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1 Johdanto 
 

Organisaatioiden ja yksilön menestyminen edellyttää osaamisen näkemistä 

voimavarana, jolla jatkuva uudistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. 

Organisaation osaaminen ei ole vain yksilöiden tietojen ja taitojen summa, vaan se 

rakentuu organisaation tietovarantoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. (Osaamisen 

johtaminen – kehittämishankkeen loppuraportti 2001:10.) 

 

Yleisesti voidaan todeta, että osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus ovat kehittyvän 

yhteiskunnan kulmakiviä (Opetusministeriön strategia 2015). Seppo Helakorpi (2010) 

toteaa maailman ja organisaatioiden olevan muuttumassa nopeasti. Tähän muutokseen 

liittyy arvomuutoksen lisäksi myös uusien toimintamallien käyttöönottoa.  

 

Kuntoutuksen kehityssuunnat heijastelevat yhteiskunnan muutoksia. Kuntoutuksessa 

on omaksuttu uusia paradigmoja. Paradigman muutoksessa painotetaan kuntoutujan 

aktiivista otetta omasta kuntoutumisestaan. Paradigman myötä 

kuntoutustyöntekijöiden roolit ja työtavat ovat muuttumassa.  Asiantuntijakeskeinen 

kuntoutus väistyy ja muuttuu asiakaslähtöiseksi, asiakkaan tarpeita ja mahdollisuuksia 

huomioivaksi kuntoutuspalveluverkostoksi. (Järvikoski – Härkäpää 2008:61, Kettunen 

ym. 2009:7.) Tämä tuo haasteita kuntoutusverkostojen osaamiseen, sillä asiakkaan 

tarpeet ja asiakkuuksien siirtymiset monimutkaisissa ja hajanaisissa 

kuntoutusverkostoissa ovat muuttumassa keskeiseksi osaksi kuntoutuksen 

tulevaisuuden haasteita.  

 

Helakorpi (2010) määrittelee osaamisen käsitteenä sijoittuvan ammattitaidon ja 

asiantuntijuus -käsitteiden tilalle tai niiden vierelle. Osaaminen ymmärretään 

esimerkiksi ammattitaitoa laajempana käsitteenä. Sen katsotaan olevan sekä yksilöllistä 

että yhteisöllistä. Osaaminen on laajempaa tekemisen hallintaa ja siinä painottuu 

sosiaalinen vuorovaikutus. Se on kontekstisidonnaista ja sen arviointi on 

arvosidonnaista. Osaamisen alueella jaettu asiantuntijuus on yhteydessä siihen 

toimintakulttuuriin, jossa osaaminen ja sen arviointi tapahtuu. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa eri työtehtävät ovat kehittyneet monimuotoisiksi. 

Työntekijöillä on erilaisia rooleja ja asiantuntijuutta työyhteisöissään. Monilla 

työtehtävät, osaamisvaatimukset ja asiantuntijuusalueet ovat muuttuneet. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka edellyttävät 

monenlaista osaamista. Asiantuntijuus ei ole vain yksittäisen työntekijän ominaisuus, 

vaan osaamisen johtaminen ja jatkuva kehittäminen ovat korostaneet kollektiivista 

osaamista. (Rekola 2008:152.) 

 

Kuntoutus on ollut jatkuvassa muutoksessa ja se on laajentunut lähes kaikkia 

kansalaisryhmiä koskettavaksi toiminnaksi. Kuntoutuspalvelut toimivat laajasti eri 

palveluverkostoissa ja monesti yksittäisen ihmisen kuntoutus muodostuu useiden eri 

tahojen palveluista ja etuuksista. Palveluverkostojen hajanaisuuden vuoksi 

kuntoutujien ja kuntoutustyöntekijöiden on vaikea hallita ja hahmottaa 

palvelukokonaisuuksia. Kuntoutuksen tulevaisuuden haasteissa korostuvat myös 

yhteiskunnan rakenteelliset muutokset väestön vanhetessa. Samaan aikaan on pelko, 

ettei työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle saada riittävästi ja löydetä uudenlaisia tapoja 

toteuttaa kuntoutuksen palveluita. (Puumalainen 2008:22-30, Suikkanen – Lindh 

2008:66-67, Kettunen ym. 2009: 5-8, Kuntoutusselonteko 2002:3)  

 

Kunnat ovat avainasemassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen 

suunnittelussa. Osana strategista suunnittelua voidaan kuntoutusverkostojen yhteistyö 

ja kuntoutusosaaminen saada asiakaslähtöiseksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Espoon 

kaupunki on vuonna 2009 kirjannut strategian vuosille 2010-2013. Strategiassa Espoon 

kaupungin henkilöstön päämääränä on osaava, kehittämiseen osallistuva ja 

uudistuskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. (Espoo strategia 2010-

2013: 7.) 

 

Espoon kaupungin Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön strategiassa vuosille 2009-2011 

on kirjattu strategiseksi tavoitteeksi henkilöstön ja osaamisen kohdalla osaamisen 

kehittämisen tueksi tehty osaamiskartta ja sen käyttöönotto kehittämis- ja 

koulutussuunnittelussa. (Koljonen 2009: 7.) 

 

Kehittämistyön tavoitteena oli Espoon kaupungin lääkinnällisen kuntoutusyksikön 

jaetun osaamisen vahvistaminen kehittämällä yksikköön osaamiskartta. Kehittämistyön 



2 

 

 

aikana kuvattiin lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön nykyinen osaaminen ja selvitettiin 

mitkä tekijät siinä ovat jaettua osaamista ja miten yksikön jaettu osaaminen vertautuu 

Espoon kaupungin strategiaan. Osaamiskartan tehtävänä on toimia tulevaisuudessa 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön osaamisen kehittämisen, kouluttautumisen 

suunnittelun ja rekrytoinnin työvälineenä. Kehittämistyö oli osa Espoon kaupungin ja 

Metropolia ammattikorkeakoulun Liittyvä voima -hanketta. 
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2 Espoon kaupungin strategia osaamisen kehittämisen taustalla 

 
Organisaatiot tukeutuvat jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissään 

strategioihinsa. Strategioiden tulisi luoda suuntaviivat organisaation toiminnalle ja tätä 

kautta voidaan katsoa strategiaprosessin olevan organisaation toiminnan ytimessä. 

Kunta on verkostoitunut organisaatio ja samalla kuntaorganisaatio toimii verkostossa, 

johon lisäksi kuuluvat yksityiset palveluntuottajat, erilaiset etujärjestöt, muut kunnat ja 

kansainvälinen yhteisö. (Vänttinen – Pyhältö 2007.) 

2.1 Strategian näkökulmat ohjaavat toimintaa 
 

Espoon kaupunki on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Sen asukasluku on kasvamassa 

ja tällä hetkellä asukkaita on yli 240 000. Kaupungin palveluksessa on yli 14 000 

henkilöä. Espoon kaupungin visio on, että Espoo on edelläkävijä. Espoo on hyvä paikka 

asua, oppia, elää, tehdä työtä ja yrittää. (Tietoa kaupungista 2010.) 

Kaupungin strategia perustuu kaupungin arvoille. Arvot ovat pysyvä elementti, 

strategia taas muuttuu huomioiden ajan ja tulevaisuuden vaatimukset. Espoon arvot 

ovat: 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo 

 Luovuus ja innovatiivisuus 

 Kumppanuus ja yhteisöllisyys 

 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 

 Kestävä kehitys (Espoo-strategia 2010-2013:4) 

 

Espoon strategiassa vuosille 2010-2013 näkökulmina ovat elinvoimainen ja 

kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki, asiakas ja kaupunkilainen, palveluiden 

järjestäminen, henkilöstö ja talous. Näkökulmat linkittyvät graafisessa kuviossa (Kuvio 

1.) toisiinsa ja niiden rinnalla on Espoon visio. Jokaisessa näkökulmassa on nimetty 

päämäärä, jonka avulla strategian näkökulmaa pyritään tarkentamaan. (Espoo-

strategia 2010-2013:5.)  
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Espoon strategian näkökulmissa henkilöstö -näkökulmaa on tarkennettu, osaavalla, 

kehittämiseen osallistuvalla ja uudistumiskykyisellä henkilöstöllä. Työn tuottavuus on 

katsottu olevan tämän näkökulman pohjana. Kehittämiskohteina ovat muun muassa 

henkilöstö- ja osaamisrakenne ja näiden jatkuva parantaminen. (Kuvio 1.) (Espoo-

strategia 2010-2013:5.)  

 

Palveluiden järjestämisessä painotetaan uudistettua palvelurakennetta, jossa palvelut 

järjestetään kattavasti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. Siinä kehittämiskohteena 

ovat muun muassa palveluverkoston toimivuus, sisäisten palveluiden tehokkuus, 

palveluiden arviointivälineet ja kestävä kehitys. (Espoo-strategia 2010-2013:5-6.)  

 

Espoo strategian henkilöstön ja palveluiden järjestämisen -näkökulmissa nousevat esiin 

myös kuntoutuksen ilmiömaailmassa painottuvat vaikuttavuuden ja kuntoutuksen 

osuvuuden kehityssuunnat. Henkilöstön kannalta osaaminen ja sen kehittäminen sekä 

palveluiden järjestämisen kannalta kattavat, kustannustehokkaat sekä kestävät palvelut 

vaativat myös kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioimisen kehittämistä osaksi strategista 

työskentelyä (Klaukka 2008:88, Rehula 2011).  

 

Espoon strategian asiakas ja kaupunkilainen -näkökulmassa painotetaan entistä 

omatoimisempia, itsestään ja läheisistään sekä ympäristöstään huolehtivia ja 

aktiivisempia Espoolaisia. Palvelun hyvän laadun säilyminen molemmilla kotimaisilla 

kielillä painottuu tässä näkökulmassa. Kehittämiskohteina ovat muun muassa lasten ja 

vanhusten hyvinvointi ja asukastyytyväisyys. (Espoo-strategia 2010-2013:5-6.)  

 

Kehittyvänä ajatuksena tai uutena paradigmana on myös kuntoutuksessa noussut 

asiakkaan omatoimisuuden lisääminen sekä aktiivinen osallistuminen ja vastuunotto 

omassa kuntoutumisprosessissaan. (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 

2003:24.) 

 

Talouden näkökulma painottaa kaupunkikonsernin kestävää tasapainoa. Siinä 

kehittämiskohteina ovat muun muassa tuottavuuden parantaminen ja toimintamenojen 

hallinta. (Espoo-strategia 2010-2013:5-6.)  
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Elinvoimaisen ja kilpailukykyisen kestävän kehityksen kaupunki -näkökulma painottaa 

Espoon kaupungin houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta, jotta osaavat ihmiset ja 

yritykset juurtuvat Espooseen. (Espoo-strategia 2010-2013:5.)  

 

 

Kuvio 1. Espoon kaupungin strategia kuviona. (Espoo-strategia, visio, toiminta-ajatus ja arvot 

2009.)  

 

2.2 Espoon kaupungin Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö 
 

Opinnäytetyö on osa Espoon kaupungin Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön strategiaa 

vuosille 2010-2011. Toimin Lääkinnällisessä kuntoutusyksikössä aikuisten 

avoterveydenhuollon toimintaterapeuttina. Espoon lääkinnällinen kuntoutus 

kokonaisuudessaan sisältää Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön, vammaisneuvolan 

sekä avofysioterapia yksikön (Kuvio 2.). Yksikköni toimii moniammatillisena 

asiantuntijaorganisaationa, jonka toiminta vastaa koko Espoon kaupungin väestön 

lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta. Lääkinnällisessä kuntoutuksen yksikössä 

työskentelee tällä hetkellä 15 työntekijää ja sen esimiehenä toimii johtava 

kuntoutussuunnittelija. Espoon kaupunkiin perustettu vammaisneuvola tuli osaksi 

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikköä vuonna 2011. Vammaisneuvolassa työskentelee 

kymmenen työntekijää.    
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Kuvio 2. Lääkinnällisen kuntoutusyksikkö osana kaupungin organisaatiota. (Lääkinnällisen 

kuntoutusyksikön yhteiset tallenteet.) 

 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön osaamista on kartoitettu kahteen otteeseen vuosina 

2002 ja 2006. (Sormunen 2002, 2006) Nämä kartoitukset ovat olleet osa 

henkilöstötilinpäätöstä. Osaaminen on näissä kartoituksissa esiintynyt yksittäisinä 

osaamisen alueina kuten atk-osaaminen, kielitaito, toimintakyvyn arvioinnin ja 

mittariston oppimistarve. Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä ei ole tehty 

säännöllistä kokonaisvaltaista osaamisen kartoittamista. Nykyäänkin osaamista on 

pääosin kartoitettu yksittäisten osaamisalueiden kohdalta kuten esimerkiksi juuri 

kielitaito tai atk-osaaminen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 

seuraavasti: 

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään 

kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja 



7 

 

 

tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä 

suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. (Lääkinnällisen kuntoutuksen 

palvelut 1991.) 

 

Espoon kaupungin Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö sisältää apuvälinepalvelut, 

veteraanipalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut, kuntoutusohjauksen, 

kuntoutustyöryhmä toiminnan, aikuisten avoterveydenhuolloin toimintaterapian ja 

1.3.2011 perustetun vammaisneuvolan (Kuvio 2.). Yksikkö tarjoaa keskitetysti 

kaupungin asukkaille apuvälinepalveluita, veteraanipalveluita ja lääkinnällisen 

kuntoutuksen ostopalveluita sekä vammaisneuvolan palveluita. Aikuisten 

toimintaterapia toimii kolmessa eri pisteessä Espoon alueella. (Koljonen 2009:1.) 

 

Apuvälinepalveluissa toimii yhteensä neljä työntekijää. Koulutukseltaan he ovat 

toimintaterapeutti, fysioterapeutti, apuvälineteknikko ja kuntohoitaja. Veteraani- ja 

lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa toimii yhteensä neljä kuntoutus-

suunnittelijaa. Esimiehenä yksikössä on johtava kuntoutussuunnittelija ja toiminnasta 

vastaa kuntoutuksen ylilääkäri. (Koljonen 2009:1.) 

 

Opinnäytetyöni ulkopuolelle on rajautunut vammaisneuvola, sillä se perustettiin 

opinnäytetyöni työskentelyn loppuvaiheessa eikä siksi voinut olla osa opinnäytetyötä. 

2.3 Osaamiskartta osana Lääkinnällisen kuntoutusyksikön strategiaa 
 

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön toimintaa ohjaa vuosille 2009-2011 laadittu visio. 

Visiona on, että Lääkinnällinen kuntoutuksen toiminta on laadukasta, nykyaikaista, 

tunnettua ja arvostettua. Lääkinnällinen kuntoutusyksikkö tuottaa palveluita niitä 

varten, jotka niitä eniten tarvitsevat. (Koljonen 2009:2.) Visiossa ei ole huomioitu 

vammaisneuvolan perustamista osaksi Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikköä. 

 

Visio pohjautuu vuoden 2009 Espoon kaupungin strategiaan, jossa korostetaan 

moniarvoisuutta, turvallisuutta, yhteisvastuuta, laadukkaita palveluita ja 

innovatiivisuutta. Visiossa huomioidaan myös strategiassa mainittu Espoon kaupungin 

halu huolehtia ja tarjota erityispalveluita niitä tarvitseville. (Koljonen 2009: 2.) 
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Yksikön strategiset tavoitteen pohjaavat vuoden 2009 Espoon kaupungin strategisiin 

tavoitteisiin. Tavoitteet jakaantuvat tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen, prosessien 

sujuvuuteen, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen, asiakaslaatuun ja 

yhteistyökumppanuuteen sekä henkilöstöön ja osaamiseen. (Koljonen 2009: 6.) 

 

Strategiassa määritellään tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta se, että palvelut 

järjestetään kustannustehokkaasti, ja kuntalaiset saavat palveluita samoin perustein, 

yhtenäisten linjausten mukaisesti. Asiakasohjaus on tehokasta, työnjaot ja vastuut ovat 

selkeät. Kuntalainen saa tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 

Asiakastuloksia kuvaavat mittarit ovat käytössä ja niitä hyödynnetään toiminnan 

suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa. (Koljonen 2009: 6.) 

 

Prosessien sujuvuudesta Lääkinnällisen kuntoutuksen strategiassa on todettu, että 

prosesseja tarkastellaan kokonaisuutena eri tulosyksikköjen, erikoissairaanhoidon ja 

muiden toimijoiden kanssa. Tulosyksiköiden, erikoissairaanhoidon ja muiden 

toimijoiden kanssa on sovittu selkeät työnjaot ja vastuu-alueet. (Koljonen 2009: 6.) 

 

Asiakaslaatua ja yhteistyökumppanuutta on strategiassa tarkasteltu kuntalaisten arvion 

pohjalta, jonka mukaan kokemus palvelusta on kiitettävällä tasolla. Strategiassa on 

myös huomioitu että palveluja toteutetaan lainsäädännön, laatusuositusten ja 

käypähoitosuositusten mukaisesti. (Koljonen 2009: 6.) 

 

Henkilöstön ja osaamisen alueella strategiassa on mainittu, että tehdään henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen liittyvä osaamiskartta. Osaamiskartta otetaan käyttöön 

kehittämis- ja koulutussuunnittelussa. (Koljonen 2009: 7.) 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen arvoina ovat asiakkaan tarpeet huomioiva, joustava, 

vastuullinen ja tasapuolinen asiakaspalvelu asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oman 

elämän asiantuntijuutta korostaen. Arvona on myös uudistustahtoinen, jatkuvaa 

oppimista painottava ja ylläpitävä työyhteisö, joka kannustaa ja arvostaa toisen työtä 

ja on avoin sekä vastuullinen. Arvoksi katsotaan myös uusien asioiden tutkiminen ja 

rohkea käytännön kokeilu. (Koljonen 2009: 3.) 
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3 Osaamisen muutos yksilön osaamisesta jaettuun osaamiseen 
 

Espoon kaupungin ja Lääkinnällisen kuntoutusyksikön strategioissa painotetaan 

osaamisen kehittämistä ja osaamisen tunnistamista henkilöstön voimavarana. 

Osaaminen määritellään olevan tekemisen taitoa, tehtävien ja asioiden hallintaa 

(Paukkunen 2003:33). Siihen liittyy kokemuksen tuoma ulottuvuus, jonka kautta tieto-

taitojärjestelmä laajenee ja täsmentyy (Jämsä- Manninen 2000:23.) 

 

Helakorpi (2010) määrittelee myös osaamisen käsitteenä sijoittuvan ammattitaidon ja 

asiantuntijuus -käsitteiden tilalle tai niiden vierelle. Osaaminen ymmärretään 

esimerkiksi ammattitaitoa laajempana käsitteenä. Sen katsotaan olevan sekä yksilöllistä 

että yhteisöllistä. Osaaminen on laajempaa tekemisen hallintaa ja siinä painottuu 

sosiaalinen vuorovaikutus. Se on kontekstisidonnaista ja sen arviointi on 

arvosidonnaista. Asiantuntijat ja ammattilaiset ovat lisääntyvästi sidoksissa 

toimintakonteksteihin ja eri tekijöihin, kuten omien organisaatioidensa verkostoihin, 

ihmisiin ja asioihin. Näihin sidoksiin kuuluvat mukaan arvoperustaisesti toimiminen ja 

saatujen tietojen merkityksien pohdinta. (Helakorpi 2010.) 

 

Kollektiivista oppimista ja tätä kautta jaettua osaamista edistää yhteisen vision 

tiedostaminen ja oppimisen kytkeytyminen strategisiin tavoitteisiin. Joustava rakenne 

lisää tiedon saavuttamista ja vaihtoa. Samalla se lisää organisaation jäsenten 

arvostuksen ja hallinnan tunteita. Tulevaisuuden tiedostamiseksi on oltava jatkuva 

kehittämisvalmius sekä uskallusta siirtyä kehitysaskelmalta toiselle. Reflektiivisyys sekä 

vuorovaikutus lisäävät kollektiivista oppimista sekä omien rajoitteiden tuntemista. 

(Manka 2003:11.) 

 

Kuntoutuksen kentällä verkostot ja yhteistyötahot ovat laajat ja hajanaiset (Klaukka 

2008:86). Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä työskennellään tiiviisti eri toimijoiden 

kanssa useiden rajapintojen yli. Yhteistyötä tehdään yksityisten palveluntuottajien 

kanssa kuntoutuksen ja apuvälineiden osalta. KELA, vakuutusyhtiöt, sosiaalitoimi, 

terveyspalvelut, vammaispalvelut sekä useat kuntoutuslaitokset ovat osa Lääkinnällisen 

kuntoutusyksikön verkostoa.  
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Yhteistyöhön vaadittava osaaminen sekä tiedonmäärä ovat jatkuvassa kasvussa. 

Tiedon kehitys on myös nopeutunut ja levinnyt tietotekniikan ja yleisen 

yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Enää ei ole mahdollista yksilöiden yksin hallita 

kaikkea tietoa. Tarvitaan jaettua osaamista, jonka avulla tarvittava ja riittävä tieto 

saadaan työyksikön käyttöön. 

3.1 Yksilöosaaminen on jaetun osaamisen perusta 
 

Yksilötasolla osaaminen ja erityisesti ammatillinen osaaminen muodostuu ammatissa 

tarvittavista tiedoista ja taidoista. Yhtenä osana yksilötason osaamisessa ovat myös 

yksilön persoonalliset tekijät. Helakorpi jakaa asiantuntijan osaamisen neljään osa-

alueeseen. Neljä osa-aluetta jakaantuvat kuvion 3.  esittämällä tavalla 

substanssiosaamiseen, työyhteisöosaamiseen, kehittämisosaamiseen ja 

kehittymisosaamiseen. Osa-alueissa ei voida katsoa olevan selkeitä rajoja, vaan 

osaamisen osa-alueet painottuvat eri tilanteissa eri tavoin. (Helakorpi 2010.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Asiantuntijuuden osaamisalueet. (Helakorpi 2010.) 
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Kuntoutustyötä tekevän asiantuntijan osaamisen vaatimukset ovat moninaiset. 

Haasteita kuntoutustyöhön tuovat kuntoutusverkostojen laajuus, toimijoiden määrän 

vaihtelevuus, palveluohjauksen haasteet, sekä tulevaisuuden uudet työ- ja 

palvelutarpeiden vaateet.  Kuntoutustyössä osaaminen keskittyy myös tiedon ja 

taitojen osaamiseen ja jatkuvan oppimisen sekä kehittämisen vaatimuksiin. (Koivuniemi 

– Simonen 2011:182-183.) Kuntoutustyöntekijöiden osaamiseen liittyvät myös 

työyhteisössä ja –verkostoissa toiminen. 

 

Pentti Sydänmaanlakka (2009) näkee osaamisen osana arvoketjua, jossa data kehittyy 

ja jalostuu viisaudeksi. Data on irrallista tietoa kuten numeroita, tekstiä, kuvia tai 

niiden yhdistelmiä. Informaatio on dataa, joka sisältää merkityksellisiä kokonaisuuksia. 

Tieto on sisäistettyä informaatiota, jäsentyneitä kokemuksia, arvoja ja oivalluksia. Se 

antaa mahdollisuuden arvioida uusia kokemuksia ja saatua informaatiota. 

(Sydänmaanlakka 2009:42.) 

 

Osaaminen on tiedon siirtämistä käytäntöön. Se muodostuu tiedoista, taidoista, 

asenteista, kokemuksista sekä sellaisista kontakteista, jotka mahdollistavat onnistuneen 

suorituksen eri tilanteissa. Tieto on vain yksi osa osaamista, lisäksi tarvitaan myös 

taitoa siirtää osaaminen käytäntöön.  Motivoituneisuus sekä asenne ovat myös tärkeä 

osa osaamista.  Kokemukset ja kontaktit muuttavat osaamisen syvemmäksi. 

Osaaminen ilmeneekin lisääntyvästi osana sosiaalisia verkostoja. (Sydänmaanlakka 

2009:42.) 

 

Älykkyyden Sydänmaanlakka näkee olevan kyky käyttää osaamista ratkaistaessa 

ongelmia ja toimiessa eri ympäristöissä. Viisaus on syvästi testattua, sovellettu ja 

sisäistettyä älykkyyttä. Se koostuu käytäntöön siirretystä fyysisestä, rationaalisesta, 

emotionaalisesta ja henkisestä älykkyydestä. (Sydänmaanlakka 2009:42.) 

 

Sydänmaanlakka kuvaa tiedon arvoketjun kohoavaksi eteenpäin vieväksi kuvioksi 

(Kuvio 4.) Kuviossa data kasvaa ja kehittyy viisaudeksi. Samassa linjassa kulkevat 

myös yksilön osaamisen ja tiedon kasvaminen verkostojen tiedoksi ja osaamiseksi. 

Tieto muuttuu tekemiseksi, jolloin myös tieto laatuna kuvattuna vaatia ymmärtämiseen 

monimutkaista asiantuntijaluovuutta. 
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Kuvio 4. Tiedon arvoketju. (Sydänmaanlakka 2009:43) 

 

Kunta-alalla, missä Espoon kaupungin lääkinnällinen kuntoutusyksikkö toimii, 

yksilöllisen osaaminen on sidottu useasti työtehtävään vaadittavaan muodolliseen 

osaamiseen. Muodollinen osaaminen on työtehtävässä vaadittua ammatillista, 

koulutuksen kautta hankittua pätevyyttä. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että 

työntekijällä on työssään tarvittavaa osaamista. Todellinen osaaminen muodostuu 

ammatillisen pätevyyden lisäksi kokemuksen kerryttämästä osaamisesta. (Ahvo-

Lehtinen – Maukonen 2005:19.) 

3.2 Jaettu osaaminen on enemmän kuin yksittäisten osaamisten summa 
 

Jaettu osaaminen sijoittuu kollektiivisen osaamisen, kollektiivisen asiantuntijuuden 

(Parviainen 2006.), kollektiivisen älykkyyden (Vähämäki 2006.) sekä synergisen 

asiantuntijuuden (Lehtonen 2002.) rinnalle. Tässä kehittämistyössä puhutaan jaetusta 

osaamisesta, koska se painottaa enemmän osaamisen kehittämisessä toiminnallista 

puolta ja tavoitteena oli luoda toimiva ja täydentyvä Lääkinnällisen kuntoutusyksikön 

osaamisen kehittymistä tukeva osaamiskartta. 
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Asiantuntijan oma ammatillinen identiteetti ja rooli eivät ole enää yhtä selkeärajaiset 

kuten ne ovat aiemmin perinteisillä asiantuntija-ammateilla olleet. Työtehtäviin 

vaadittava tieto on sidoksissa siihen organisaatioon, jota työntekijä edustaa. 

(Parviainen 2006:158.) Tulevaisuudessa monimutkaistuvat työtehtävät korostavat 

jaettua osaamista ja tiedon hallitsemista. Yhteinen työskentely yhteisen tavoitteen 

suuntaan, jaettu toiminnan jäsentäminen ja arviointi sekä ymmärryksen jakaminen 

nousevat tärkeiksi toimintaa tukeviksi elementeiksi. (Häkkinen 2004.) 

 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön työskentelyssä työntekijöiden ammatillinen 

peruskoulutus antaa pätevyyden ammattiin ja tukee työtehtävissä onnistumista. 

Työtehtävissä vaadittava osaaminen on kuitenkin enemmän kuin mitä ammatillisella 

peruskoulutuksella on voitu saavuttaa. Työtehtävät ovat monimutkaisia ja korostavat 

monenlaisen tiedon yhtäaikaista hallintaa. Tämä taas tuo lisääntyviä vaatimuksia 

tiimityölle ja myös jaetun osaamisen hyödyntämiselle. 

 

Työelämässä tarvittava tieto on pirstoutunut laajalle ja se näyttäytyy monenlaisessa 

muodossa. Asiantuntijuus ei ole enää vain yksilön ominaisuus vaan se koostuu useiden 

henkilöiden ja ympäristön hallitsemisen osaamisesta.  Yksilön tehtävänä ei ole enää 

tiettyjen kokonaisuuksien hallitseminen vaan myös muiden osaamisen täydentäminen. 

(Lehtinen – Palonen 1997: 116-117.)  

 

Teemu Lehtonen käsittelee jaettua osaamista väitöskirjassaan yhteisten 

merkitysrakenteiden kautta. Merkitysrakenteella nähdään tässä tietyt asia- tai 

tehtäväkokonaisuudet. Voidaan puhua yhteisestä merkitysrakenteesta, kun useat 

henkilöt ymmärtävät saman ilmiö samansuuntaisesti. Ymmärryksen ei tarvitse olla 

täysin yhdenmukainen mutta organisaation toiminnan kannalta ymmärrys tulee olla 

riittävästi yhtenevää, jotta voidaan puhua jaetusta merkitysrakenteesta.  Organisaation 

toimintaan liittyvät yhteneväiset osaamisalueet voidaan määritellä organisaation 

osaamisalueiksi.( Lehtonen 2002:31.) 

 

Kuntoutuksen merkitysrakenteet nousevat kuntoutuksen paradigmasta sekä 

kuntoutuksen perusteista, säännöksistä ja laeista. Kuntoutuksen katsotaan olevan 

tavoitteellista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Sen tarkoituksena on parantaa, ylläpitää tai 
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sopeuttaa kuntoutuksen asiakkaat muuttuneeseen toimintakyvyn tilanteeseen. 

Paradigman muutoksen myötä kuntoutuksen merkitysrakenteisiin on noussut myös 

voimavara-ajattelu, kuntoutujan oman kokemuksen ja osallistumisen nostaminen 

keskiöön. (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2004:23-24, Puumalainen 

2008:19-30.) 

 

Jaettu osaaminen on toiminnallista. Se on ryhmän työskentelyä yhteisen osaamisen ja 

ymmärryksen saamiseksi. Työryhmät toimivat oppimisessaan yhteistoiminnassa 

kokemuksellisen oppimisen periaatteiden mukaan. Kun ryhmä kohtaa ongelman tai 

haasteen johon sen osaaminen tai rutiinit eivät enää riitä, työntekijät vaihtavat 

kokemuksiaan jakaen asiaa koskevan tietämyksensä keskenään. Tämän jälkeen he 

yhteisesti reflektoivat ja analysoivat asian. Yhdessä etsitään uutta tietoa ja malleja sekä 

käsitteitä ilmiön ymmärtämisen tueksi uudella tavalla. (Poikela 2005:29-30). 

 

Jaettu osaaminen liitetään useasti myös oppivan organisaation teoriaan. Näissä 

oppivan organisaation teorioissa katsotaan organisaatioissa tapahtuvan oppimisen 

olevan enemmän kuin siinä toimivien yksilöiden oppimisen osien summa. Oppimisen 

tuloksena syntyy institutionalisoitunutta osaamista, joka elää myös yksilöistä 

riippumatonta elämää ja joka pysyy organisaatiossa ajallisesti kauemmin kuin eri 

yksilöt. (Kirjavainen – Laakso - Manninen 2001: 35.) Peter Senge (1999: 239.) toteaa 

myös, että kollektiivisesti voimme oivaltaa enemmän ja olla älykkäämpiä mitä voimme 

olla yksilöinä. Tiimin älykkyys voi olla korkeampi kuin sen yksilöiden älykkyydet 

yhteensä. 

 

Osaaminen on toiminnan kehittämisessä voimakas työkalu. Oleellisimmat ovat ne 

osaamisen alueet, jotka ovat tärkeimpiä erityisesti tulevaisuutta ajatellen. Kaikkia 

koskeva yhteinen osaaminen on pohja yhteisen organisaatiokulttuurin 

muodostamisessa (Hätönen 2004: 9-10.) 

 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön tulevaisuus mukailee muuttuvaa sosiaali- ja 

terveyshuollon tulevaisuutta. Tulevaisuuden haasteet ikääntyvän väestön sekä 

työelämässä yhä olevan kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvu haastavat 

myös kuntoutuksen kentän. Uudenlaisten työtapojen sekä -menetelmien ja -kulttuurien 
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kehittäminen, omaksuminen ja juurruttaminen ovat lähitulevaisuuden haasteita 

kuntoutuksen alueella myös valtakunnallisesti. 

3.3 Osaamiskartta syntyy kehittämistyöskentelyn avulla 
 

Osaaminen on palveluorganisaatioissa tärkein menestystekijä. Henkilöstön 

voimavarasuunnittelussa painotetaan osaamistarpeen arvioinnin lisäksi myös 

osaamisen kehittämistä. Organisaation osaamisen kehittämisen lähtökohtana on 

osaamisen kehitysstrategia. Se perustuu vision pohjalta kehitettyyn osaamisen 

kuvaukseen, nykyisten osaamisen arviointiin ja tulevaisuuden osaamistarpeiden 

ennakointiin. (Kuvio 5.) Tärkeää osaamis-strategian luonnissa on se, että organisaatio 

luo itselleen sopivan tavan osaamisen kehittämiseksi. (Kunnallisen 

henkilöstöjohtamisen käsikirja 2002: 9.) 

 

Organisaatioiden osaamisen kuvaamista voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tärkeää 

kuvaamisessa on määritellä se, mitä osaamista halutaan kuvata ja mitkä ovat tavoitteet 

kuvaamisessa. Osaamiskartta, on yksi tapa kuvata kaikki ne osaamiset, joita 

organisaatiossa tarvitaan tässä hetkessä sekä tulevaisuudessa. Osaamiskarttaa 

hyödynnetään organisaation tarvitsemien osaamisten kuvaamisessa ja organisaation 

osaamista koskevat arvot, asenteet ja käsitykset saavat julkisen muodon (Hätönen 

2004: 11-12.) 

 

Organisaatioiden kilpailukykyä ja työyhteisöjen uudistumista edistetään oppimisella 

sekä innovaatioilla. Tämä kilpailukyky on myös tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä. 

Osaamisen ja tiedon jakaminen on tärkeä tekijä tämän kaltaisessa kehittymisen 

prosessissa. Prosessissa painottuu työn ja organisaation kehittämisessä 

vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset menetelmät. (Kunnallisen henkilöstöjohtamisen 

käsikirja 2002:10.) 

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen nousee kunnan vision ja strategian pohjalta. 

Osaamistarpeiden määrittelyssä edetään kuvion 5. Kuvaamalla tavalla vaiheittain. 
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TARVEANALYYSI 

•Organisaatioiden 
osaamistarpeiden 
määrittely strategian 
painopisteiden mukaan 
(itsearviointi) 

•Henkilöstön 
kehittämistarpeiden 
määrittely 
kehityskeskusteluiden 
pohjalta 

•Nykyosaamisen 
kartoitus 

•Kehitystarpeet ja -
kohteet 

•Koostaminen 
organisaatioiden tasolla 
ja johtopäätöksetsssss 

KEHITTÄMISEN TOTEUTUS 

•Organisaation 
"osaamispuu" ja 
osaamisprofiilit 

•Henkilökohtaiset 
kehityssuunnitelmat 

•Organisaation 
henkilöstön 
kehityssuunnitelma - 
Koulutuksen 
järjestäminen 

•Perehdyttäminen 

ARVIOINTI 

•Henkilöstön osaamisen 
arviointijärjestelmän ja 
kriteeristön laadinta ja 
käyttöönotto 

•Henkilöstön 
itsearviointi 

•Vuosittain kerättävä 
palaute 

 

 

 

 

 

Osaamisen kehittäminen sitoutuu näkemykseen siitä, mitä osaamista tulevaisuudessa 

tarvitaan. Organisaation tai yrityksen visio kertoo sen, minkälainen yritys haluaa olla 

tulevaisuudessa. Strategia on suunnitelma siitä, millä keinoin yritys aikoo sinne päästä. 

Osaamistarpeiden ennakoimisen lähtökohtana ovat visio ja strategia. (Ranki 1999: 41.) 

 

Osaaminen kehittyy ajan kuluessa aina johonkin suuntaan. Yhteisistä tavoitteista ja 

arvoista tapahtuvat oppiminen ja osaamisen parantaminen ovat tarkoituksen mukaisia 

ja tukevat menestymistä.  Osaamisen kehittymisen prosessi etenee osaamisen 

tunnistamisen kautta arviointiin ja toimenpiteisiin. (Kuvio 6.) Osaamisen arviointi ei saa 

olla itsetarkoitus vaan sen tulisi toimia perustana toteutettaville toimenpiteille. (Ranki 

1999: 35.) 

 

 

 

 

Kuvio 5. Kuntatason osaamisen kehittämisen vaiheet. (Kunnallisen henkilöstö-

johtamisen käsikirja 2002:11.) 

KUNTATILANNE 

NYT 
TULEVAISUUDESSA 
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Kuvio 6. Osaamisen kehittämisen vaiheet. (Ranki 1999:36.) 

 

Tässä kehittämistyössä Lääkinnällisen kuntoutusyksikön kohdalla päästiin osaamisen 

tunnistamiseen sekä arvioimaan tämän hetkistä jaettua osaamista suhteessa nykyisiin 

ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Jatkossa on syytä pohtia miten yksikössä yhteisesti 

voitaisiin jatkaa arvioimista ja kehittää tarpeiden arvioinnin kautta esiin nousevia 

toimenpiteitä.  

 

Organisaatiossa olevan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu kun tiedetään mitä 

osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä osaamista organisaatiossa jo on. Tämän 

jälkeen on mahdollista määritellä myös mitä välineitä osaamisen kehittämiseen ja 

vahvistamiseen tarvitaan. Osaamisen kuvaaminen luo yhtenäisen käsityksen koko 

organisaatiolle olemassa olevasta osaamisesta. Tavoitteena on saada tarvittava 

tulevaisuuden osaaminen näkyvään muotoon, jotta voidaan suunnitella ja kehittää 

toimintaa usealla tasolla (Hätönen 2005: 9.) 

 

Osaamisen kehittäminen on nähty kunta-alalla myös työhyvinvoinnin välineenä. Sen on 

katsottu olevan johtamisen työkalu. Osaamisen kehittämisellä on saatu positiivisia 

muutoksia aikaan työn tekemisessä. Sen avulla on lisätty avoimuutta, työhyvinvointia, 

yhteistyötä, johtamisosaamista ja ammattitaidon kehittymistä. (Ahvo - Lehtinen – 

Maukonen 2005:12.) 

 

Tuula Kivinen (2008) väitöskirjassaan toteaa, että uuden tiedon ja osaamisen 

kehittäminen on keskittynyt terveydenhuollon organisaatiossa enemmän yksilötason 

ratkaisuihin, lyhyisiin koulutuksiin ja kehityskeskusteluihin kuin osaamisen ja hiljaisen 

tiedon näkyväksi tekeviin käytäntöjen kehittämiseen. 

 

Osaamisen 
tunnistaminen 

Osaamisen 
arviointi 

suhteessa 
nykyisiin ja 

tuleviin 
vaatimuksiin 

Toimenpiteiden 
suuntaaminen 

osaamisen 
kehittämiseksi 
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Peter Senge kokee, että oppiva organisaatio edellyttää yksilöiltä uusia valmiuksia. 

Systeeminen ajattelu edellyttää kokonaisuuksien ja vuorovaikutussuhteiden näkemistä, 

vastuu jaetaan ja yksittäisiä syntipukkeja ei ole. Tarvitaan tiimissä oppimista. 

Tiimioppiminen on vuoropuhelua, joka sallii ryhmän löytää yhteisiä oivalluksia. Oppivan 

tiimin jäsenet kehittyvät nopeammin kuin muutoin olisi mahdollista. (Ruohotie 2002,36-

37.) 

4 Kehittämistyön tavoitteet, tarkoitus ja kehitystehtävät 
 

Kehittämistyön tavoitteena oli Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetun osaamisen 

vahvistaminen kehittämällä yksikköön osaamiskartta. Kehittämistyön tarkoituksena oli 

tuoda näkyväksi yksikössä oleva jaettu osaaminen sekä suunnata sen kehittäminen 

kaupungin strategian avulla tulevaisuuden haasteita kohti.  

 

Täsmennetyt kehitystehtävät ovat: 

 

1. Kuvataan lääkinnällisen kuntoutusyksikön nykyinen osaaminen 

2. Selvitetään mikä yksikön osaamisessa on jaettua osaamista 

3. Selvitetään miten Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön osaaminen vertautuu 

kaupungin strategiaan 

4. Laaditaan yksikön osaamiskartta 

5 Kehittämistyön menetelmälliset lähestymistavat 
 

5.1 Toimintatutkimuksellinen ote tukena jaetun osaamisen näkyväksi tekemisessä 
 

Tutkimukselliseksi lähestymistavaksi kehittämistyölle valitsin laadullisen tutkimustavan. 

Tutkittava ilmiö oli laadullinen ja tästä syystä laadullisen tutkimustapa oli luonteva. 

Tutkimuksessa aineisto syntyi tutkittavien subjektiivisista kokemuksista ja ajatuksista, 

aineiston keräystapa tapahtui ryhmäkeskusteluiden avulla. (Eskola – Suoranta 1998: 

13-15, Hirsjärvi – Remes - Sajavaara 2007:160).   

Toteutin kehittämistyön toimintatutkimuksellisena prosessina. Toimintatutkimuksen 

valinta oli perusteltua kehittämistyön luonteen vuoksi. Toimintatutkimus katsotaan 

prosessiksi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksen 
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avulla voidaan todentaan kehittämisprosessin vaiheet ja sen tuloksena ei tarvitse olla 

parempi toimintatapa vaan uudella tavalla ymmärretty prosessi. Toimintatutkimuksella 

pyrin siis avaamaan osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen prosessin vaiheet 

työyksikölleni.  Samalla työyksikkö ohjautui tunnistamaan prosessin jatkuvuuden ja 

tulevaisuudessa olevat prosessivaiheet. ( Aaltola – Syrjälä 1999: 18.) 

Toimintatutkimus etenee spiraalimaisesti suunnittelu – toiminta – havainnointi – 

reflektointi–kierroksina. (Kuvio 7.) Toimintakierrokseen saattaa kuulua useita lisä- tai 

sivukierroksia, sen mukaan mitä lisä- tai tukitoimintoja prosessiin liittyy. ( Anttila, P. 

2007: 136.) 

Toimintatutkimuksen perusteena on oppimisen kokemuksellinen ja reflektoiva prosessi. 

Toiminta kehittyy vähitellen usean vaiheen kautta. Spiraalissa yhdistyvät menneisyys ja 

siihen liittyvä rekonstruointi, sekä lähitulevaisuus ja siihen liittyvä toiminta.  Koska 

toimintatutkimuksessa hyödynnetään reflektiivisyyttä, tutkimuksessa olevien 

elementtien kehittyminen kuten tutkimustehtävän, teorian muodostuksen, aineiston 

keruun ja analysoinnin osa-alueet kehittyvät prosessin aikana. (Kiviniemi 1999: 66-68.) 

 

Tässä kehittämistyössä edettiin toimintatutkimusprosessispiraalin ensimmäiseen sykliin. 

Toimintatutkimus kokonaisuudessaan sisältää useamman reflektointi-kierroksen. 

Tavoitteena on, että kehittämistyön jälkeen prosessia voidaan jatkaa työyksikön 

työnkehittämisen avulla. 
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Toimintatutkimuksen keskeisen piirteen, ajattelun reflektiivisyyden ja sen kautta 

toiminnan parantaminen, on tärkeä perustelu lähestymistapani valinnalle. Työn 

kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen vaatii aina aikaa ja on useasti 

prosessimainen tapahtumaketju. (Heikkinen - Jyrkämä 1999:36.)  

 

Laadullisen lähestymistavan valintaa ja toimintatutkimuksellisen tutkimusotteen 

toteuttamista tuki myös se, että toimintatutkimuksessa tutkija itsessään ei ole 

tarkkailija vaan yhteisössä mukana oleva aktiivinen toimija. Opinnäytetyö on osa oman 

työyksikköni työnkehittämistä ja täysin irtonaisen ja objektiivisen tutkijan rooli ei olisi 

ollut tässä tilanteessa mahdollista toteuttaa.  

Kehittämistyössä painotin toimintatutkimuksen yhteistoiminnallisuutta työyhteisön 

jäsenten osallistumisen avulla. Tarkoituksenani oli hyödyntää lähestymistapaani niin, 

Kuvio 7.  Osaamiskartan kehittämisprosessin eteneminen toimintatutkimuksen sykleinä 
kuvattuna. (Mukaillen Anttila 2007:137 kuvaa.) 

Suunnittelu 

Tarkistettu 

suunnittelu 

Tarkistettu 

suunnittelu 
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että se toimisi muutosagenttina, joka saa työyhteisön jäsenet mukaan sitoutumaan 

yhteiseen kehittämistyöhön jatkossakin. (Heikkinen- Jyrkämä 1999:50.) 

5.2 Kehittämistyön etenemä 
 

Kehittämistyö alkoi opintojen alussa vuonna 2008 keskustelusta työyksikön esimiehen 

kanssa (Kuvio 8.). Tällöin kehittämistyö sai hyväksynnän toteuttamiselle Lääkinnällisen 

kuntoutuksen yksikössä. Aloitin tutkimussuunnitelman teon vuoden 2008 syksyllä. Työn 

keskeytti vuodeksi äitiysloma. Tutkimussuunnitelma valmistui lopullisesti vuonna 2010 

keväällä ja sain Espoon kaupungilta tutkimusluvan työlleni kesällä 2010. Tämän jälkeen 

keskityin teoriapohjan laajentamiseen ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kutsut  

työryhmään osallistuville lähetettiin kesäkuussa 2010 ja kehittämisryhmät toteutuivat  

syksyn 2010 aikana. Ryhmien jälkeen työstin kirjallista raporttia kehittämistyöstä ja 

julkistaminen työpaikalla tapahtui vuoden 2011 joulukuussa työyksikön kokouksessa. 

  

Suunnittelu-
vaihe 

•Keskustelu 
työyksikön 
esimiehen 
kanssa 
aihevalinnasta 
2008 

•Äitiysloma 
04/2009-
01/2010. 

•Opinnäytetyö
n 
tutkimussuun
nitelma 
valmis 3/2010 

Tutkimus-
lupa 

06/2010 

Teoriapoh-
jan 

tutustumi-
nen 

Sähköposti-
kutsut 

ryhmäläisille 
06/2010. 

Kehittämistyö
ryhmät 

19.8.2010, 

 7.9.2010, 

30.9.2010 

Kehittämis-
työn 

kirjallinen 
raportointi  

10/2010-
11/2011 

 Kehittämis-
työ  valmis 

ja julkistami-
nen koko 

työyksikölle 
12/2011 

Kuvio 8.  Kehittämistyöprosessin eteneminen 
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5.3 Työryhmätyöskentely kehittämistyön välineenä 
 

Kehittämistyön työryhmä valittiin Lääkinnällisen kuntoutusyksikön työntekijöistä, joiden 

katsottiin edustavan kaikkia yksikön toimintoja. Ryhmän alkuperäiseen kokoon ja 

kokoonpanoon tuli muutoksia, sillä yksi ryhmään pyydetty osallistuja kieltäytyi ja yksi 

ryhmään pyydetty osallistuja irtisanoutui yksiköstä juuri ennen ryhmän aloittamista.  

Ryhmä koostui viidestä asiantuntijasta, jotka edustivat yksikön kaikkia 

kuntoutustoimintoja paitsi yksikön tukipalveluita eli sihteereitä ja yksikössä toimivaa 

työmiestä. Ryhmään osallistui kaksi kuntoutussuunnittelijaa, toimintaterapeutti, 

apuvälineteknikko ja vastaava kuntoutussuunnittelija. Itse toimin tutkijan roolissa.   

Työryhmä toimi aktiivisesti ja sitoutui hyvin sovittuihin tapaamisaikoihin. Ryhmä pystyi 

tuomaan keskusteluun ja yksilöiden omaan kokemusmaailman kautta tutkimuksessa 

käsitellyn ilmiömaailman. 

5.4 Ryhmätyöskentelyn etenemä 
 

Kehittämistyön ryhmätyöskentely alkoi sähköpostitse lähettämilläni henkilökohtaisilla 

kutsuilla. Sähköpostitse pyysin työryhmään osallistujia kuvaamaan omaa osaamistaan. 

Osallistujat vastasivat sähköpostilla vapaamuotoisesti kirjoittaen omasta 

osaamisestaan. Osaamisen jäsentämistä auttamaan ryhmäläisille oli kutsukirjeessä 

kerrottu lyhyesti kolmen sivun pituisella alustuksella yleisesti osaamisesta käsitteenä, 

mukana oli myös Seppo Helakorven laatima osaamisen ympyrä kuviona (Kuvio 3.). 

Kuvio oli liitetty mukaan kirjaamisen avuksi ja asiaan tutustumisen helpottamiseksi.  

Ryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa ajalla 19.8-30.9.2010. Joissa viimeistä kertaa 

lukuun ottamatta olivat kaikki paikalla. Viimeisellä kerralla työryhmästä puuttui 

toimintaterapeutti. Ryhmä kesti kerrallaan 60 minuuttia, josta osa ajasta käytettiin 

ryhmän aiheen pohjustukseen ja edellisen kerran analyysituloksiin tutustumiseen.   

Ryhmätapaamisten jälkeen osaamiskartta esiteltiin kuukausikokouksessa koko 

työyksikölle. Tällöin työyksikön kaikkien työntekijöiden oli vielä mahdollista 

kommentoida osaamiskarttaa. Tilanteesta tehtiin muistiinpanoja sekä saatiin palautetta 

sähköpostilla, jonka pohjalta osaamiskarttaa muokattiin vielä sen nykyiseen 

muotoonsa. 
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Taulukko 1. Ryhmätyöskentelyn eteneminen 

 

5.5 Aineiston kerääminen kehittämisryhmän keskusteluiden avulla 
 

Kehittämistyön aineiston keräämisen pohjana toimivat kehittämistyöryhmän 

sähköpostivastauksilla tuottamat osallistujien osaamiskuvaukset sekä 

ryhmäkeskustelut.   

Ryhmän ensimmäistä tapaamista varten kaikki osallistuja vastasivat 

sähköpostikyselyyn. Sähköposteja tuli yhteensä viisi kappaletta. Sähköpostikyselyssä 

ryhmäläisiä pyydettiin käsittelemään vapaamuotoisesti omaa osaamistaan. Viestissä oli 

saatteena osaamista ja jaettua osaamista koskevaa tietoa. Viesteistä etsittiin kaikille 

yhteisiä osaamisen alueita, joista tehtiin yhteenveto ryhmälle.  

Tutkimustehtävä Aineiston 
kerääminen 

Aineiston 
analyysi 

Tulos Reflektio Ajoitus 

Lääkinnällisen 
kuntoutusyksikön 
nykyinen 
osaaminen 

Sähköpostitse 
kirjallisilla 
osaamiskuvauksilla 
osallistujien   
työtehtävissä 
vaadittavasta 
osaamisesta.  

Yhteenveto 
osaamisista 
sisällön 
analyysin 
logiikkaa 
käyttäen 

Saatiin kuva 
yksikössä 
olevasta 
osaamisesta. 

Yksikössä 
esiintyvän 
osaamisen 
luonne vrt. 
jaettu 
osaaminen 

Kesä 
2010 

Selvitetään mikä 
yksikön 
osaamisesta on 
jaettua 

osaamista 

Vietiin 
ryhmäkeskusteluun 
analysoitu tuotos 
osaamisista ja 

ryhmä keskusteli 
siitä jaetun 
osaamisen 
näkökulmasta 

Analysoitiin 
ryhmän 
keskustelut 
sisällönanalyysin 

avulla 
 

Saatiin kuvaus 
yksikössä 
olevasta 
jaetusta 

osaamisesta 

Jaetun 
osaamisen 
alueet 
vertautuen 

kaupungin 
strategiaan 

Syksy 
2010 

Selvitetään miten 
Lääkinnällisen 
kuntoutuksen 
yksikön 
osaaminen 
vertautuu 
kaupungin 
strategiaan 

Vietiin 
ryhmäkeskusteluun 
kaupungin 
strategia ja 
ryhmäkeskustelun 
avulla verrattiin 
sitä edellisen 
ryhmäkerran 
tuotokseen 

Analysoitiin 
ryhmän 
keskustelut 
sisällönanalyysin 
avulla 

Saatiin kuvaus 
siitä, miten 
Espoon 
kaupungin 
strategiset 
näkökulmat 
toteutuvat 
yksikössä, 
Laaditaan 
kooste 
osaamiskartasta 

Kaupungin 
strategian 
näkökulmien 
ja kehitys-
kohteiden  
näkyvyys 
suhteessa 
yksikön 
osaamiseen 

Syksy 
2010 

 
Laaditaan 
yksikön 
osaamiskartta 

Vietiin 
ryhmäkeskusteluun 
analysoitu tuotos 
ja ryhmä keskusteli 
sen 
hyödyntämisestä 
osaamiskartassa 

Analysoitiin 
ryhmän 
keskustelut  
sisällönanalyysin 
avulla 
 

Osaamiskartta 
 

Yksikön 
jaettu 
osaaminen 
osaamis-
kartaksi 
 

Syksy 
2011 



24 

 

 

 

Sähköpostikyselyyn vastasivat kaikki osallistujat. Kyselyn pohjalta saatu aineisto luettiin 

useaan kertaan ja siitä tehtiin yhteenveto käyttäen Seppo Helakorven osaamisympyrän 

otsikoita. 

Tapaamisia oli yhteensä kolme kappaletta ajalla 19.8-30.9.2010. Keskustelujen kesto 

alustuksen kanssa oli yhteensä 60 minuuttia kerrallaan. Jokaisen tapaamisen aluksi 

pidin pienen alustuksen ryhmäkertaa koskevasta aiheesta ja annoin ryhmälle 

mahdollisuuden kysyä mahdollisista epäselvistä asioista. Muuten pyrin kahden 

ensimmäisen tapaamisen kohdalla mahdollisimman vähän vaikuttamaan keskustelun 

kulkuun. Esitin toisinaan tarkentavia kysymyksiä tai ohjasin keskustelua takaisin 

aiheeseen. Jokainen osallistuja allekirjoitti suostumuksen tapaamisten nauhoittamiseen. 

(LIITE 1) 

Kaikki työryhmän keskustelut nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin tapaamisten 

jälkeen. Litteroitua tekstiä oli yhteensä kaksikymmentä sivua. Näiden litteroitujen 

tekstien avulla pystyin käsittelemään aineistoa sisällönanalyysin menetelmin. 

Kolmannessa työryhmän tapaamisessa 30.9.2010 työryhmä tuotti puhutun aineiston 

lisäksi myös alustavan hahmotelman osaamiskartasta paperilappujen avulla. Tämä 

hahmotelma kuvattiin kameralla, jotta sitä olisi myöhemmin mahdollisuus käyttää 

lopullisen osaamiskartan pohjaksi.  

Ensimmäisen ryhmätapaamisen alustuksen tukena toimi yhteenveto ryhmäläisten 

sähköpostitse lähettämistä vapaamuotoisista osaamiskuvauksista. Ryhmällä oli myös 

käytettävissä Helakorven kuvio (Kuvio 3.) 

Toisen ryhmätapaamisen alustuksen tukena toimi ensimmäisen ryhmäkeskustelun 

analysoinnista tehty kirjallinen yhteenveto, joka oli ryhmäläisten käytettävissä koko 

keskustelun ajan. Ryhmäläisillä oli myös käytettävissä kirjallisena Espoon kaupungin 

strategia. 

Kolmannessa ryhmätapaamisessa edellisen tapaamisen tuotoksilla sekä Helakorven 

kuvion (Kuvio 3.) avulla pohjustettiin tapaamista niin, että tilanne oli enemmän 

toiminnallinen. Ryhmäläiset kirjoittivat keskustelun aikana annetuille papereille 

ajatuksiaan siitä, mitä jaetun osaamisen osa-alueita osaamiskartan tulisi sisältää. 

Tällöin myös tutkijana otin aktiivisemman roolin ja vastailin ryhmäläisten kysymyksiin 

myös keskustelun aikana. 
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Tämän tapaamisen jälkeen kolmen ryhmätapaamisen analysoitujen keskustelujen 

pohjalta laadittiin osaamiskartta, joka vietiin koko työyksikön nähtäväksi ja 

kommentoitavaksi 30.5.2011 työyksikön kuukausikokouksessa. Kokouksessa työyksikkö 

ei antanut juurikaan palautetta osaamiskartasta vaan sovittiin, että osaamiskarttaa voi 

kommentoida jälkikäteen sähköpostitse. Kommentteja sähköpostilla tuli kaksi 

kappaletta. Molemmissa toivottiin osaamiskartassa käytettäväksi sellaisia termejä ja 

ilmaisuja, jotka ovat enemmän selittäviä ja helposti ymmärrettävissä. 

5.6 Aineiston analyysi 
 

Ryhmäläisten tekemistä kirjallisista osaamiskuvauksista tehtiin yhteenveto. 

Yhteenvedon kokoamisen menetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Analyysiyksikkönä on käytetty sanoja, lauseita ja ajatuskokonaisuuksia. Aineisto 

jäsenneltiin ranskalaisin viivoin Helakorven kuviossa olevan otsikoinnin mukaisesti 

yhteenvedoksi. Yhteenvedossa on pyritty huomioimaan, että saatiin laajasti esiin sitä 

osaamista, jota ryhmäläiset toivat esiin kirjoituksissaan. Kuvio ja yhteenveto olivat 

ryhmäläisillä käytettävissä koko ryhmätapaamisen ajan.  

 

Kolmen ryhmätapaamisen keskusteluista syntyi litteroitua tekstiä yhteensä 

kaksikymmentä sivua. Litteroinnin aikana tekstiä siivottiin ja pyrittiin jättämään pois 

muun muassa tutkijan antamat nauhoitetut alustukset ja ohjeet ryhmätyöskentelyä 

varten. Pois jätettiin myös keskustelijoiden ryhmäkerran aiheesta täysin poikkeavat 

keskustelut. Tämän jälkeen litteroitu teksti muokattiin puhekielestä kirjakielelle sekä 

poistettiin vielä aiheeseen liittymättömiä kommentteja. Tämän jälkeen etsittiin 

tutkimuskysymykseen liittyvät ilmaisut, joita käytettiin analyysin aineistona. Aineistoa 

analysoitaessa voitiin todeta, että aineisto oli kyllääntynyt (Eskola – Suoranta 1998:62.)  

 

Analyysiyksikkönä sisällönanalyysissä on käytetty keskusteluista nousseita pelkistettyjä 

ajatuskokonaisuuksia tai lauseita. Ryhmälle tehtiin analysoiduista tuloksista joka 

tapaamiseen suullisesti esitetty yhteenveto. Yhteenvedon tarkoituksena oli toimia 

keskustelun pohjana.  

 

Sisällönanalyysi toteutettiin ensimmäisen tapaamisen pohjalta deduktiivisesti 

teoriaohjaavan analyysin kautta. Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreettisia 
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kytkentöjä, jotka eivät pohjaudu suoraan teoriaan vaan teoria toimii apuna analyysin 

tekemisessä. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 96.) 

Ohjaavana teoriana analyysissä toimi Seppo Helakorven kuvio, jota myös ryhmäläiset 

käyttivät keskusteluiden tukena. Kuviota työryhmä oli käyttänyt kirjallisten 

osaamisalueiden pohjaksi ja se auttoi ryhmäläisiä jäsentämään ajattelua jaetun 

osaamisen käsittelyssä. Alla on esimerkki aineiston analysoinnista teoriaohjaavaa 

sisällön analyysiä käyttäen (Taulukko 2.). 

PELKITETTY ILMAISU ALUOKKA YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ KÄSITE 

Asioita tarkastellaan 
yhdessä eri näkökulmista 
ja tehdään yhdessä päätös. 
 

Moniammatillinen 
yhteistyö 

Sisäiset yhteistyötaidot Työyhteisöosaaminen 

Yhteiskeskusteluissa 
saadut eri näkökulmat 
 

   

Asiakasnäkökulman 
saavuttamiseksi  ongelmia 
pohditaan ja ratkaistaan 
yhdessä 

 

   

Asiakkuus on aina 
moniammatillista ja 
jaettua. 

   

Avoimuus on meillä hyvää, 

toimintojen välissä ei ole 

kynnyksiä ja tietoa jaetaan 

sitä tarvitseville. 

 

Mahdollistavat tekijät   

Työyhteisö on turvallinen 
ja vastaanottavainen 
uusille ideoille. 

 

   

Meidän yksikössä on 
luottamusta, sillä tietoa on 
jaettu hyvin. 

 

   

Yritetään huomioida kaikki 
ihmisen olosuhteet ja 
ympäristötekijät ja se 
miten ratkaisut vaikuttavat 
asiakkaan elämään ja 
toimintakykyyn. 

Asiakkaan kokonaistilanne Asiakas – ja 
verkostoyhteistyötaidot 

 

Meillä on pyrkimyksenä 
nähdä asiakkaan tilanteen 
kokonaisuus ja keskustelun 
kautta saada täydellisempi 
kuva ja parempi ratkaisu 
aikaiseksi. 
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Sama asiakas tiimityön 
muodoin saa 
fysioterapeutin, 
toimintaterapeutin, 
puheterapeutin sekä 
lääkärin palveluja. 
 

   

Asiakastietojärjestelmän 
Effican käyttö 
 

Tekninen väline   

Efficassa on käytössä 
yhteinen kieli ja pohdinta. 
 

   

 

Taulukko 2. Esimerkki teoriaohjaavan aineistoanalyysin käytöstä.  

 

Toisen ja kolmannen tapaamisen aineisto analysoitiin induktiivisesti aineistolähtöistä 

analyysiä käyttäen. Tässä tavoitteena oli saada ilman ennakkoajatuksia esiin 

työryhmästä nousseet käsitykset ja ajatukset tutkimuskysymyksiä kohtaan ( Eskola – 

Suoranta 1998:19). Viimeisen työryhmän aineiston sisällönanalyysin lisäksi 

hyödynnettiin ryhmän tuottamaa paperilapuille kirjoitettua kirjallista aineistoa. 

Kirjallista aineistoa analysoitaessa todettiin, että siinä esiintyvät asiat sisältyvät jo 

sisällön analyysissä esiin tulleisiin ajatuskokonaisuuksiin. Ryhmäläiset puhuivat asiat 

samalla kuin kirjoittivat niitä lapuille. Tämän jälkeen kirjalliseen aineistoon ei ollut 

tarvetta enää palata. 

6 Osaamiskartta kehittämistyön tuloksena 
 

6.1 Oman osaamisen tunnistaminen toimi perustana jaetulle osaamiselle 
 

Ryhmäkeskusteluiden tuloksissa nousivat esiin omassa substanssiosaamisessa muun 

muassa peruskoulutuksen sekä työkokemuksen antamat valmiudet. Käytänteiden, 

ohjeistuksen, lainsäädännön ja ammattikielen tuntemus katsottiin olevan ammatillisia 

perustaitoja. Ammatillisiin toimintataitoihin katsottiin kuuluvan atk-taidot, 

kokoustekniikoiden taitaminen, itsenäinen työskentelyote, oman työn rajaaminen, 

ajankäytön sekä organisointikyvyn hallitseminen. Persoonallisia kykyjä katsottiin olevan 

myös pitkä pinna, asiakaslähtöisyys, keskeneräisyyden sieto ja ryhmätyöskentelytaidot. 
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Kehittymisosaamisen alueella innovaatiovalmiuksiksi työryhmäläiset katsoivat olevan 

luovuus, maalaisjärki, avarakatseisuus ja taito nähdä ongelmat ja löytää niihin 

ratkaisut. Itsensä kehittämisen alueella koettiin halu kehittyä työssä, olla ajan tasalla, 

oma mielenkiinto uusille asioille ja itsensä kehittäminen olivat ryhmäläisten osaamisen 

alueita. 

 

Kehittämisosaamisessa organisaation toimintakulttuurin omaksumisessa katsottiin 

osaamiseksi muun muassa ohjeiden tekemiseen osallistumisen, organisaation 

mahdollisuuksien tuntemisen, talouden suunnittelun hallinnan ja muiden työtehtävien 

tuntemuksen. Toiminnan kokonaisuuden hallinnassa osaamista koettiin muun muassa 

organisoinnin, ajanhallinnan, kokonaisuuksien näkemisen ja muutoshalukkuuden 

alueilla. 

 

Työyhteisöosaamisessa sisäisten yhteistyötaitojen alueella katsottiin osaamiseksi tieto 

muiden työntekijöiden töiden sisällöstä, ryhmätyöskentelytaidot, moniammatillisuuden 

osaaminen, yhteistyöryhmien toimintaan osallistuminen, viestintätaidot, 

henkilöstöhallinnon tehtävät ja taloushallinnon tietämys. Asiakas- ja verkostotyössä 

osaamiseksi katsottiin hyvän asiakaspalvelun periaatteiden tuntemus, kanteluihin 

vastaaminen, puhelimessa tapahtuva asiakaspalvelu, asiakkaiden kuntoutusasioiden 

selvittely ja ihmissuhdetaidot. 

6.2 Jaettu osaaminen tunnistettiin osaksi omaa työtä 
 

Jaetun osaamisen käsite oli kehittämistyön työryhmälle vieras. Sen sisältämät 

merkitykset työryhmä kuitenkin tunnisti ja nimesi itsenäisesti ryhmän keskustelujen 

aikana. Helakorven kuvio (Kuvio 3.), johon työryhmä oli jo aiemmin tutustunut, helpotti 

ilmiön ääressä työskentelyä.  

 

Jaetun osaamisen ilmenemistä Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä työryhmä toi 

vahvasti esille erityisesti yhteisessä työskentelyssä asiakas asioiden parissa. Asia 

ilmaistiin muun muassa yhteisen näkökulman saavuttamisen tarpeena. Tämän 

katsottiin korostuvan työyksikössä pidettävissä viikoittaisissa asiakasasioita 

käsittelevissä kokouksissa. Kokouksissa asiantuntijat keskustelevat yhdessä muun 

muassa asiakkaiden kuntoutus- tai apuvälinepäätöksistä. Näissä työryhmänä pohditaan 

esimerkiksi asiakkaan tilannetta, kuntoutuksen osuvuutta ja yleisiä linjauksia. Samaan 
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tapaan asioita pohditaan Lääkinnällisessä kuntoutusyksikössä vielä 

moniammatillisemmin lakisääteisissä kuntoutustyöryhmissä. ”Asioita tarkastellaan 

yhdessä eri näkökulmista ja tehdään yhdessä päätös.” ”Asiakasnäkökulman 

saavuttamiseksi ongelmia pohditaan ja ratkaistaan yhdessä.” 

 

Jaettua osaamista edesauttaa ja mahdollistaa työryhmän mielestä avoimuus ja tiedon 

jakaminen. Työyhteisön turvallisuus, vastaanottavaisuus ja yleinen luottamus olivat 

niitä yhteistyötaidon sisältöjä, jota työyhteisöosaamisen katsottiin edellyttävän. 

”Avoimuus on meillä hyvää, toimintojen välissä ei ole kynnyksiä ja tietoa jaetaan sitä 

tarvitseville.” 

 

Työyhteisöosaamista jaetun osaamisen näkökannalta katsottiin olevan yhteinen 

asiakkaan kokonaistilanteen hahmottaminen. Tässä kehittämisryhmä nimesi 

menetelmäksi tiimityöskentelynä tapahtuvan keskustelun. ” Meillä on pyrkimyksenä 

nähdä asiakkaan tilanteen kokonaisuus ja keskustelun kautta saada täydellisempi kuva 

ja parempi ratkaisu aikaiseksi.”  Yhteinen työskentely katsottiin myös yksilöitä 

kehittäväksi ja omaa kehitystä tukevaksi toiminnaksi. ”Asiakaskokouksessa 

näkökulmien yhdistämisessä oma käsitys asiakkaan tilanteesta, tarpeista jaetun 

osaamisen ja tiedon kautta muuttaa omaa yksioikoista ajattelua.” 

 

Jaettua osaamista painotettiin myös yhteisen asiakastietojärjestelmän Effican 

käyttämisessä sekä siinä käytettävän yhteisen kielen omaksumisessa. 

Asiakastietojärjestelmään tallentuu asiantuntijoiden arviot, yhteenvedot ja päätökset 

kuntoutuksesta. 

 

Työryhmä nosti jaetun osaamisen näkökannalta Lääkinnällisen kuntoutuksen 

työyksikössä tärkeäksi substanssiosaamisen osaksi asiakkaiden ohjauksen ja 

neuvonnan. Tämä korostaa asiantuntijatehtävissä vaadittavaa tiedollista osuutta ja on 

osa jokaisen työntekijän arkea. Perustyönhallinta edellyttää yksikössä tiedonkäsittelyä 

ja oman substanssiosaamisen jakamista muiden työntekijöiden kanssa. Ohjauksessa ja 

neuvonnassa asia ilmaistiin muun muassa haluna auttaa ja ohjata asiakkaita 

palveluverkostoissa. ”Halua auttaa ja ohjata asiakkaita saamaan heidän asiansa 

selvitettyä.” 
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Kehittämisryhmä katsoi, että koko Lääkinnällisen kuntoutusyksikön toimintatavat 

perustuvat jaetun osaamisen hyödyntämisen periaatteille. ” Jaettu osaaminen on ollut 

pohjana toimintatavoille kun on rakennettu moniammatillinen työyksikkö.” 

Vaatimuksena yksikön sujuvalle ja onnistuneelle toiminnalle oli työryhmän mielestä se, 

että työntekijät tuntevat toistensa työtehtäviä ja persoonallisuutta monipuolisesti. 

”Tunnetaan monipuolisesti työntekijöiden luonteenpiirteitä ja valmiuksia ottaa vastaan 

uusia asioita.” 

 

Tarvittavaa tietoa jaetaan omasta substanssista käsin ja tavoitteena on, että yhteiset 

tavoitteet voidaan saavuttaa.  Työyksikön työntekijöiden osaamista ja tietoa osataan 

hyödyntää työyksikön toimintaa koskevissa muutoksissa.  Samalla esiin nostettiin myös 

se, että on helpottava tunne, ettei kaikkea tarvitse tietää vaan voidaan hyödyntää 

yhteistä tietopääomaa. ”Ymmärrys, että kaikkea ei välttämättä tarvitse tietää.” 

 

Keskustelussa esiin nousi myös seikka, että yhteinen tietämättömyys jossakin asiassa 

muuttuu yhteiseksi ja jaetuksi osaamiseksi kun asiaan paneudutaan ja selvitystyön 

kautta se jaetaan kaikille. ”Uusien asioiden myötä tuleva yhteinen tietämättömyys 

muuttuu jonkin työntekijän selvitystyön kautta koko työyhteisön jaetuksi osaamiseksi.” 

Työryhmä koki, että näin synnytetään yhteinen ymmärrys asioista.  

 

Kehittämisosaaminen Lääkinnällisessä kuntoutusyksikössä painottui arvoihin. Yhteiset 

lähtökohdat ja arvot työskentelylle sekä yhteinen käsitys ihmisyydestä, kuntoutuksesta 

sekä sairaudesta ja terveydestä nousi esiin keskustelussa. Tavoitteena on asiakkaan 

hyvä ja asiakkaan etu. Tärkeäksi koettiin myös se, että asiakkuus ymmärretään 

yhteneväisesti. ”Asiakkuus ymmärretään samalla lailla, samasta arvolähtökohdasta.” 

Käsitys siitä, että työtä tehdään asiakkaita varten, nousi keskustelussa osaksi yhteistä 

arvoperustaa.  

 

Ymmärrys työyksikön toiminnasta katsottiin rakentuvan oikeanlaisen tiedon 

löytämisestä oikeilta tahoilta. ”Jaettua osaamista on myös se, että tuntee toisten 

työtehtävät ja yksikön perustehtävän ja osaa etsiä tietoa oikeasta paikasta ja oikealta 

kollegalta.” Toisten työntekijöiden työnsisältöjen tunteminen nousi keskustelussa 

merkitykselliseksi asiaksi.  Kokonaisuuksien hallintaa kuvailtiin olevan muun muassa 

Lääkinnällisen kuntoutus yksikön perustehtävän tuntemisella. 
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Keinoiksi jaetulle osaamiselle kehittämisosaamisessa nousivat yhteiset keskustelut ja 

vuorovaikutustilanteet sekä asiakastietojärjestelmä Effica. Myös ymmärrys siitä, että 

jaettu osaaminen on suuri voimavara sekä yhteinen osaaminen on myös useimpiin 

työyksikössä tehtäviin ratkaisuihin vaikuttava ilmiö. Tämä katsottiin olevan osa 

toiminnan kokonaisuuden hallintaa. 

6.3 Espoon kaupungin strategia osana osaamisen kehittämistä 
 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön kehittämistyöryhmä katsoi Espoon kaupungin 

strategian kulkevan eri tasoilla. Strategian onnistuneen toteutumisen vaatimuksena 

ryhmä katsoi olevan asioiden kuulemisen kaikilta tasoilta. ” Tieto siitä miten päätökset 

vaikuttaa tänne ja me kerrotaan sitten asiakkaan näkökulmasta ja omia tuntoja sinne 

ylöspäin.”  

Strategian katsottiin toisinaan kulkevan tasolta toiselle heikosti niin vertikaalisesti kuin 

diagonaalisestikin. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että toisen tahon strategian 

mukaisten päätöksien merkitystä toisen tason toiminnalle ei huomioitu ja tästä syystä 

strategian eteneminen hidastui ja vaikeutui. ”Meiltähän oltiin kerran 

vanhustenpalveluiden johtoryhmässä näyttämässä mitä se tarkoittaa se päätös ja 

linjaus siellä täällä terveyspalveluiden Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä.”  

Toisaalta koettiin, että strategiaprosesseihin voitiin vaikuttaa ja että strategian tasojen 

välillä käytiin keskustelua. Tätä kuvasi muun muassa ajatukset siitä, että tieto 

päätösten vaikutuksista suhteessa asiakkaisiin tai oman yksikön toimintaan saatiin 

vietyä strategiatasoilla eteenpäin.  

Espoon vision katsottiin vaativaan vielä asiakkailta ja työntekijöiltä uudenlaisia välineitä 

toimiakseen. Sen jalkautumisen eteen koettiin tehtävän töitä mutta samalla kannettiin 

huolta siitä, että visiossa ei nähdä kokonaisuudessaan kaikkien kuntalaisten arkea. 

”Visiossa näyttäytyy itsestään huolehtiva kuntoileva ihminen, ei syrjäytynyt.”  

Työryhmässä koettiin, että strategia edellyttää kuntalaisilta uudenlaista suhtautumista 

kaupungin tarjoamiin palveluihin. Uusia toimintatapoja on käytössä, kuten asiakkaiden 

mahdollisuus hoitaa jo kohtalaisen laajasti sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita 

sähköisesti internetin kautta. Sähköinen asiointi luo vaatimukset 

tietotekniikkaosaamisesta, niin kuntalaisille kuin työntekijöillekin.  Työryhmän 
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keskustelussa nousu huoli muun muassa vaikeasti sairaiden, aistivammaisten ja 

vanhusten palveluiden turvaamisesta. ”Meidän asiakkaat ovat niitä, jotka eniten apua 

tarvitsevat. Heillä on aistivaikeuksia tai ovat iäkkäitä ja he eivät voi tai osaa käyttää 

hyvin internetiä tai muita teknisiä välineitä ilman apua. Tällöin ohjaus ja neuvonta 

täytyy säilyttää niillä, jotka eivät pysty omatoimisesti ja aktiivisesti itse löytämään 

apua.” 

”Asiakas koki iän myötä jääneensä kelkasta, koska ei omista internet-yhteyttä.  

Oikeiden henkilöiden ja yhteystietojen antaminen ei voi olla vain sähköistä.” 

Työryhmä koki, että asiakkuus on muuttumassa myös siltä osin, että asiakkailla on 

enemmän mahdollisuuksia tuoda näkyviin itseään ja mielipiteitään muun muassa 

sosiaalisen median kautta. Ryhmässä koettiin, että sosiaalisen median osaaminen tulee 

olemaan jatkossa arjen työn haasteita.  

Ryhmä nosti huomioitavaksi uusien toimintamallien käyttämisessä sen, että strategian 

mukainen toiminta on oltava laadukasta ja hyvää, sekä samalla siinä on huomioitava 

kustannustehokkuus ja taloudellisuus. Tärkeänä pidettiin, että palvelut on tehtävä 

läpinäkyviksi asiakkaille. Esimerkkinä tästä tuotiin se, että esimerkiksi palveluista 

syntyvät kustannukset on saatava näkyviksi asiakkaille. Ryhmä totesi, että tätä 

toteutetaan jo nyt muun muassa kuntoutuspäätöksissä näkyvillä 

kokonaiskustannuksien hinnoilla. Ryhmä koki, että näillä keinoilla strategisia tavoitteita 

voidaan tuoda esiin myös asiakkaille. Tällä tavoitellaan asiakkaiden ymmärrystä siitä, 

että kunta huolehtii kuntoutuksesta syntyvät kustannukset. 

Strategian toteutumista Lääkinnällisen kuntoutusyksikön sisäisessä toiminnassa koettiin 

voivan edistää ja tukea dokumentoinnin avulla. Yhteisen verkkoaseman kautta tiedon 

saanti kaikille voitaisiin turvata. Ryhmä totesi, että tämä toiminta on vielä 

pienimuotoista ja tarvitsee kehittämistä tulevaisuudessa. Hyvien toimintakäytäntöjen 

dokumentointi koettiin tärkeäksi muun muassa turvatakseen hiljaisen tiedon 

säilyminen. Tiedon varastointi, siirtäminen ja jakaminen eivät olisi tällöin riippuvaisia 

yksittäisistä työntekijöistä. ”Dokumentoimalla hyvät käytännöt ja tekemällä sähköinen 

tietopankki tällöin suurissa muutoksissa jäisivät hyvät käytänteet muistiin eikä tieto olisi 

yksittäisten työntekijöiden muistin varassa.” 

Kehittämistyöryhmän keskusteluissa nousi esiin myös strategia osana työn arvopohjaa. 

Ryhmä katsoi, että strategiaan sitoutuminen on työntekijän velvollisuus. Sen 
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näkyminen yksikön jaetussa osaamisessa koettiin nousevan erityisesti siitä, että 

yksikössä tunnetaan hyvin palveluverkostot ja tästä syystä asiakkaita voidaan 

tehokkaasti ohjata oikeiden palveluiden piiriin. ”Tunnemme hyvin omat 

palvelusysteemit, voimme ohjata asiakkaita paremmin ja tuemme kaupunkilaisten 

omatoimista asiointia.” 

Strategia koettiin kaiken kaikkiaan haastavan yksikön osaamisen ja vaativan yhä 

yksikössä kehittämistyön eteenpäin viemistä. Se vaatii yhä kokonaistoiminnan ja 

osaamisen suunnittelua ja kehittämistä. Lääkinnällisen kuntoutusyksikön asiakkaat ovat 

niitä, jotka tarvitsevat paljon apua. Heillä on useasti erityisvaikeuksia ja avun tarve 

vaatii usein henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Inhimillinen vuorovaikutus osana 

yhteistä osaamista korostui erityisesti kun keskusteltiin asiakkaiden vaikeuksista saada 

tarvitsemiaan tietoja ja palveluita. Tulevaisuuden haasteet nähtiin erityisesti 

kuntoutuksen kentän palveluissa siinä, että kasvokkain tehtyä työtä tullaan 

vähentämään entisestään ja miten olemassa olevat resurssit riittävät tulevaisuuden 

kysyntään. Tärkeäksi nousi myös se ajatus, että jatkossakin palveluita annetaan 

tasapuolisesti ja ne ovat laadukkaita. 

6.4 Työnkehittämisen välineeksi tehdään osaamiskartta 
 

Tulevaisuuden osaamisen vaatimukset Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetun 

osaamisen alueella tulevat muuttumaan. Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja 

uudenlaiset toimintatavat on Lääkinnällisen kuntoutusyksikön sisällä tiedostettu. 

Espooseen suunnitellaan rakennettavaksi uutta sairaalaa. Sairaalan kuntoutumisen tilat 

ja toimintatavat eroavat nykyisestä paljon. Suunnitelmana on, että koko Lääkinnällisen 

kuntoutuksen yksikkö muuttaa tulevaisuudessa uuden sairaalaan tiloihin.  

Tieto siitä, että tulevaisuudessa toimitaan uudella tavalla edistää ennakointia 

tulevaisuuden vaatimuksista jaettua osaamista kohtaan. Kehittämistyöryhmä koki, että 

ennakointi ja asennoituminen tulevaisuuden muutoksia kohtaan on jo alkanut vaikka 

tällä hetkellä on vain ajatustason visioita ja teknisiä piirustuksia sairaalan tiloista. Asiat 

eivät ole vielä täysin työntekijöille konkretisoituneet. Kehittämisryhmä tunnisti 

tulevaisuuden osaamisen tarpeita muun muassa nimeämällä tarpeen 

muutosjohtamisen työkaluille.” Muutostyöskentelyn ja muutosjohtamisen työkalua 

tarvitaan.” 



34 

 

 

Jaetun osaamisen kannalta työryhmästä nousi esiin työntekoa koskevien yhteisten 

pelisääntöjen ja oman muutoshalukkuuden ilmiöt.  Työpaikalla oleminen tulee 

muuttumaan uusien työtapojen myötä. Tiedon määrä ja saatavuus lisääntyy, työpaikka 

muuttuu konkreettisesti tiloiltaan ja toiminnaltaan avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. 

Enää ei hallita omia tiloja, ei ole omia työhuoneita, omaa työpöytää vaan tilat jaetaan 

yhteisesti. On opittava olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa, 

ovia ei voi enää sulkea. Samalla on pystyttävä toteuttamaan omaa perustehtävää ja 

suodatettava saatua tietoa. Tiedon jakaminen muuttaa ehkä muotoaan, sillä tietoa 

tulee yhä enenevissä määrin lisää eri tahoilta. ”Yhteiset työtilat tekevät sen, että asiat 

jakaantuvat  helpommin. Tulee ongelmaksi se, että mitä kaikkea tietoa kannattaa 

poimia itselle.” 

Ryhmässä todettiin, että muutokseen kuljetaan myös omassa tahdissa. Erityisesti 

työhyvinvoinnin kannalta jaettua osaamista pyrittiin tunnistamaan tulevaisuudessa 

siinä, että siihen koettiin liittyvän vahvasti muutoksen sietämistä, muutokseen mukaan 

lähtemistä ja persoonasidonnaisuutta. ”Ihmiset menee muutoksen vauhdissa eri tavalla 

ja se on ihan luonnollista ja sitä on joka työyhteisössä. Muutoksen läpiviejälle se on 

suuri haaste koska kaikkia pitää kuunnella.” 

Se, miten jaettua osaamista tullaan jatkossa kehittämään, pohjautuu vahvasti siihen 

mitä yhteistä osaamista jo nyt työyksikössä on. Asiantuntijuus ja oman substanssin 

osaaminen nousi esiin vahvasti ryhmän pohdinnassa. Moniammatillinen työskentely 

koettiin yhteiseksi osaamiseksi jo nyt. ”Kyllä me moniammmatillista yhteistyötä osataan 

kaikki, se on aika iso osa meidän kaikkien työtä. Meillä on kohtuullisen hyvä osaaminen 

siitä valtaosin. Meillä on kaikilla siitä näkemystä ja halua siihen.” 

Asiakaspalvelu sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin suhteutettuna nähtiin olevan 

osaamisessa vahva alue. Yleisesti yhteistyötaidot, tiimitaidot, viestintä taidot ja 

verkosto-osaaminen koettiin olevan osa yhteistä arjen osaamista. Päätöksentekotaidot 

sekä palvelurakenteen tuntemus olivat myös vahvasti positiivisena toimintana esillä. 

Lisää yhteistä osaamista ja jaettua tietoa kaivattiin taas tiedon hakemisessa ja saadun 

tiedon suodattamisessa, tähän liittyivät myös eri koulutuksista saatujen tietojen 

jakaminen.  

Jaettua osaamista koskevan osaamiskartan koettiin ohjaavan tulevaisuudessa 

kouluttautumisen suunnittelun ja omien henkilökohtaisten taitojen kehittämisen 
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tukena. Työyhteisöä osaamiskartan avulla katsottiin voivan ohjata työyhteisötaitojen 

kehittämiseen sekä työyhteisön pelisääntöjen kertaamiseen. Osaamiskartan katsottiin 

myös auttavan tulevaisuuden rekrytoinnissa, jolloin tulevaisuuden kehittymistarpeet ja 

työyksikköön tarvittava osaaminen ovat näkyvissä kartassa. 

7 Osaamiskartta tiivistää jaetun osaamisen timantiksi 
 

7.1 Kartan värit osoittavat osaamisen tasoja 
 

Osaamiskartta (Kuvio 9.) syntyi analysoitujen kehittämistyöryhmän keskusteluiden 

pohjalta. Siinä pyrittiin nostamaan esiin ne asiat, jotka painottuivat keskusteluissa 

jaetusta osaamisesta vahvuuksina kuin myös huomioitiin ne asiat, jotka keskusteluissa 

nousivat kehittämiskohteiksi. Karttaan pyrittiin saamaan keskiöön jo työyksikössä oleva 

jaettu osaaminen, sen reunoille sijoittuivat kehittämistä vaativat asiat ja myös puutteet. 

Eri osaamistasoja kuvattiin eri väreillä.  

Kartan ulkoasuun ja täydennettävyyteen keskityttiin niin, että tavoitteena oli saada se 

yksinkertaiseksi tietokoneella helposti käsiteltäväksi tiedostoksi, jotta sen muuttaminen 

tarpeen mukaan on mahdollista. 

Kartta mukailee timantin muotoa, jossa eriväriset kiteet kertovat eri osaamisen 

tasoista. Keskellä on perustana yhteiset arvot, jotka mahdollistavat yhteisen 

työnkehittämisen. Jo olemassa oleva osaaminen on kuvattu sinisellä. Harmaat kiteet 

kertovat niistä jaetun osaamisen osa-alueista, joihin tulisi keskittyä ja jotka vaativat 

kehittämistä. Punaiset osa-alueet ovat niitä, jotka kuvastavat tulevaisuuden 

osaamisvaatimuksia, joita ei vielä ole riittävästi huomioitu työyksikössä. 
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Kuvio 9.  Lääkinnällisen kuntoutusyksikön osaamiskartta rakentuu väreistä 
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Jatkossa osaamiskarttaa käytettäessä, voidaan tehdä arviointeja, mitkä kartan osa-

alueista ovat niitä, joita tulee edelleen kehittää ja mitkä ovat taas mahdollisesti 

väistyviä osaamisia. Nekin tulee hallita silloin kun niitä tarvitaan (Hätönen 2004:23) 

Kartta pohjautuu Helakorven (2010) kuvioon osaamisalueista (Kuvio 3.). Kuvio on ollut 

kehittämistyössä mukana alusta asti ja on jo tuttu koko työyhteisölle. Hätönen 

(2004:23) toteaa, että osaamiskartta tulee pitää suhteellisen pienenä, jolloin 

osaamisen arviointi ei muutu liian työlääksi. Tästä syystä osaamiskartassa on esillä vain 

pääotsikot jaetusta osaamisesta.  

7.2 Kuntoutuksen nykyosaaminen timantin keskiössä 
 

Osaamiskartassa nähtävissä olevan työyksikön nykyisen jaetun osaamisen keskeisenä 

vahvuutena ovat yhteiset arvot. Osa arvoista ovat Espoon kaupungin arvot, joihin 

työntekijät ovat sitoutuneet työskennellessään Espoossa. Arvoina toimivat myös 

yhteiset käsitykset muun muassa ihmisyydestä ja kuntoutuksesta ja sen 

merkitysrakenteista. 

 

Työntekijöiden työ yksikössä on itsenäistä ja siitä selviytymisvaatimuksena on 

itsenäinen työskentelyote ja päätöksentekotaito. Osa prosesseista ja päätöksistä vaatii 

yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa. Aineistosta nousi ajatus siitä, että koko yksikkö 

on alun perin perustettu jaetun osaamisen ajatusta noudattaen tiimityöskentelyä ja 

yhteistyötä vaativaksi työympäristöksi. Yksikön toiminta ei mahdollistu ilman jonkin 

asteista jaettua osaamista ja ymmärrystä siitä.  

 

Kartan keskellä olevat sinisellä kuvatut asiat ovat osa perustyötä ja sen hallintaa. Ne 

ovat asioita, jotka leimaavat nykypäivän kuntoutustyötä. Kuntoutuksen 

palvelurakenteiden hajanaisuuden vuoksi keskiöön ovat tulleet myös palveluohjaus 

sekä palvelurakenteen tuntemus. Työryhmän keskusteluissa tämä koettiin tärkeäksi 

osaksi työtä. Asiakastyön lisäksi verkostotyö ja tiimityö nousevat tärkeiksi ja 

merkityksellisiksi tavoiksi toimia.   

 

Jaetun osaamisen timantin keskiössä on tiivistynyt kaikki se työ, joka koskettaa arjen 

perustyötä. Se pääosin näkyy päivittäisessä työssä yksikön toiminnassa ja on 
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konkreettisesti osa yhteistä osaamista. Se on koostunut kohtuullisen helposti 

tunnistettavista elementeistä, jotka ovat työn pintaelementtejä.  

 

Keskeiseksi jaetun osaamisen alueiksi tiivistyivät työyhteisöosaamisen alueelta 

tiimityöskentelytaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalvelu, yhteinen kuntoutuksen kieli, 

asiakaslähtöisyys sekä asiantuntijuus. Kehittämisosaamisen alueelta jaettua osaamista 

tukevat ohjaus ja neuvonta, palvelurakenteen tuntemus, yksikön perustehtävän 

tuntemus ja muiden työnsisällön tuntemus. Kehittymisosaamisen alueella nousivat 

jaetuksi osaamiseksi verkostotyö, osaamisen jakaminen ja yhteinen käsitys 

kuntoutuksesta. Substanssiosaamista jaetun osaamisen näkökulmasta olivat taas oman 

kontekstin tunteminen, oman substanssin osaaminen, effican käyttö, päätöksen 

tekotaito ja organisaation tuntemus. 

7.3 Jaettua osaamista tuetaan uusilla välineillä 
 

Jaettu osaaminen menee työn tekemisessä pintaelementtejä syvemmälle. Sen nähdään 

teorioissa olevan osaamisen perustana ja organisaatioiden kehittymisen 

mahdollistavana elementtinä. Se on myös hiljaista tietoa. Sen näkyväksi tekemisen 

tavoitteena on tuoda esiin työyksikön monitahoinen ilmiömaailma. Tämän 

ilmiömaailman avulla on helpompi tunnistaa myös työssä olevia syvempiä prosesseja, 

näkymättömissä olevaa toimintaa ja hiljaista tietoa. Tämän tunnistamisen myötä työn 

kehittäminen on mahdollista monella tasolla. Tällöin kehittämisen eteneminen on myös 

todennäköisempää kuin se, että järjestellään pintaelementtejä uudella tavalla.  

 

Jaettua osaamista tulee tallentaa ja vakiinnuttaa työyhteisön toimintatapaan yhä 

lisääntyvästi. Ei ole riittävää, että olemassa olevat osaamiset nimetään. Niitä on myös 

pystyttävä jatkuvasti nopeutuvassa ja kuormittuvammassa työssä ja laajoissa 

verkostoissa hyödyntämään tehokkaasti. Yhtenä keinona toimivat jaetut tietotekniset 

areenat ja tiedostot. Espoon kaupungin yhteiseksi tietotekniikkaa hyödyntäväksi 

työkaluksi on tulossa vuoden 2011 aikana Sharepoint-työtilat. Niiden tavoitteena on, 

että työtilaan oikeutetut työntekijät voivat jakaa ja muokata yhteistä tietoa tarpeidensa 

mukaan. Sharepoint antaa todennäköisesti selkeän foorumin yhteisen tiedon käsittelylle 

sekä mahdollisuuden jakaa ja löytää tietoa hallitusti. Tämä edellyttää työtapaan 

perehtyneisyyttä sekä selkeitä pelisääntöjä sen käytössä. 
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7.4 Strategiat käyttöön työnkehittämisen tueksi 
 

Kaupungin strategiat tarjoavat ja velvoittavat työyksikköä toimimaan sekä 

suunnittelemaan tulevaisuutta kohdennetusti tiettyyn suuntaan.  Yksikön oma strategia 

vuosille 2009-2011 mukailee vuoden 2009 aikaista Espoon strategiaa. Yksikön 

strategian päivittäminen on keskeinen osa yksikön toiminnan suuntaamista 

tulevaisuuden työskentelyyn ja tulevaisuuden työn vaativuuden määrittelyyn. 

Kaupungin strategiaa tarkastetaan säännöllisesti. Yksikön strategiatyöskentelyn tulisi 

mukailla tätä säännöllisyyttä. Tällöin kuntoutuksen suunnittelun linjat ja visiot 

tarkentuisivat sekä toimisivat työntekijöille strategian jalkauttamisen työkaluna. 

Strategian kulkeminen ja kulkemattomuus eri tasoissa huolestutti kehittämistyön 

työryhmää. Strategian ottaminen tiiviisti osaksi työyksikön kehittämistä saattaisi 

helpottaa eri tasojen välistä kanssakäymistä ja viestintää.    

 

Strategia antaa suunnat ja ohjeet työyksikön toiminnan toteuttamiseen sekä 

kehittämisen suunnitteluun. Jaettu osaaminen on työyksikön voimavara, jonka avulla 

strategiset tavoitteet voidaan helposti tehdä näkyväksi ja jaetun osaamisen avulla 

myös niihin voidaan nopeammin tarttua. Jaetun osaamisen hyödyntäminen tukee 

ajatusta siitä, että vuosien aikana muuttuvat strategiat saadaan näkyvämmäksi osaksi 

arjen työtä. Osaamisen avulla, voidaan tukea yhteisiä kehittämisen suuntia kuin myös 

yhteistä työskentelyä annettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Jaettu osaaminen 

on pohja, jonka päälle voidaan rakentaa kehikkoa jatkuvasti muuttuvien toiminta-, työ, 

ja tulevaisuuden vaatimusten verkoista. Osaaminen muuttuu ja mukautuu tarvittavilta 

osilta. Yhteinen jaettu osaaminen ei ole riippuvainen yksilöiden tahtotilasta tai 

osaamisesta vaan sen avulla koko yksikön osaaminen voidaan tiivistää tarvittaviin 

strategisiin muutoksiin. Kuntoutuksen osalta, jaettu osaaminen perustyönhallinnan 

välineenä tulee kasvamaan. Tietomäärä, kuin myös toimintatapojen muutokset tulevat 

vaatimaan yhä enenevissä määrin yhteisen tiedon hyväksikäyttöä. Yksi työntekijä, ei 

pian pysty hallitsemaan kokonaisuudessaan kuntoutuksen tulevaisuuden vaatimuksia.   

 

Espoon kaupungin strategiat määrittävät myös kuntoutuksen suuntaamista ja 

työtapojen kehittämistä. Strategiset tavoitteet ohjaavat myös ajattelemaan 

tulevaisuuden haasteita ja työmenetelmien sekä työtapojen muutosta. Keskeisenä 

osana kuntoutuksen suunnittelua ovat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kuntoutuksen 
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vastaaminen näihin tarpeisiin uusin työtavoin voi olla haasteellista. Toisaalta strategia 

saattaa suunnata yhä omatoimisempaan ja itseään hoitavaan asiakkaaseen, toisaalta 

määrällisesti lisääntyvät vanhenevat asiakkaat tulevat tarvitsemaan yhä enemmän 

ohjausta ja tukea sekä työntekijöiden aikaa asioidensa parissa.  

7.5 Työyksikön osaamisen laajentamisen edellytykset 
 

Osaamisen näkyminen tukee osaamisen kehittämistä. Osaamiskartta on osa jaetun 

osaamisen näkyvyyttä työyksikössä. Osaamiskarttaa voidaan hyödyntää työkaluna 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kartan muunneltavuus helpottaa tätä työtä, 

toisaalta se vaatii sitoutumista, aikaa ja kartan hyväksymistä osaksi työyksikön 

vuosittaista kehittämistä.  

 

Osaamiskartta pitää sisällään paljon sellaisia osaamisen alueita, joita strategiassa ei 

välttämättä näy. Työyksikön arjen työssä on paljon sellaisia prosesseja, jotka 

strategiasta riippumatta tai siitä huolimatta ovat välttämättömiä toteuttaa. 

Osaamiskartan avulla voidaan kartoittaa jaettua osaamista kokonaisvaltaisesti ja sitä 

sen tarkemmin strategiaan sitomatta. Tästä voi seurata se, että osaamiskartta jää 

tällöin irtonaiseksi kehittämisen työkaluksi, ja siitä ei koeta saavan hyötyä arjen työhön.    

 

Strategian näkökulmat ja tavoitteet ovat ilmaistu strategian kuvauksessa laajasti, niihin 

tarttuminen ja sijoittaminen omaan työhön voi olla haaste. Strategian tavoittaminen 

yksilö-, ja työyksikkötasolla on kuitenkin tärkeä osa tulevaisuuteen johtavassa 

toiminnassa. Espoon strategian jalkauttaminen saattaisi helpottua, mikäli se 

konkreettisesti avattaisiin osaksi työyksikön strategiaa ja työyksikön strategia 

päivitettäisiin säännöllisesti. Näin strategiset näkökulmat saataisiin avattua osaksi 

kuntoutuksen näkökulmia. 

 

Työryhmän keskusteluissa kuin myös analysoidussa aineistossa esiin nousi vahvasti 

kuntoutuksen uuden paradigman osuus. Asiakkuus, asiakkaan oma tahto ja osallisuus 

omasta kuntoutuksesta tuotiin esiin selvästi. Työyksikön työssä asiakkaan etu ja 

kuntoutumisen mahdollisuudet nostettiin toiminnan päämääräksi. 

 

Kuntoutuksen tulevaisuus Espoon kaupungissa on koko sosiaali- ja terveyspalveluiden 

lailla muutosten edessä. Espoon sairaalaan sekä muihin liikenteen ja helpon 
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liikkuvuuden solmukohtiin tulevat kuntoutuksen keskittymät ja mahdollisuudet 

toteuttaa kuntoutusta uudentyyppisesti verkostoituneena sekä uudenlaisilla 

menetelmillä ja välineistöllä. Kuntoutuksen tulevaisuus painottuu myös 

osaamiskartassa keskiössä, jossa ovat arvot, jotka kuntoutuksen eettisessä 

ajattelumaailmassa ohjaavat tapaa työskennellä asiakkaiden kanssa. Espoon 

kaupunkiin suunniteltu palveluverkkouudistus toisaalta tukee kuntoutuksen arvoja, sen 

mukaan palveluita pyritään suunnittelemaan niin, että ne muokkautuvat asiakkaiden 

tarpeiden mukaan ja kohdistuvat oikea-aikaisesti. (Palvelujen järjestämisen ja 

palveluverkon tavoitetila 2020:14) 

 

Kehittämistyönä tehdyssä osaamiskartassa on huomioitavissa, että innovatiivisuus ei 

painotu. Sen sijaan kehittämisen tarve jaetun osaamisen alueella innovatiivisuuteen 

näkyy.  Innovatiivisuudelle on luotava edellytykset. Innovatiivisuus tarkoittaa aina 

muutosta, joka on monesti myös pelottava asia. Innovatiivisuus edellyttää, että 

organisaation jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi, erehtyä saa ja virheitä voi tehdä, 

niistä ei rangaista. Uuden luominen vaatii riskien ottoa, joka taas vaatii sellaisia 

olosuhteita missä se on mahdollista.( Rastas – Einola-Pekkinen 2001, 27) 

 

Kuntoutuksen kehittäminen osana palveluverkkouudistusta vaatii innovatiivisuutta. Se 

vaatii uskallusta suunnata ja kehittää toimintaa uudella tavalla. Kehittämisryhmän 

keskusteluissa nousi huoli siitä, että kaiken kehittämisen keskellä hyvät ja toimivat 

toimintatavat katoavat uusien alle. Innovatiivisuutta hyödyntämällä vanhat jo olemassa 

olevat käytänteet ja tieto voidaan saada osaksi uutta osaamista ja näin kehittämistä ei 

tarvitse eikä ole järkevääkään aloittaa aina alusta. Jaettu osaaminen tukee 

innovatiivisuutta ja voi myös antaa pohjan kehittämiselle ilman pelkoa 

epäonnistumisesta. 

7.6 Jaettu osaaminen osaksi strategiaa ja työnkehittämistä 
 

Tulevaisuus on aina muutosta. Ilman muutosta ei mikään kehity eteenpäin. Sosiaali- ja 

terveydenhuolto on historiassaan jatkuvasti elänyt muutoksessa. Sen on tuonut 

kehittyvä lääketiede kuin myös hyvinvoinnin kasvu, joka on mahdollistanut 

palveluverkostojen kehittämisen. (Saarikangas 2011).  
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Kuntoutus osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa on elänyt tätä samaa muutosta. 

Kuntoutuksen osaaminen, teoriat ja tiedot ovat kasvaneet ja kehittyneet. 

Kuntoutustyöntekijöiden osaamisvaatimukset kohtaavat muutosten myötä jatkuvasti 

uusia haasteita.  

 

Tulevaisuuden työtä ja kehittämisen suuntaa on helpompi hahmottaa sekä ohjata 

tukeutumalla kaupungin strategioihin sekä visioon. Kaupungin strategiat voivat tuntua 

työntekijöistä kaukaisilta ja vaikeilta kohdistaa omaan työhön. Tätä helpottaa taas 

yksikön oman ja säännöllisesti päivittyvän strategian luominen, jolloin kaupunkitasoiset 

strategiat saadaan kiinnitettyä osaksi kuntoutuksen osaamista ja kehittämistä. 

 

Osaamiskartta toimii osana Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetun osaamisen 

hallintaa. Se on kokonaisvaltainen työkalu, jota voidaan hyödyntää sekä tulevaisuuden 

osaamisen kehittämisvaatimusten kokoojana kuin myös nykyisen osaamisen 

arvioimisen perustana. Se on yksikön yhteinen työkalu, joka sitouttaa työntekijät 

pohtimaan yhteisiä tavoitteita ja yksikön osaamista sekä toimintaa niitä kohden.  

 

Alla olevassa kuviossa (Kuvio 10.) on kuvattu Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetun 

osaamisen prosessi niin, että lopputuloksena se muodostuu osaksi arjen työtä ja tukee 

sekä oman yksikön, että koko kaupungin strategian suuntaa. Osaamisen kehittäminen 

mahdollistuu osaamisprosessin avulla. 
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Kuvio 10. Jaetun osaamisen sitoutuminen strategiaan ja työn kehittämiseen. 

8 Pohdinta 
 

8.1 Tulosten pohdintaa 
 

Kehittämistyön tavoitteena oli saada työyksikön kehittämiseen työkalu, jota laaja-

alaisesti voidaan hyödyntää arjen työssä ja johtamisessa. Yhteinen käsitys jaetusta 

osaamisesta ja sen näkyväksi tekeminen oli merkityksellistä tulevaisuuden muutosten 

ja haasteiden kohtaamisen tukena. Tarkoituksena oli saada työyksikköön tieto siitä 

mitä kaikkea jo kollektiivisesti osataan ja myös vahvistaa työyksikön jatkuvan 

kehittämistyön pohjaa. Se tehtiin avaamalla ja nimeämällä jo olemassa olevat jaetun 
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osaamisen alueet sekä myös kuvaamalla tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset 

vertauttamalla niitä kaupungin strategiaan.  

 

Organisaatioiden ongelmana voi olla se, etteivät ne tiedä mitä ne tietävät. Tarvittava 

tieto voi olla organisaatiossa mutta sitä on vaikea paikallistaa. Toinen ongelma voi olla 

se, ettei tiedetä mitä pitäisi tietää. Kolmantena ongelmana on se, ettei tarvittavaa 

tietoa saada kaikkien tietoon. Sydänmaanlakka (2000) toteaa, että organisaatiot 

olisivat tehokkaampia jos ne tietäisivät mitä ne tietävät. Tällöin ei kuluisi aikaa tiedon 

etsimiseen ja asioiden uudelleen keksimiseen. Tiedon johtamisella ja organisaatiossa 

olevan tiedon näkyväksi tekemisellä voimme tehostaa ja järkevöittää toimintaa. 

(Sydänmaanlakka 2000: 164) 

 

Työryhmän työskentelyn avulla saadun materiaalin kautta teorialähtöinen jaetun 

osaamisen käsittely onnistui pohjateoriaan nojaamalla. Pohjalla oleva teoria oli 

kohtuullisen suppea, se oli loogisesti jäsennelty ja mahdollisti teorian käyttämisen 

aineiston analyysistä. Tästä esimerkkinä on esitetty osa teoriaohjaavan analyysin 

tuloksista tässä raportissa. Aineistolähtöisessä analyysissä ongelmaksi nousi pääosin 

se, että Espoon strategia on hyvin laaja sekä siinä termistöt ja asiat on käsitelty hyvin 

yleisellä tasolla. Tämä toi työryhmän työskentelyyn ongelmia suhteuttaa strategiaa 

omaan kuntoutustyöhönsä sekä siinä olevaan jaettuun osaamiseen.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa tarkoituksena oli saada työyksikön eri toimintojen 

edustajat miettimään ja kehittämään jaettua osaamista työssään teoreettisesti ja 

samalla pohtimaan sen olemassa oloa ja hyödyntämistä osana yksikön arjen työtä. 

Tätä pohjustettiin työryhmän alustuksella, jossa käsiteltiin teorioita ja niiden tuomia 

näkökulmia jaetusta osaamisesta. Tavoitteena oli, että työryhmä pystyy siirtymään 

yksilöiden osaamisen ajattelusta jaetun osaamisen määrittelyyn suhteessa omaan 

työhön. Työryhmä olikin omaksunut jaetun osaamisen käsitteet ja sen sisällön sekä toi 

teoriapohjaan liittyviä käsitteitä ja ajatuksia oma-aloitteisesti keskusteluun. Vaikka 

työryhmä koki jaetun osaamisen aluksi vaikeaksi asiaksi ymmärtää, sillä selvästi oli 

valmiuksia käsitellä asiaa tiedostamattaan laajemmin ja syvällisemmin kuin mitä 

alustuksen avulla se olisi ollut mahdollista. Työryhmä koki, että jaettu osaaminen on 

ollut aina osa koko työyksikön työtä ja yksi osa perustaa koko työyksikön 

olemassaololle.  
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Pohtiessaan jaettua osaamista, työryhmä toi keskusteluun myös kysymyksiä siitä mitä 

tulevaisuudessa kuntoutustyöntekijöiltä ja kuntoutusverkostoilta vaaditaan.  Toisen 

tapaamisen tavoitteena Espoon strategian kautta työskentelyprosessia pyrittiin 

suuntaamaan yhä enemmän myös nykyisiin sekä tulevaisuuden vaatimuksiin yleisesti.  

Aiheen työryhmä koki vaikeaksi. Tämä näkyi muun muassa siinä, että strategiaa 

käsiteltiin enemmän kokonaisuutena kuin esiin olisi tuotu sen eri näkökulmia tai osia. 

Tutkijan tavoitteena oli pysytellä mahdollisimman sivussa ja olla tuomatta omia 

näkökulmiaan ja ajatuksiaan ryhmän työskentelyyn. Toisaalta ryhmällä oli käytettävissä 

paperisena muotona sekä strategia, että yhteenveto jaetun osaamisen analyysistä koko 

keskustelun ajan. Ryhmäläiset tutustuivat näihin ennen keskustelua sekä käyttivät niitä 

keskustelun aikana ohjaavana runkona. 

 

Strategian käsittelyssä työryhmän työskentelyssä esiin nousivat vahvasti asiakkaan 

äänen ja asiakkuuksien muuttumisen haasteet. Uuden kuntoutuksen paradigman 

mukaisesti työ nähtiin asiakkaan tarpeista lähteväksi ei niinkään verkostojen tai 

asiantuntijoiden tarpeista nousevaksi. ” Yhteinen tavoite, että olemme asiakkaan 

asialla. ” Samaan liittyi myös ajatuskokonaisuus palveluiden tuottamisesta ja siitä, että 

ne ovat riittävän hyvät suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. 

”Palvelumme tuotetaan verorahoilla ja se asettaa velvoitteen että palvelu on 

laadukasta, hyvää, ja parasta mahdollista. Se on toteutettu taloudellisesti ja 

järkevästi.” 

 

Strategian käsittelyn vaikeus ja strategian liian yleismaailmallinen asetelma suhteessa 

työyksikön toimintaan herätti keskustelua. Tämä vaikeus tukee ajatusta siitä, että 

työryhmälle myös yksikön oma strategia on vieras. Tutustuminen yksikön strategiaan 

olisi mahdollisesti tuonut enemmän esiin kuntoutuksen ilmiömaailmaa. Tämä nostaa 

ajatuksen siitä, että yksikön oman strategian päivittäminen ja työyksikön sitouttaminen 

strategisiin tavoitteisiin lisää myös kaupungin strategian näkemistä osana omaa arjen 

työtä. Kaupungin strategia valittiin työhön siksi, että se on tuoreempi, laajempi ja 

tärkeä osa kaupungin tulevaisuuden tavoitteita. Yksikön oma strategia on kapeampi ja 

se on tehty vuoden 2009 strategian pohjalta, joka on jo vanhentunut 

kaupunkitasoisesti katsottuna.  
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Osaamiskartta on työväline jaetun osaamisen näkyväksi tekemisessä. Sen avulla 

voidaan myös määrittää yhteisesti se osaaminen, jota työyksikössä on sekä myös 

tulevaisuuden osaamistarpeet. Tulevaisuuden osaamistarpeet toimivat tulevaisuuden 

tavoitteina. Näkyväksi tehdyt tulevaisuuden tarpeet ja tavoitteet lisäävät työntekijöiden 

joustavuutta ja kasvattavat näin epävarmuuden sietokykyä. Osaamiskartta on 

mahdollista sitouttaa strategiatyöhön yksikkö ja kaupunkitasolla. 

 

Luomalla  sellaisia käytäntöjä ja areenoita, joissa mahdollisimman monet organisaation 

jäsenet osallistetaan keskusteluun tulevaisuudessa vaadittavista osaamisista 

vahvistetaan henkilöstön kehittämisen eri osien välistä kytkentää. Tämä taas vahvistaa 

yksilöiden kykyä omaan harkintaan ja kykyä toimia epävarmassa tulevaisuudessa ja 

nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Ihmiset suhtautuvat osaamisen kehittämiseen 

joustavasti, kun he tietävät mihin tulevaisuudessa suunnataan. (Laakso-Manninen 

2003:43) 

Rastas ja Einola-Pekkinen kuvaavat tulevaisuutta tekevän organisaation toimintatapoja. 

Tulevaisuutta tekevä organisaatio luo toiminnallaan uutta tietoa ja osaamista. 

Osaaminen on keskeinen menestystekijä, joka on kiinni organisaation 

strategiapohjassa. Osaaminen on osa strategiaprosessia ja osaamistarpeet määritellään 

strategian pohjalta. Strategia syntyy monivaiheisesti ja osallistavasti eikä se ole vain 

lopputuloksena syntyvä strategiapaperi, vaan useilla eri tasoilla ja areenoilla käytyä 

keskustelua. (Rastas - Einola-Pekkinen 2003:95) 

Osaamiskartan avulla voidaan käydä keskustelua yhteisestä osaamisesta suhteessa 

strategisiin tavoitteisiin ja keskustelun kautta saadaan työyksikköön jatkuvaa 

sitoutumista kehittämiseen omassa toiminnassa.  

8.2 Osaamiskartta ja sen hyöty Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikölle 
 

Osaamiskartta on tarkoitettu Lääkinnällisen kuntoutusyksikön työn kehittämisen 

pysyväksi työkaluksi. Sen avulla on mahdollista tehdä näkyväksi jaettu osaaminen, sen 

muutokset ja tulevaisuuden vaatimukset. Kartta on tehty graafisesti niin, että sen 

luettavuus on helppoa. Värit näyttävät eri osaamisen tasot ja vaatimukset. Niitä on 

helppo muuttaa ja käsitellä. Kartan sisältö on myös muutettavissa tarpeiden mukaan. 
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Kartta mukailee Seppo Helakorven kuvaa (Kuvio 3.) asiantuntijuuden osaamisalueista. 

Helakorven kuvion avulla karttaan on saatu struktuuri, joka helpotti siinä esiintyvien 

asioiden sijoittelua ja järjestystä. Jatkossa pohjalla oleva struktuuri ei ole välttämätön 

mutta silti toimiva ja suositeltava ratkaisu kartassa.  

 

Kartta on siis arjen työkalu, joka vaatii yksiköltä aikaa ja resursseja toimiakseen. 

Karttaa ei tarvitse täydentää jatkuvasti mutta sen käyttöä on suunniteltava ja 

täydennystä tehtävä säännöllisesti. Tätä säännöllisyyttä voisi sitoa esimerkiksi 

vuosittain tehtyjen kehityskeskusteluiden oheen. Kartan täydentämiseen ja käyttöön on 

sitoutettava koko yksikkö.  

8.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 

Tässä kehittämistyössä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisättiin tarkalla 

kuvauksella tutkimuksen toteuttamisesta. Aineiston tuottamisen olosuhteet on 

kerrottava selvästi. Myös tulosten luokittelun syntyminen ja perusteet on kuvattu ja 

sisällönanalyysi taulukot on laitettu liitteeksi työhön tarkempaa tarkastelua varten. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä on lisätty kuvaamalla myös tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt, tutkimuksen toteuttamisaika ja paikka. (Hirsjärvi – Remes – 

Sajavaara 2007:227) 

 

Tässä kehittämistyössä tutkimuskysymyksien avulla selvitettiin, mitä on työyksikön 

nykyinen jaettu osaaminen ja miten se vertautuu Espoon kaupungin nykyiseen 

strategiaan ja luotiin yksikköön osaamiskartta.  

 

Tässä kehittämistyössä on kuvattu tutkimuskysymysten avulla mitä asioita 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetusta osaamisesta on tutkittu. Siinä on myös 

selvitetty, miten jaettu osaaminen vertautuu Espoon kaupungin strategiaan. 

Kehittämistyössä on kuvattu tavat, miten aineistoa on hankittu, sekä aikataulu millä 

ajalla aineistoa hankittiin. Kehittämisryhmän koko ja siihen osallistuneet 

ammattiryhmät on mainittu. Aineiston hankintatapa sekä aineiston käsittely ja 

analyysitavat ovat kuvattu ja havainnollistettu. Aineistosta saatuja tuloksia on käsitelty 

työssä esiteltyjen teorioiden pohjalta.  
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Tutkimusaineiston validius nousee siitä, että kaikki osallistujat ovat osa työyksikköä. 

Osallistujien työtehtävien avulla saatiin kaikki kuntoutustyötä tekevät työyksikön alueet 

edustetuksi. Kaikilla työntekijöillä oli tietoa osaamisesta sekä kaupungin strategiasta. 

Ilmiömaailma ei siis ollut vieras kehittämistyöryhmän jäsenille. Tämä kehittämistyö 

perustuu jaetun osaamisen näkyväksi tekemiseen, se tavoittelee myös osaamisen 

kehittämisen jatkuvuutta tulevaisuudessa. Kaikki osallistujat olivat tietoisia siitä, että 

heillä oli oikeus lopettaa osallistuminen kehittämistyöhön mikäli he niin haluaisivat. He 

olivat myös tietoisia kehittämisryhmän kokoontumisten aikatauluista ja niihin kuluvasta 

ajasta.  

 

Ryhmätyöskentelyt ovat nauhoitettu ja ne ovat tallennettu niin, että niiden kuunteluun 

on mahdollisuus myös uudelleen. Nauhoitettuja tapaamisia on pystytty käsittelemään 

niin, että kaikki myös hiljainen ja epäselvä puhe on saatu nauhoituksista kuuluvasti 

esiin. Litteroidut tekstit on tallennettu ja niiden sisältö on verrattavissa nauhoitettuihin 

tapaamisiin.  

 

Tutkimuskysymykset sekä alustukset on pidetty ryhmälle niin, että heillä on ollut 

mahdollisuus ennen varsinaisen keskustelun aloittamista tarkentaa mahdollisia 

epäselväksi jääneitä asioita. Ryhmällä on myös ollut käytettävänään paperisena 

versiona yhteenvetoja edellisistä tapaamisista, joten he ovat voineet palata tarvittaessa 

tutkimaan aihetta kesken keskustelun. Kehittämistyön tekijänä tutkija pyrki pysymään 

poissa keskustelusta, eikä tuonut omia mielipiteitään tai käsityksiään esiin. Tutkija 

palautti tarvittaessa keskustelun takaisin tutkimuskysymyksiin, mikäli se ajautui täysin 

aiheen ohi. 

 

Menetelmällisesti tämä tutkimus on toistettavissa. Tulokset tästä kehittämistyöstä eivät 

kuitenkaan ole yleistettävissä. Työ on keskittynyt yhteen työyksikköön ja sen 

työntekijöiden tutkimustyön aikaisen tiedon varaan. Muutokset ja kehitys Espoon 

kaupungissa on mennyt eteenpäin. Samoin myös tieto monesta muuttuvasta asiasta on 

kasvanut. Työyksikön oma strategia päättyy vuonna 2011 ja mahdollisesti sen 

päivittäminen muuttaa myös työyksikön jaetun osaamisen vaatimuksia. 
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8.4 Kehittämistyön hyödynnettävyys 
 

Tämä kehittämistyö on kohdistettu Lääkinnällisen kuntoutusyksikön toiminnan 

kehittämiseksi. Sen tavoitteena oli saada työyksikön käyttöön osaamiskartta. 

Osaamiskartta toimii työkaluna yksikön tulevaisuuden jaetun osaamisen kehittämiseksi.  

 

Parhaimmassa tapauksessa kehittämistyön hyöty yksikölle on suuri, mikäli yksikössä 

nähdään jaetun osaamisen kehittämisen hyöty osana kokonaistoimintaa. Tutkimuksen 

hyöty voi myös olla vähäinen, mikäli yksikössä ei kehittämistyöstä huolimatta oteta 

jaettua osaamista osaksi arjen työn työkaluja. Osaamiskartan päivittäminen vaatii aikaa 

ja perehtymistä, toisaalta vuosittain on tehtävä toimintasuunnitelmat ja tällöin 

osaamiskartta voi olla luonnollinen väline osaamisen tunnistamisen sekä 

kehittämissuunnitelmien teossa. 

 

Kehittämistyön jatkaminen osana yksikön toimintaa mahdollistaisi toimintatutkimuksen 

prosessin etenemisen spiraalimaisesti (kuvio 7). Kokonaiseen toimintatutkimuksen 

sykliin ei päästy. Tämä johtuu työnluonteesta ja laajuudesta. Tästä eteenpäin 

kehittämistyössä päästään kokeilemaan osaamiskarttaa käytännössä, reflektoimaan sitä 

ja jatkamaan kehittämistä.  

 

Tällä kehittämistyöllä on saatu nostettua esiin monia tulevaisuutta hyödyntäviä 

seikkoja. Työyksikön jaettu osaaminen on nyt tehty näkyväksi ja esitelty työyksikölle. 

Osaamiskartta saadaan kaikkien käyttöön ja tutkittavaksi tietoteknisten sovellusten 

avulla. Yksikössä on herätelty keskustelua siitä, mitä tulevaisuudessa 

kuntoutustyöntekijöiltä vaaditaan, mitkä ovat ne asiat, joissa tullaan tarvitsemaan 

laajempaa osaamista. Strategiaa on pyritty jalkauttamaan osaksi arjen työtä ja sen 

sitouttamiseen yksittäisten työntekijöiden arkeen on esitetty keinoja. 

 

Tulevaisuudessa kehittämistyö vaatii työyksikön johdon ja työntekijöiden sitoutumista 

työnjatkamiseen. Rastas ja Einola-Pekkinen (2001) katsovat kirjassaan Arvoa 

aineettomasta pääomasta, että osaaminen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan 

kaikkia osapuolia. Kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä. Mukaan tarvitaan niin 

rivityöntekijöitä, oman alansa asiantuntijoita kuin myös johtajia ja esimiehiä, joilla on 
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mahdollisuus viedä uudet toimintatavat ja uudistukset käytäntöön. Yhteistyöhön 

tarvitaan partneruutta, joka mahdollistaa nopean reagoinnin tarpeisiin ja tilanteisiin.  

Tämä kehittämisprosessi on mahdollista siirtää erilaisiin esimerkiksi kuntoutustyötä 

tekeviin työyksiköihin. Haasteena on pohtia, onko nyt tällä hetkellä yksikköön kuuluvan 

vammaisneuvolan osaaminen saatava mukaan osaamiskarttaan? Työyksikkö tulee 

pohtia myös sitä, hyötyisikö vammaisneuvola omasta erillisestä osaamiskartasta. 

Jaetun osaamisen tutkiminen ei ole riippuvainen työyksikön toimialasta tai 

työtehtävistä. Se ei myöskään ole riippuvainen yksikön koosta tai erilaisten 

työtehtävien määrästä. Vammaisneuvolan työn kautta osaamiskartta laajenisi sellaisiin 

osaamisen alueisiin, jota nyt tämän hetkisessä kartassa ei ole ja mitkä eivät ole olleet 

osa Lääkinnällisen kuntoutusyksikön työtä ennen vammaisneuvolatyön aloittamista. 

 

Jatkossa työyksikössä tutkimustyö olisi suunnattava siihen, että onko osaamiskartta 

ollut oikeanlainen työkalu osaamisen kehittämiselle asiantuntijaorganisaatiossa. 

Jatkossa olisi syytä myös tutkia, minkälaisin menetelmin osaamiskarttaa olisi hyvä 

täydentää ja mitkä menetelmät tukisivat parhaiten sitä, että jaettua osaamista 

voitaisiin yhä vain vahvistaa ja karttaa syventää pintaelementeistä taustalla oleviin 

prosesseihin.     
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Osallistumiskutsu 

OSAAMISKARTTA MAJAKKANA JAETUN OSAAMISEN VÄYLÄLLÄ 

 

Kutsun Sinut osallistumaan asiantuntijana työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön käyttöön osaamiskartta. Työryhmä koostuu Lääkinnällisen 

kuntoutusyksikön kuudesta työntekijästä. Kokemuksesi ja ammattitaitosi on tärkeää 

kehittämisentyön mahdollistamiseksi. 

 

Työryhmä kokoontuu Lääkinnällisen kuntoutusyksikön tiloissa työaikana yhteensä 4 kertaa. 

Kokoontumiset kestävät noin 1,5 tuntia. Kehittämistyö kestää kesäkuusta marraskuuhun. 

Aikataulu tarkentuu myöhemmin. 

  

Osallistuminen työryhmään on vapaaehtoista. Osallistumisen voi perua missä vaiheessa tahansa, 

siihen syytä ilmoittamatta.  

 

Kehittämistyön ryhmätapaamiset nauhoitetaan ja nauhat kirjoitetaan tekstiksi. Tutkija sitoutuu 

tietojen käsittelyssä noudattamaan salassapitoa saamistaan tiedoista. Tietoja käsitellään niin, 

ettei osallistujia ja yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tiedot ovat luottamuksellisia. 

 

Teen opinnäytetyötäni Metropolian ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon linjalla. Opinnäytetyöni koskee Espoon kaupungin 

Lääkinnällisen kuntoutusyksikön jaetun osaamisen kehittämistä niin, että yksikön käyttöön 

luodaan kehittämistyön seurauksena osaamiskartta. Osaamiskartta toimii tulevaisuudessa 

yksikön kehittämisen, kouluttautumissuunnitelmien ja rekrytoinnin työkaluna. 

 

Annan mielelläni lisätietoja kehittämistyöstä. 

 

Sanna Silventoinen 

Sanna_silventoinen@xxxx.com 

p. 040xxxxxxx 

 

 

SUOSTUMUS 

 

Olen saanut kirjallista ja suullista tietoa kehittämistyöstä. Minulla on myös ollut mahdollisuus 

esittää tarvittavia kysymyksiä.  

Voin jäädä pois kehittämistyöryhmästä sitä halutessani. Ymmärrän myös, että ryhmäkerrat 

nauhoitetaan ja että tiedot ovat luottamuksellisia. 

 

Suostun osallistumaan kehittämistyön työryhmänjäseneksi ja osallistumaan ryhmätyöskentelyn 

nauhoittamiseen. 

 

___. ___.2010 

Päivämäärä 

 

 

______________________________  _________________________________ 

Osallistujan allekirjoitus   Tutkijan allekirjoitus 



   Liite 2 

  1 (4) 

 

 

Ensimmäisen kehittämistyöryhmän tapaamisen 19.8.2010 yhteenveto 

PELKITETTY ILMAISU ALUOKKA YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ KÄSITE 

Asioita tarkastellaan yhdessä 
eri näkökulmista ja tehdään 
yhdessä päätös. 
 

Moniammatillinen yhteistyö Sisäiset yhteistyötaidot Työyhteisöosaaminen 

Yhteiskeskusteluissa saadut 
eri näkökulmat 
 

   

Asiakasnäkökulman 
saavuttamiseksi  ongelmia 
pohditaan ja ratkaistaan 
yhdessä 

 

   

Asiakkuus on aina 
moniammatillista ja jaettua. 

   

Avoimuus on meillä hyvää, 

toimintojen välissä ei ole 

kynnyksiä ja tietoa jaetaan 

sitä tarvitseville. 

 

Mahdollistavat tekijät   

Työyhteisö on turvallinen ja 
vastaanottavainen uusille 
ideoille. 

 

   

Meidän yksikössä on 
luottamusta, sillä tietoa on 
jaettu hyvin. 

 

   

Yritetään huomioida kaikki 
ihmisen olosuhteet ja 
ympäristötekijät ja se miten 
ratkaisut vaikuttavat 
asiakkaan elämään ja 
toimintakykyyn. 

Asiakkaan kokonaistilanne Asiakas – ja 
verkostoyhteistyötaidot 

 

Meillä on pyrkimyksenä 
nähdä asiakkaan tilanteen 
kokonaisuus ja keskustelun 
kautta saada täydellisempi 
kuva ja parempi ratkaisu 
aikaiseksi. 
 

   

Sama asiakas tiimityön 
muodoin saa fysioterapeutin, 
toimintaterapeutin, 
puheterapeutin sekä lääkärin 
palveluja. 
 

   

Asiakastietojärjestelmän 
Effican käyttö 
 

Tekninen väline   

Efficassa käytössä yhteinen 
kieli ja pohdinta. 
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Osataan ohjata asiakasta 

oikeiden palveluiden 

saamiseksi 

Asiakkaan ohjaus Ammattilliset toimintataidot-
ja persoonalliset kyvyt 

Substanssiosaaminen 

Halu auttaa ja ohjata 

asiakkaita ja saada heidän 

asiansa selvitettyä 

   

Työssä tärkeä tekijä on 

ohjaus ja neuvonta 

   

Taito poimia tietotulvasta 

itselle merkitykselliset asiat 

Tiedonkäsittely Ammatilliset perustaidot  

Ymmärrys siitä, että jaettu 

osaaminen ei ole pelkästään 

sitä, että työssä tarvittava 

tieto tulee eri kanavia pitkin 

   

Meillä on hyvää 

substanssiosaamista jota 

jaetaan. 

Perustyö   

Jaettu osaaminen on ollut 

pohjana toimintatavoille kun 

on rakennettu 

moniammatillinen 

työyksikkö. 

Jaetun osaamisen 

kehittäminen 

Innovaatiovalmiudet Kehittymisosaaminen 

Käytössä on toimintatapa, 

jossa yhteinen osaamisen 

syveneminen lähtee 

yhteisestä 

osaamattomuudesta. 

   

Uusien 

asioiden/työtehtävien myötä 

tuleva yhteinen 

tietämättömyys muuttuu 

jonkin työntekijän 

selvitystyön kautta koko 

työyhteisön jaetuksi 

osaamiseksi 

   

Kun yksikköön tulee 

toimintaa koskevaa uutta 

tietoa tai ohjeistusta 

hyödynnetään eri yksilöiden 

näkökulmia ja osaamista 

työn kehittämisessä 
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Vaatimus on, että tunnetaan 

monipuolisesti 

työntekijöiden 

luonteenpiirteitä ja 

valmiuksia ottaa vastaan 

uusia asioita 

   

Työssä voi käyttää luovuutta 

ja keksiä uusia ideoita. 

Yksilöiden osaamisen 

jakaminen 

Itsensä kehittäminen  

Omilla tiedoilla voi laajentaa 

työyksikön osaamista 

   

Asiakaskokouksessa 

näkökulmien yhdistäminen 

muuttaa omaa käsitystä 

asiakkaan tilanteesta ja 

tarpeista. Tämän jaetun 

osaamisen ja tiedon kautta 

muuttuu oma yksioikoinen 

ajattelu 

   

Uusien asioiden ja 

työtehtävien myötä jokaisen 

on pakko lähteä 

uudistamaan omaa työtään 

   

Taito poimia tietotulvasta 

omaa osaamista vahvistavat 

tiedot 

   

Oma avoimuus edistää 

osaamiseen pyrkimistä 

   

Haaste on se, että 

sosiaalisessa mediassa on 

jaettua osaamista ja tietoa 

Osaamisvaatimukset   

Työntekijöiden kesken 

asiakkuus ymmärretään 

samalla lailla samasta 

arvolähtökohdasta 

   

Ymmärrys että kaikkea ei 

välttämättä tarvitse tietää 

   

Toimintaan yhdenmukaisen 
suunnitelman mukaan ja 
täydennetään omaa 
tietotaitoa samalla. 
 

Yhteinen arvoperusta Organisaation 
toimintakulttuurin 
omaksuminen 

Kehittämisosaaminen 

Yhteiset lähtökohdat ja arvot 
työskentelylle. 
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Yhteinen käsitys arvoista, 
ihmisestä ja hyvästä hoidosta 

   

Yhteinen käsitys siitä mitä on 
kuntoutus, sairauskäsitys ja 
terveyskäsitys. 
 

   

Yhteinen tavoite että 
olemme asiakkaan asialla 

   

Asiakkaan edun ajaminen    

Keinoja yhteistyölle ovat 
vuorovaikutukselliset 
puheeseen pohjautuvat 
tilanteet ja tekniset välineet 
kuten Effica 

Keinot jaetulle osaamiselle Toiminnan kokonaisuuden 
hallinta 

 

Ymmärrys siitä että jaetun 
osaamisen hyödyntämisellä 
on valtava voima 
ratkaisuihin. 

 

   

Tieto siitä, että yksikössä on 
jaettua osaamista. 

   

Tunnetaan toisten 
työntekijöiden työtehtävät ja 
yksikön perustehtävä ja 
osataan etsiä tietoa oikeasta 
paikasta ja oikealta kollegalta 
 

Ymmärrys yksikön koko 
toiminnasta 

  

Kaikilla on tietoa muiden 
työntekijöiden työstä. 
 

   

Yksi ihminen ei voi tehdä 
kaikkien töitä 

 

   

Tarvittava tieto on useasti 
oman yksikön ulkopuolella 
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Toisen kehittämistyöryhmän tapaamisen 7.9.2010 yhteenveto 

 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ KÄSITE 

Strategia on ylintaso ja me 
suorittavataso olemme sitä 
muutaman stepin alempana 

Strategia jakaantuu eri tasoille Strategia liikkuu moneen 
suuntaan eri 
organisaatiotasojen välillä 

Strategia liikkuu  

Strategisten t päätösten 
onnistuminen vaatisi asioiden 
kuulemista kaikista tasoista 

Strategia kulkee eri tasojen 
välillä 

  

Tieto siitä miten päätökset 
vaikuttaa tänne ja me 
kerrotaan sitten asiakkaan 
näkökulmasta ja omia tuntoja 
sinne ylöspäin.  
 

   

Mehän oltiin kerran 
vanhustenpalveluiden 
johtoryhmässä näyttämässä 
mitä se tarkoittaa se päätös ja 
linjaus siellä 
terveyspalveluiden 
lääkinnällisen kuntoutuksen 
yksikössä.  
 

   

Espoon visio: hyvä paikka 
asua, tehdä työtä ja yrittää 
sekä  aktiivisemmat ja 
omatoimisemmat 
kaupunkilaiset vaatii 
uudenlaisia välineitä 
toteutuakseen.   

Kaupungin visio  ei jalkaudu 
yksikössä osaksi perustyön 
elementtejä  

Kaupungin vision 
jalkautuminen vaatii 
yksikössä kehittämistä 

Visio 

Visio ei sanoina jalkaudu 
suorittavalle tasolle, mutta 
nyt tässä välivaiheessa sen 
eteen tehdään töitä että 
jalkautuisi. 

   

Visiossa näyttäytyy itsestään 
huolehtiva kuntoileva 
ihminen ei syrjäytynyt 

   

Visiossa voisi lukea että 
huolehdimme heistä jotka 
apua tarvitsevat.  
 

   

Osaamisen dokumentointi on 
tärkeää kun suuret ikäluokat 
väistyessään vievät hiljaisen 
tiedon mennessään. 
 

Jaetun osaamisen 
dokumentointi tukee yksikön 
kehittymistä 

Jaettu osaaminen  tukee 
strategian toteutumista 
yksikössä 

Strategia ja osaaminen 

Meillä on yhteinen 
verkkoasema L, johon voi 
viedä kaikille yhteistä tietoa. 
Se on pienimuotoinen ja 
vaatii vielä jatkojalostusta ja 
kehittämistä. 
 

   

Dokumentoimalla hyvät 
käytännöt ja tekemällä 
sähköinen tietopankki tällöin 
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suurissa muutoksissa jäisivät 
hyvät käytänteet muistiin eikä 
tieto olisi yksittäisten 
työntekijöiden muistin 
varassa. 
Yksikössämme osa 
toiminnasta on yhden 
henkilön varassa, tiedon siirto 
ja arkistointi, osaamisen 
jakaminen ja avoimuus on 
hyvin tärkeää. 
 

   

Työntekijän velvollisuus on 
noudattaa työpaikan 
strategioita ja sitoutua 
työpaikan arvoihin 
tehdessään työtä. 
 

Strategiset tavoitteet haastavat 
yksilöiden osaamista 

Strategia on haaste 
osaamiselle 

 

Tietotekniikan käyttö 
sähköisenasioinnin välineenä 
kehittää työntekijöiden 
tietotekniikan käyttötaitoja. 
 

   

Rahan riittämisestä 
huolehtiminen sitouttaa 
jaettua osaamista ja 
asiakasnäkökulmaa. 
 

Strategia haastaa jaetun 
osaamisen toteutuksen 

  

Onko työtekijän rooli 
todentaa työnantajan malleja 
vaiko jaetun osaamisen 
näkökulmasta olla asiakkaan 
ääni.  
 

   

Tunnemme hyvin omat 
palvelusysteemit, voimme 
ohjata asiakkaita paremmin ja 
tuemme kaupunkilaisten 
omatoimista asiointia. 
 

Yksikön osaaminen mukailee 
kaupungin strategiaa 

Kaupungin strategia näkyy 
yksikön jaetussa osaamisessa 

 

Me olemme strategisesti 
tärkeitä tässä yksikössä, iso 
juttu ei toteudu jos tieto ei 
kulje poikkihalllinnollisesti 
 

Tiedonkulun vaikeudet voivat 
estää strategian kulkua 

Strategian toteutuminen on 
riippuvainen hyvästä 
tiedonkulusta 

Strategia ja tiedonkulku 

Jotenkin tulee sellanen tunne 
että kaikki perustuu 
tiedonkulkuun, kaikki asiat 
kulminoituu siihen, että ei ole 
tietoa eikä olla avoimia 
 

   

Taloudellisuuteen ja 
kustannustehokkuuteen 
vaikuttaa tiedon siirtyminen 
strategisista siirroista liian 
hitaasti. Myös se, ettei 
kaupunkitasoisia päätöksiä 
tehdessä ajatella miten ne 
näyttäytyvät eri tasoilla ja 
eripuolilla kaupunkia. 
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Tiedon saanti strategisista 
päätöksistä  vaatii 
aktiivisuutta ja ennakointia ja 
keinoja olla tiedon äärellä. 
 

   

Meidän asiakkaat ovat niitä, 
jotka eniten apua tarvitsevat. 
Heillä on aistivaikeuksia tai 
ovat iäkkäitä ja he eivät  voi 
tai osaa käyttää hyvin 
internettiä tai muita 
teknisiävälineitä ilman apua. 
Tällöin ohjaus ja neuvonta 
täytyy säilyttää niille, jotka 
eivät pysty omatoimisesti ja 
aktiivisesti itse löytämään 
apua. 

Strategiset tavoitteet haastavat 
yksikön toiminnan suunnittelua 

Strategian toteuttaminen 
vaatii yksikössä osaamisen ja 
kokonaistoiminnan 
suunnittelua ja kehittämistä 

Lääkinnällisen 
kuntoutusyksikön 
osaamista tulee yhä 
kehittää strategia kohti 

Vaikka ne suuret linjat 
olisivatkin sitä, että kaikki on 
internetissä ja  
pankkitunnuksilla haettavissa 
ja omat tiedot ja 
terveydentila tarkistettavissa 
niin inhimillinen 
vuorovaikutus on jäätävä 
strategisesti tärkeisiin kohtiin, 
jotta ei synny syrjäytymisiä. 
Siitä näkökulmasta täällä on 
se osaaminen voimakas ja 
jaettu osaaminen sekä 
keskitettyä 
osaamista.Riippuen siitä 
miten näitä lauseita ja 
sisältöjä lukee (strategia) niin 
huomaa että tässä on niitä 
steppejä välissä.  
 

   

Asiakas koki iänmyötä 
jääneensä kelkasta koska ei 
omista internet-yhteyttä.  
Oikeiden henkilöiden ja 
yhteystietojen antaminen ei 
voi olla vain sähköistä. 
 

   

Idea on siinä, että kaikki  
työntekijät eivät riitä 
tulevaisuudessa antamaan 
asiakkaille face to face –
palvelua. Palvelua on pakko 
siirtää ja terveyspalveluissa 
on todettu että  annamme 
palvelua niille, jotka eniten 
palvelua tarvitsevat 
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Luulen, että suurin haaste on 
palveluiden järjestämisen 
kohdalla ja kuinka ne 
olemassa olevat resurssit sekä 
taloudelliset että 
henkilöstöresurssit saadaan 
riittämään siihen kysyntään. 
Siihen on niitä erilaisia keinoja 
ja erilaisia strategioita, että 
kuinka pystymme tarjoamaan 
niitä laadukkaita ja 
tasavertaisia palveluita. 
 

   

mielestäni se tekee haasteen 
yhteiselle osaamiselle, että 
jokaisen pitäisi osata ja hallita 
nämä eri palvelumuodot. 
Pitäisi pystyä  antamaan 
palvelua hyvinkin yleisellä 
tasolla sähköisesti tai 
puhelimessa.  
 

   

Monimuotoisen 
asiakaspalvelun osaaminen. 
Tulevaisuudessa ei voi olla 
niin että yksi tai kaksi tuottaa 
tai antaa sähköisiä palveluita, 
se täytyy olla yhteinen 
osaaminen. 

   

Kustannustehokkuus on kuin 
vesi-ilmapallo, jota yhdestä 
päästä puristaa niin se paisuu 
toisesta.  Jos toimintaa 
määritellään jollain ismillä, se 
voi ohjata käytöstä niin 
voimakkaasti että oikeasti 
hyvät ja kustannustehokkaat 
käytännöt unohtuvat 

   

on tärkeää, ettei 
kehittämisprosessissa hukata 
jo olemassa olevaa ja 
tiedostettua hyvää ja toisteta, 
tutkita ja keksitä sitä 
myöhemmin uudelleen.  
Hyvien käytäntöjen ja jaetun 
osaamisen säilyminen on 
tärkeää. Toisaalta se on 
inhimillistä mutta olisi 
parempi jos työyksikön  
parhaimmaat osaamiset 
jäisivät ja jaloistuisivat 
prosessin aikana.   

   

Uudistumiskykyisyys 
tietotekniikka palveluiden 
puolelta on varmasti 
suurempi haaste ikääntyvälle 
henkilöstölle 
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Terveyspalvelujen lupaus että 
tarjoamme palveluita niitä 
eniten tarvitseville tekee 
selkeän rajan siihen mihin 
ollaan resurssit selvästi 
kohdentamassa. 
 

   

Ydinasiakaskunta tulee 
vaatimaan jatkossakin 
face2face-työtä ja tätä tulisi 
laajemmin huomioida 
organisaatiotasolla yksikön 
työtä tutkiessa. 
 

   

Taloudelliset pyrkimykset 
eivät  lyö kättä lisääntyneen 
tarpeen kanssa, budjetit 
pannaan tiukkoihin 
raameihin, joiden sisällä 
pitäisi tuottaa lisääntyviä 
palveluita. 
 

   

Tietotekniikan käyttövaatimus  
asioinnissa voi muuttaa 
syrjäytyneen, vaikeasti 
sairaan, aistivaikeuksien 
määritelmiä.  
 

Strategia muuttaa asiakkuuden 
määritelmää 

Yksikön toiminnan kautta 
strategia näyttäytyy 
asiakkaille 

Strategia osana 
asiakkuutta 
 

Asiakaspalvelutilanteet 
tuottavat asiakkaalle 
mielikuvia, joita voi sitten 
esim. laittaa facebookkiin tai 
kirjoittaa lehteen. Tärkeää 
olisi mielikuva  hyvinvoivasta 
työntekijästä, se on 
käyntikortti espoosta. 
  
 

Osaaminen ja strategia välittyy  
asiakastilanteisiin 
  
 

  

Palvelumme tuotetaan 
verorahoilla ja se asettaa 
velvoitteen että palvelu on 
laadukasta, hyvää, ja parasta 
mahdollista. Se on toteutettu  
taloudellisesti ja järkevästi. 
 

Strategia välittyy asiakkaille   

Palveluiden kustannukset on 
tehty näkyviksi myös 
asiakkaalle. 
 

Strategia välittyy asiakkaille   
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Kolmannen kehittämistyöryhmän tapaamisen 30.9.2010 yhteenveto 

PELKISTETTY ILMAISU ALALUOKKA YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ KÄSITE 

Tulevaisuuden työstä 
(Espoon sairaalassa) ei 
ole olemassa vielä 
mitään konkreettista vain 
piirustuksia ja visioita 
siitä mitä se tulee 
olemaan. 
 

Tulevaisuuden työympäristö ja 
työkulttuuri on vielä 
tuntematon 

Tulevaisuuden vaatimuksia 
ennakoidaan 

Tulevaisuudessa 
toimitaan uudella tavalla 

Muutoksessa 
työskentelyn oppiminen 
ja koko ajan me 
mennään asioiden edelle. 
Fyysisesti ei pystytä vielä 
mitään tekemään, mutta 
meillä ajatukset rientää 
jo monta vuotta edellä. 
 

   

Nyt on odotettavana 
työorganisaatiossa isoja 
muutoksia. Meidän tulee 
asennoitua siihen jo nyt. 
Tämän hetken 
keskittymistä häiritsee 
se, että miten suhtautua 
siihen uuteen 
työyksikköön mikä on jo 
ihan hetken päästä. Se 
ohjaa toimintaa jo nyt.  
 

   

Rekrytoinninhaasteena 
on se, että löytää 
ammattipätevyyden 
lisäksi ne oleelliset asiat 
kuten kyky oppia uusia 
asioita, halukkuus ja 
sopiva asenne siihen. 
Myös kyky ja halu olla 
rakentava, 
yhteistyökykyinen ja 
vuorovaikutustaitoinen. 
 

Työyksikköön tarvittavan 
osaamisen tunnistaminen 

  

Tulevaisuuden 
rekrytoinnissa tulee 
miettiä sitä, että mitä 
tarvitaan jatkossa uusilta 
työntekijöiltä. 
 

   

Muutostyöskentelyn ja 
muutosjohtamisen 
työkalua tarvitaan 

   

Omaan työnmuutoksen 
johtamiseen tarvitaan 
tulevaisuudessa työkalua  
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Yhteiset työtilat tekevät 
sen, että asiat 
jakaantuvat  helpommin. 
Tulee ongelmaksi se, että 
mitä kaikkea tietoa 
kannattaa poimia itselle.  

   

 Meillä tulee olla yhteiset 
pelisäännöt ja hyökätä 
samaan maaliin. 
Yhteistyö  on meille 
kaikille yhteistä 

   

Ennen kaikkea tulee olla 
halu muutokseen.  

   

Tiedon suodattamisen 
oppiminen on tärkeää 
tiedon lähteiden määrän 
kasvaessa. Pitää oppia 
löytämään ne 
merkitykselliset asiat 
oman ja työyhteisön 
kannalta. 
 

Osaaminen uudessa 
kontekstissa 

Nykyhetken jaetun 
osaamisen tavoitteet 

 

Työpaikalla olemisen 
oppiminen tulee 
muuttumaan. 
Työpaikkamme tulee 
avoimemmaksi ja 
läpinäkyvämmäksi.  
 

    

On opittava olemaan 
jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa ja 
kontaktissa, et voi enää 
sulkea ovea.  
 

   

Ihmiset menee 
muutoksen vauhdissa eri 
tavalla ja se on ihan 
luonnollista ja sitä on 
joka työyhteisössä. 
Muutoksen läpiviejälle se 
on suuri haaste koska 
kaikkia pitää kuunnella. 
 

Muutokseen valmistautuminen Tulevaisuuden vaatimuksia 
ennakoidaan 

 

Substanssiosaamista 
tulee lisää mutta muuten 
toimiminen yleisessä 
kaupungin 
toimintakulttuurissa on 
aika samanlaista. 
 

Työyksikön osaaminen 
lisääntyy 
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Vammaisneuvolaan 
myötä tulee 
työyksikköömme 
kehitysvammaosaamista 
sekä osaamista missä 
tehdään tiivistä 
yhteistyötä perheiden 
kanssa eli 
perhetyöskentelyosaamis
ta. 
 

   

Tulevaisuudessa 
asiakkuus on paljon 
laajempi, siellä ei ole yksi 
ihminen enää vaan koko 
perhe.  
 

   

Jaetun osaamisen 
kuviossa se on näin että 
joku meistä on 
taitavampi jakamaan ja 
ottamaan vastaan 
muutoksia ja joku voi olla 
jaetun osaamisen 
tarpeessa vaikka ei tiedä 
sitä. Se on abstrakti, että 
onko jaettu osaaminen 
persoona sidonnainen.  
 

Jaettu osaaminen muuttuu 
muutosten myötä 

  

Asiantuntijaosaaminen, 
osaat olla asiantuntijana, 
koska olemme 
asiantuntijaorganisaatio.  
 

Työyksikössä oleva jaettu 
osaaminen 

Jaetun osaamisen 
kehittämisen perusta 

Jaettu osaaminen 
osaamiskartan osana 

Oman substanssin 
osaaminen ja 
sijoittaminen ympärillä 
olevaan 
toimintaympäristöön ja 
tilanteisiin. 

   

Kyllä me 
moniammmatillista 
yhteistyötä osataan 
kaikki, se on aika iso osa 
meidän kaikkien työtä. 
Meillä on kohtuullisen 
hyvä osaaminen siitä 
valtaosin. Meillä on 
kaikilla siitä näkemystä ja 
halua siihen.  
 

   

Ajatellaan että mikä on 
meidän jokaisen 
ydintehtävä, oman 
perustyöntehtävät 
vaihtelevat jokaisella. 
Työn vaativuus on 
erilaista ja tehtävät on 
erilaisia. 
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Kaikilla meillä on 
jonkinlaisia asiakkaita, 
asiakaspalvelu on yksi 
tärkeä tehtävä 

Yksikössä olevaa jaettua 
osaamista vaativa toiminta 
 

  

Työtaidot ovat 
olennaisia, 
työryhmätaidot 
 

Jaetun osaamisen vaatimus 
yksikön toiminnassa 
 

  

työyhteisötaidot eli 
miten ollaan työpaikalla. 
 

   

Tiimityöskentely    

Tiimitaidot    

Viestintätaidot Riittävä jaettu osaaminen   

Substanssiosaamista 
asiakaspalvelutaitoihin 
kun asiakkaita on ulkoisia 
ja sisäisiä 

   

Päätöksentekotaito, joka 
sisältää 
päätöksentekoprosessin. 

   

Verkosto, joka on osa 
viestintää mutta vähän 
eri eli verkostotaidot 

 

   

Palvelurakenteen 
tuntemus 

   

Toimintaympäristöt 
sisäinen ja ulkoinen, 
siihen liittyy myös 
tiedonsiirto 
 

   

Tiedonhaku ja 
tiedonhakutaidot 

   

Luotettavantiedon haku 
ja erottelu 
 

   

Kehittämisosaamiseen 
kuuluu ammattitaidon 
ylläpito ja uuden tiedon 
hyödyntäminen 
 

   

Asenne, että jakaa sitä 
mitä tietää ja pohtii kuka 
voisi hyötyä esim. 
sopivasta koulutuksesta 
oman itsen lisäksi 
 

   

Jaettua osaamista on se, 
että jakaa esim. 
koulutuksista saatua 
tietoa 
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Pitää tuntea se konteksti 
missä toimii. Ensin pitää 
tietää että missä 
toimitaan ja kenen 
kanssa, ketkä on meidän 
asiakkaita 
 

   

Kontekstiin liittyy aina se 
positio eli missä 
asemassa olet 
 

   

Työyhteisötaidoista 
alaistaidot 
 

 
 

  

Tavoitteena on hyvä 
asiakaspalvelu ja asiakas 
saa tarvitsemansa avun 
 

   

Asiantuntijapositio on 
meidän positio 

 

   

Asiantuntijalla on tietyt 
odotukset ja velvoitteet 
tiedon tuottamisen 
suhteen 
 

   

Asiantuntijuus tulee esiin 
mm. puheen kautta, 
miten me sanoitamme 
asioita. Puheella voidaan 
luoda vallankäyttöä ja 
toimintaa 
 

   

Kouluttautumisessa 
kehittäminen eli omien 
henkilökohtaisten 
taitojen kehittämiseen. 

 
Miten osaamiskarttaa voidaan 
jatkossa hyödyntää 
 

  

Työyhteisötaitojen 
kehittäminen 

   

Työyhteisön pelisääntöjä 
käytäisiin läpi 

 

   

Osaamiskarttaa voi 
hyödyntää 
rekrytoinnissa, siinä on 
listattu ne asiat jotka on 
merkityksellisiä tätä 
työtä tehdessä ja tässä 
työyksikössä 
toimimisessa että 
mahdollisimman 
menestyksellisesti sen 
tehtävän voi tehdä 
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Lääkinnällisen kuntoutusyksikön osaamiskartta 

 

 


