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TIIVISTELMÄ 

 

Osaaminen on työssä toimimisen vahvin tukipilari. Tässä opinnäytetyössä 

tehtiin Helsingin Energian kemian toimintojen osaamisen kartoitus. Kemi-

an ryhmä kuuluu Tuotannon tuen palveluyksikköön, jonka yksi erikois-

osaamista edustava ammattiryhmä kemia on. Kartoituksen tarve tuli työ-

elämän jatkuvista muutoksista, joiden seurauksena töiden, tehtävien ja asi-

akkaiden tarpeet muuttavat sisältöään nopeammin kuin ennen. Työn ta-

voitteena oli kartoittaa kemian alueen osaamista kompetenssien, kvalifi-

kaatioiden ja uuden osaamisen tarpeen näkökulmasta. Edellisten näkökul-

mien käsittelyn tarkoituksena on tukea ammattitaidon oikeaa kasvua ryh-

mässä. Työssä käytettiin osaamisen johtamisen ja kehittämisen teoriaa, 

ennakoinnin teoriaa sekä teollisuuden palvelujohtamisen teoriaa. Osaami-

sen teoria tukee laajan osaamiskentän hallintaa, ennakoinnin teoria auttaa 

muutoksien ymmärtämisessä ja palvelujohtamisen teoria avaa palveluun 

liittyviä tärkeitä katselukulmia. Metodeina on käytetty kvalitatiivista tut-

kimusta ja induktiivista logiikkaa. Työskentelyyn käytettiin soveltaen Del-

foi-menetelmää ja käytännössä tutkimuksen materiaali kerättiin workshop-

aivoriihityöskentelyn ja muutaman tarkentava haastattelun avulla. Osaa-

misen kartoituksen materiaali lajiteltiin viiteen prosessiin ja kolmeen nä-

kökulmaan. Prosessit olivat energian tuotanto, sivutuotteiden ja omaisuu-

den hallintaprosessit sekä palvelujohtaminen ja hallinnon alue. Näkökul-

mat olivat ryhmän jäsenten kompetenssit, kvalifikaatiot ja tarvittava uusi 

osaaminen. Materiaalin käsittely tehtiin erikseen ryhmän asiantuntijoiden 

materiaalille ja laboranttien ja laitoksenhoitajien materiaalille. Tuloksista 

näkee, että molemmat ammattiryhmät löysivät kompetenssien ja kvalifi-

kaatioiden kohdalla käytännössä samat ajatukset omista tehtävänäkökul-

mistaan katsottuna. Ammattitaitovaatimukset olivat loogisia kummallakin 

ammattiryhmällä verrattuna heidän vastauksiinsa nykyisen osaamisen ja 

tulevaisuuden vaateiden osalta. Asioita tunnistettiin runsaasti ja hyvin. Tu-

losten perusteella voi tehdä ryhmän osaamisen kehittämisen suunnittelua. 
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ABSTRACT 

 

The strongest element in the working life is the knowledge. In this thesis 

work a survey of the knowledge level of chemistry functions in Helsingin 

Energia was studied. The chemistry group is one part of Helsingin Ener-

gia’s Support Services. The need for this research came up from constant 

changes in working life, tasks and customers’ requirements and also be-

cause changes are coming and going faster than ever. The purpose of this 

thesis was to identify the chemistry group’s competencies, qualifications 

and new skills from knowledge point of view. The survey is designed to 

support correct competence growth in the group. The theories used in the 

work were knowledge management and development, forecasting and ser-

vice management theory. The theories of the knowledge management and 

the knowledge development help in the field of expertise. Forecasting the-

ory helps to understand the changes in working life. Service management 

theory opens new service aspects. The used methods were qualitative re-

search and inductive logic. The Delphi method was applied in the work. 

The material was collected in brainstorming workshops and through some 

clarifying interviews. The chemistry group worked in two parts (experts 

and laboratory personnel). The collected material was grouped according 

to five processes and three aspects. Those processes were energy produc-

tion, by-products, asset management, services and management. The three 

aspects were competencies, qualifications and needed new skills of the 

group members. The material provided by experts and by laboratory per-

sonnel was analyzed separately. As a result both professional groups 

found their competencies and qualifications from their own professional 

points of view. Needs for new skills were very logical compared to the 

qualifications. The amount of material was rather large and quality was 

good. Based on the results it is possible to continue making chemistry 

group’s development plan. 
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LYHENTEET 

 

BAT = The Best Available Technique (paras mahdollinen tekniikka) 

CO2 = hiilidioksidi 

GLP = Good Laboratory Practice (hyvä laboratorio käytäntö) 

HS = Helsingin Sanomat 

HSC = Helen Scorecard 

IC = Ion Chromatography (ioni kromatografi) 

ICT = Information and Communication Technology (tieto ja viestintä tekniikka) 

IED = Industrial Emission Directive (teollisuuden päästö direktiivi) 

LIMS = Laboratory Information and Management System (laboratorion informaatio ja 

hallinta järjestelmä) 

N = typpi 

NOx = typen oksidit 

POK = kevyt polttoöljy 

POR = raskas polttoöljy 

PSK = Prosessiteollisuuden standardoimiskeskus 

PVJ = prosessivalvontajärjestelmä 

RO = Reverse Osmosis (käänteisosmoosi) 

SFS 17025 = SFS-EN ISO/IEC 17025 Testaus ja kalibrointilaboratorion pätevyys. Ylei-

set vaatimukset. 

T-250 = Helsingin Energian kivihiililaboratorion Finasin akkreditointitunnus 

TT = tuotannon tuki yksikkö  

VGB = Vereinigung der Groβkesselbesitzer (saksalainen voimalaitoskattilayhdistys) 

X-kortti = Laboratorion laadunohjauksen valvontakortti, jossa määritellään analyysien 

hälytys- ja toimintarajat analyyseittäin. 
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1 JOHDANTO 

1.1. Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää mitä osaa-

mista asiantuntija - ja analyysipalveluissaan HelenVoiman – liiketoimin-

non voimalaitoskemian ryhmällä on ja mitä osaamista ryhmältä vaaditaan 

tutkimuksen teko hetkellä. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan, min-

kälaista työelämäosaamista ryhmä mielestään, nykyisen tiedon perusteella, 

tarvitsee tulevaisuudessa vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi. Työssä 

tarkastellaan ryhmän palveluiden tarkoituksenmukaisuutta sekä osaamista 

asiakkaalle tuotetun arvon kannalta. HelenVoiman strategiaa käytetään tu-

levaisuuden tarpeiden analysoimiseen ja löytämiseen. Strategian vaatimus-

ten mukaan mietitään, mitä osaamista ryhmä tarvitsee selvitäkseen tule-

vaisuuden uusista vaatimuksista. Kompetenssit, kvalifikaatiot ja vaadittava 

ammattitaito kartoitetaan koko ryhmän workshop-muotoisena ryhmätyönä, 

muutaman tarkentavan henkilökohtaisen haastattelun avulla sekä saadun 

materiaalin viimeistelynä koko ryhmän panostuksena. Tavoitteena on yh-

teinen mielipide. Kartoituksen tulos kuvaa, miten ryhmän jäsenet näkevät 

omansa ja koottuna ryhmän työelämäosaamisen ja mitä asioita ryhmän 

mielestä siinä tulisi kehittää. Erikseen työssä haastatellaan kahdeksaa, pe-

rustellusti valittua, ryhmän henkilöä. 

 

Työelämäosaaminen on kompetenssien, kvalifikaatioiden ja ammattitaidon 

toimiva yhteenliittymä, joka kehittyy ja muuttuu työelämän tarpeiden mu-

kaan. Kompetenssit liittyvät yksilön eri tavalla hankkimiin valmiuksiin ja 

kykyihin suoriutua työn asettamista vaatimuksista. Kvalifikaatiot ovat 

työn ja työelämän asettamia vaatimuksia työstä suoriutumiseen. Ammatti-

taidoksi katsotaan työntekijän työn suorituksessaan realisoima kyky tehdä 

työelämän vaatima työ tai tehtävä. (Hanhinen 2011, 7-8)  

 

Tutkimuksen kohteena oleva voimalaitoskemian ryhmän toiminta raken-

tuu tällä hetkellä hyvin perinteisten alan tuotantoympäristöön liittyvien 

mallien ja erittäin vahvasti historiansa aikana vakiintuneiden työ- ja toi-

mintatapojen ympärille. Muutostilanteet eivät ole henkilöstölle tuttuja ei-

vätkä siten helppoja. Työsuhteet ovat tyypillisiä kunnalliselle työnantajal-

le, eli melko pitkiä.   

 

Opinnäytetyön tavoite on selventää ja auttaa voimalaitoskemian organi-

saation osaamisen, ammattitaidon ja yleensä työelämäosaamisen sekä suo-

rittamisen oikeaa kohdistamista alueellisesti, määrällisesti ja oikeatasoi-

sesti. Selventää ja tuoda esille käytännön ratkaisuja vahvasti vakiintunei-

den työ- ja toimintatapojen uudistamiseen. 

 

Ryhmätöiden tuloksia tullaan käyttämään apuna, kun tutkimuksen ulko-

puolella tehdään tarpeellisiksi todetut toimintoihin liittyvät päätökset. 
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Työn tulokset vaikuttavat ryhmän ja yksilöiden kehityssuunnitelmiin sekä 

toteuttamismalliin miten kemian asiantuntijapalveluja ja laboratoriotoi-

mintoja kehitetään. Kehittäminen pyritään tekemään omien voimalaitosten 

ja Helsingin Energian kaikkien liiketoimintojen kemian palvelujen tarpeita 

paremmin vastaaviksi.  

 

Tähän osaamisen kartoittamiseen perustuen, voimalaitoskemian ryhmä 

osaa tulevaisuudessa kohdistaa palvelujaan asiakkaiden tarpeita paremmin 

vastaavaksi. Ryhmän sisällä osataan kohdistaa ryhmän resurssit parem-

min. Ryhmä pystyy keskittämään ja kehittämään osaamistaan nykyistä 

tuottavammaksi huomioiden työn tulevaisuuden tarpeet. Hyvin onnistues-

saan työ johtaa henkilöiden ammattitaidon ja alan asiantuntemuksen sekä 

annettavien palvelujen kehittymiseen, mielekkäämpiin työtehtäviin, re-

surssien oikeaan kohdistamiseen verrattuna tulevaisuuden tarpeisiin. Lop-

putuloksena on, työn hyvin onnistuessa, paremmin hallittu kemian koko-

naisvaltainen osaaminen voimalaitoskemian ryhmässä, yksikössä, liike-

toiminnossa ja koko yhtiössä, niin että se vastaa todelliseen tarpeeseen. 

 

Opinnäytetyötä luettaessa on hyvä huomioida, että tämä tutkimus on tutki-

jan omien, vaikkakin runsaiden, näkemysten mukaan tehty ja tulkittu. Tut-

kijalle on pitkän energia-alalla saadun kokemusten perusteella muodostu-

nut paljon kokemusperäistä tietoa energia-alasta sekä kunnallisesta että 

yksityisestä energiayhtiöstä. Tutkijalla on pitkä kokemus hyvin erilaisista 

tehtävistä kahdessa Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Näkemyksen 

voidaan silti katsoa olevan hyvinkin tutkijan omakohtainen, tavallaan ra-

joittunut ja ymmärrettävästi jopa puolueellinen (subjektiivinen). Luettaes-

sa tätä opinnäytetyötä, kannattaa lisäksi muistaa, että tutkimus on tapaus-

tutkimus, jonka kohteena on erittäin pieni, vain 15 hengen voimalaitoske-

mian alueella työskentelevä asiantuntijaryhmä laboratoriotoimintoineen. 

Opinnäytetyö sisältää 14 hengen henkilön tehtäviä käsittelevän kokonai-

suuden, koska ryhmäassistentin tehtävät rajattiin kokonaisuudessaan tä-

män tarkastelun ulkopuolelle. Ryhmä edustaa energia-alan erikoisosaamis-

ta kemian alueella sekä suoran asiantuntijaroolin että alan laboratorioana-

lytiikan kautta.  Ryhmässä yhdistyvät laajasti, mutta ei kaikki, energian 

tuotantoon liittyvät kemian perustoiminnot. Erikoisanalytiikkaa ja yksittäi-

siä asiantuntijaselvityksiä tai osia niihin ryhmä hankkii työnsä tueksi ul-

kopuolelta. Myös tätä palveluiden hankkimista tarkastellaan saatuun mate-

riaaliin perustuen.  

1.2. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu tämän johdanto-osan lisäksi työympäristön kuvaa-

misesta, osaamiseen liittyvästä teoriasta, tässä tutkimuksessa käytettävistä 

tutkimusmenetelmistä ja niiden soveltamista selventävästä luvusta sekä 

saaduista tuloksista ja tuloksien käsittelyyn liittyvästä luvusta. Organisaa-

tion, jossa ryhmä työskentelee, on kuvattu liitteessä yksi. Alkuperäinen 

tutkimusmateriaali, joka kerättiin ryhmätöinä ja henkilökohtaisina haastat-

teluina on esitetty liitteessä kaksi. 
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Tutkimus tehdään energiantuotantoympäristössä Suomen kolmanneksi 

suurimmassa energiayhtiössä, joten työympäristön laajahko avaaminen 

katsottiin olevan työn kannalta oleellista ja auttaa lukijaa. Työympäristöä 

kuvaavassa luvussa kaksi on lyhyt kuvaus Helsingin Energian historiasta 

ja tuotannon kehityksestä, HelenVoiman strategiasta, kehittämisestä sekä 

tiedossa olevista suuremmista muutoksista. Kontekstissa on kuvaus myös 

voimalaitoskemianryhmän työhön liittyvistä lukuisista asioista sekä ryh-

män päätehtävistä.  

 

Teoriataustana, luku kolme, on tutkittu ja käsitelty ennakoinnin teoriaa, 

osaamisen johtamista sekä kehittämistä ja palvelujohtamisen teoriaa. En-

nakoinnin teoriaa käsitellään mm., koska asioiden seuraamista tulee tehdä 

jatkuvasti ja monessa tilanteessa olla toimintavalmiina uusiin tehtäviin 

muutostilanteiden eturintamassa. Ennakointia tulee tämän tyyppisessä ke-

mian ryhmässä tehdä jatkuvasti pitämällä yllä asiantuntemusta energian-

tuotantoon liittyvien lainsäädäntöön, ympäristöön, yhteiskuntaan, kemi-

aan, uusiin menetelmiin laiteisiin jne. mahdollisimman ennakoivasti. 

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on tärkeää ja pienen ryhmän te-

hokkaan toimimisen edellytys. Toimiminen kolmella voimalaitospaikalla 

Helsingissä tuo haasteita laitosten paikallistuntemuksen ja tuotantotilan-

teiden muutoksista johtuvien tilanteiden hoitamiseen kulloisenkin henki-

löstön oikealla osaamisella tehokkaasti, laadullisesti, motivoidusti ja oike-

aan aikaan. On tärkeää tunnistaa osaamisen merkitys henkilökohtaisesti 

sekä koko voimalaitoskemian ryhmän kannalta ja tunnistaa osaamisen ke-

hittämiseen liittyviä asioita. Palvelujohtamisen teoriassa käsitellään tässä 

opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena olevan ryhmän roolia tuotannon 

tuen palveluyksikön yhtenä viidestä ryhmästä. Asiantuntijatyö on tässä 

asiantuntijapalvelujen antamista energiatuotannon tarpeisiin hyvin erilai-

sina selvityksinä, projekteissa toimimisena sekä yhteistyönä energiatuo-

tannon käytön kanssa. Lisäksi ryhmä tuottaa laboratoriopalveluja sekä 

voimalaitoksien tarvitseman suolapoistetun veden ja toimii voimalaitoksen 

vedenkäsittelyn kehittäjänä. Analyysipalvelut tuovat sisäisille asiakkaille 

lisäarvoa mm. asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, polttoainehankintaan, 

päästökauppaan sekä prosessien toiminnan tuntemiseen. Ne ovat oleellise-

na osana energiatuotannon onnistumisessa turvallisesti, omaisuuden hal-

lintaa tukemalla sekä ympäristöasioita kehitettäessä. 

 

Tutkimuksen tavoitteita ja tutkimusmetodeja käsiteltäessä tavoitteena on 

löytää yhteys HelenVoiman strategian ja edelleen oman yksikön suunni-

telmien ja tutkittavan voimalaitoskemianryhmän välille. Tavoitteena on, 

että ryhmä pystyy vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden vaateisiin riittä-

vällä ammattitaidolla. Ryhmän haasteena on selviytyä liiketoiminnon si-

sällä uusien haasteiden ja tehtävien suoriutumisesta muutosten keskellä. 

Tavoitteena on, että ryhmästä kehittyy nykyistä tehokkaampi oikeisiin asi-

oihin keskittyvä asiantuntijaryhmä, jolla on osaaminen tarvittaviin ener-

gia-alan kannalta oleellisiin analyysipalveluihin. Tähän tavoitteeseen hae-

taan ratkaisua tämän osaamisen kartoittamisen opinnäytetyön avulla. 
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Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

 ”Mitä osaamista voimalaitoskemian ryhmä tunnistaa omaavansa tällä 

hetkellä?” Tutkimuskysymys vie tutkittavan ryhmän jäsenet nykyisen te-

kemisen ja sen vaativan osaamisen pohtimiseen yksilöinä ja ryhmänä. Jo-

kapäiväinen työskentely on suorassa yhteydessä moniin liiketoiminnon 

toimintoihin energiatuotannon sisällä, oman yksikön tehtäviin ja toimin-

toihin voimalaitoskemian ryhmän sisällä. 

”Mitä osaamista ryhmän jäsenet tunnistavat tarvitsevansa tulevaisuudes-

sa?” Kysymys johdattaa henkilöitä pohtimaan tulevaisuuden tarpeita. Tu-

levaisuuden alueita ovat energia-alan kehittyminen, kunkin ryhmän jäse-

nen oma kehittyminen energia-alalla ja liiketoiminnon tulevaisuuden muu-

toksista riippuvat, omaan työhön löytyvät, tulevaisuuden tarpeet. 

”Millaista koulutusta tai osaamisen kehittämistä ryhmän jäsenet kokevat 

tarvitsevansa löytämiensä uusien ja mahdollisesti nykyisten vaatimusten 

saavuttamiseksi?” Kolmannessa kysymyksessä pohditaan ja etsitään asioi-

ta ja keinoja, joita ryhmä kokee tarvitsevansa nykyisen lisäksi selviytyäk-

seen tehtävästään nyt ja tulevaisuuden tilanteissa. Tämän kysymyksen vas-

tauksista odotetaan löytyvän pohjaa tulevaisuuden kehitysohjelmien teke-

miseen voimalaitoskemian ryhmän vahvistamiseksi energia-alan osaajana.  

 

Työssä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta ja induktiivista 

logiikkaa. Materiaalin keräämisessä ja käsittelyssä käytetään Delfoi mene-

telmää. Varsinainen työskentely, aineiston keräämiseksi, tehdään 

workshop-aivoriihityöskentelyllä. 

  

Alkuperäiset tulokset on esitetty liitteessä kaksi ja tulokset on tutkijan nä-

kemyksen ja kokemuksen mukaan esitetty yhteenvetona luvussa viisi. Lu-

ku kuusi sisältää tutkimuksen johtopäätökset. 

2 TYÖYMPÄRISTÖ 

Tässä luvussa on erittäin lyhyesti avattu voimalaitoskemian ryhmän työ-

ympäristöä ja tehtäviä. Tutkittavan ryhmän työympäristön avaaminen on 

tärkeää, jotta lukija ymmärtää osaamisen kartoittamisen sisällön, joka täs-

sä opinnäytetyössä on tehty tapaustutkimuksena. Luku sisältää pienen tii-

vistelmän energiantuotannon historiaa siinä yhtiössä, jossa voimalaitos-

kemian ryhmä toimii. Historiakatsaus kertoo energia-alan kehityksestä ja 

se johdattaa tulevaisuuden haasteisiin. Luvussa on käsitelty tämän hetken 

tilannetta ja kuvattu miten suuressa organisaatiossa tarpeet ja työt sitoutu-

vat toisiinsa, miten niitä kehitetään konsernin sisällä, liiketoiminnoissa, 

yksiköissä ja ryhmissä. Luvun lopussa on kuvattu suppeasti voimalaitos-

kemian ryhmän toimintoja sekä mainittu suurimmat tulevaisuuden muu-

tokset, jotka vaikuttavat sekä tutkittavan ryhmän että kaikkien Helsingin 

Energian henkilöiden jokapäiväiseen työskentelyyn.   
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2.1. Energian tuotannon historiaa ja kehitystä Helsingissä 

Energian tuotanto alkoi Helsingissä 1909, kun perustettiin kunnallinen 

sähkölaitos korttelien omien voima-asemien tilalle. Syy oli jo silloin ym-

päristönsuojelullinen. Parannuksen jälkeen matalat piiput lakkasivat levit-

tämästä nokea kaupungin ylle. Silloin sähköä tuotettiin veden ja höyryn 

voimin. Ensimmäinen kivihiilellä toimiva laitos aloitti toimintansa 1909. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana poltettiin puuhalkoja ja turvetta. Hiili 

palasi polttoainevalikoimiin 1920-luvun lopulla. Toinen maailmasota sai 

aikaan, sähkön saannin riippuvuudesta johtuen, että sähkö päätettiin tuot-

taa omilla voimalaitoksilla. Kaukolämpö syntyi 1950-luvulla ja ensimmäi-

nen yhteistuotantolaitos aloitti toimintansa 1953. Siitä alkanut kaukoläm-

mön tuotanto kattaa nykyisin lähes koko Helsingin. Nykyinen tuotantoja-

kauma on tullut omistajan tuottovaatimuksista ja näin edullinen yhteistuo-

tanto hyödynnetään tehokkaasti. Tänä päivänä edessä ovat uudet haasteet. 

Tuotantorakenne on jälleen muuttumassa, koska tavoitteena on nostaa uu-

siutuvien energialähteiden osuus yhtiössä 20 %:iin vuoteen 2020 mennes-

sä. Tällä hetkellä sähkön tuotanto on tuhatkertainen vuoteen 1913 verrat-

tuna. Tulevaisuudessa ennustetaan energiakulutuksen tehostamisen johta-

van energiakulutuksen kasvun hidastumiseen, ellei jopa pysähtymiseen. 

Energiaa saadaan tällä hetkellä maakaasusta, kivihiilestä, polttoöljystä, 

ydinvoimasta, tuuli- ja vesivoimasta. Biopolttoaineiden käyttö on alullaan 

polttokokeiden muodossa. Yhteistuotantotekniikka nostaa polttoaineen 

käytön hyötysuhteen 90 %:iin. Samalla voidaan katsoa päästöjen vähene-

vän merkittävästi suhteutettuna tuotettua energiayksikköä kohti. Nykyisin 

ollaan siirtymässä sähkön ja lämmön yhteistuotannosta kolmoistuotan-

toon, jossa kolmas osapuoli on kaukojäähdytys. Energiantuotanto aiheut-

taa Suomessa 80 % hiilidioksidipäästöistä ja tätä osuutta on helpointa las-

kea energiaa säästämällä. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 

2050 mennessä. Tämä urakka alkaa uusiutuvien energialähteiden osuutta 

kasvattamalla. Myös muiden kasvuhuonekaasupäästöjen vähentäminen on 

kehityksen alla. Tulevaisuuden tavoitteissa on myös jätteiden ja sivutuot-

teidemme hyötykäytön kehittäminen, tuhkasta pyritään valmistamaan se-

menttiä ja panostetaan jätteiden määrän vähentämiseen. Yhtiön ympäristö-

strategian painopisteitä ovat kestävä kehitys, ympäristövaikutusten vähen-

täminen ja avoin vuorovaikutus kaikkien sidosryhmien kanssa. Ekologi-

nen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuunotto näkyy yhtiön toiminnassa. 

(Helsingin Energian internetsivut 12.10.2013, Aalto 2006, 11–14, Aalto 

2009, 10–11 ja 37, Mäki 2012, 15–16) Tämä kappale on laitettu tähän 

kiinnittämään lukijan huomio energia-alan pitkän ajan kehitykseen. Tämä 

lyhyt katsaus kuvaa muutoksien mahdollisuuksia ja antaa kuvan niiden 

nopeudesta sekä suunnasta. 

2.2. HelenVoiman strategiasta 

Strategiassa kuvataan HelenVoiman liiketoiminnan kehittämisprosessi, jo-

ka on esitetty kuviossa yksi. Liiketoiminnolle (HelenVoima) on tehty 

myös ympäristöanalyysi (PESTEL). Taulukkoon yksi on koottu strategias-
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sa kuvatusta PESTEL analyysistä ne kohdat, jotka katsotaan tutkimuksen 

kohteena olevan ryhmän osaamisen ja toiminnan kannalta tärkeimmiksi ja 

suurimmiksi. Valittuihin kohtiin liiketoiminnossa panostetaan ja ne ohjaa-

vat sitä kautta voimalaitoskemian ryhmän toimintaa vuosien 2012 – 2015 

välisenä aikana. (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, 3, liite 1) 

 

PESTEL – analyysi tarkoittaa yrityksen poliittisten (P), ekonomisten (E), 

sosiaalisten (S), teknisten (T), ekologisten (E) ja lainsäädännöllisten (L) 

asioiden nykyistä ja tulevaisuuteen suuntautuvan tilan analyysiä. Analyy-

sissä pyritään tunnistamaan tärkeimmät yritykseen tai organisaatioon vai-

kuttavat asiat ja ilmiöt. Pyritään ymmärtämään löydettyjen ilmiöiden muu-

tokset, erilaiset vaikutukset markkinoilla, tuotannossa, organisaatiossa. 

Huomioidaan ympäristötekijöiden tilan vaikutukset. Analyysissä etsitään 

yhteisvaikutuksia kyseisen organisaation tärkeimpien tekijöiden osalta. 

(Kamensky 2008, 60, 139–140, 232) 

 

Liiketoimintoa koskevasta kehittämisprosessin kuviosta näkee mallin sekä 

menettelyn, miten liiketoimintoa kehitetään. Siinä on samoja kysymyksiä, 

joita ryhmätasolla, kuten tutkimuksen kohteena olevassa ryhmässä, mieti-

tään. Kuviosta näkee konsernin vaikutuksen kehittämisprosessiin ja siinä 

on toimintaa valutettu yksiköiden, joiden sisällä ryhmät toimivat, tavoittei-

siin ja hankkeisiin. Kuviosta ilmenevät työntekijöiden henkilökohtaiset ta-

voitteet koskevat jokaista työntekijää. Tähän perustuen tutkimuksen koh-

teena olevan ryhmän henkilöiden henkilökohtaiset tehtävät ja tavoitteet 

saavat jalustaa ja tukea sekä liiketoiminnon kehittämisprosessista että tä-

män tutkimuksen tuloksista. Kuvion yksi mallia voi käytännössä soveltaa 

ryhmätasolle, kunhan huomioidaan, että työskennellään organisaation eri 

kohdassa. Esimerkiksi kuvion yksi kohta, tyytyväiset omistajat, koskee 

tutkittavaa ryhmään suoraan. Tyytyväiset asiakkaat edustavat tutkittavan 

ryhmän näkökulmasta eri kohderyhmää, kuin liiketoiminnon näkökulmas-

ta, mutta prosessi asiakkaisiin on yhtenevä. Opinnäytetyössä tutkittavan 

ryhmän (voimalaitoskemia) asiakkaat ovat lähes kokonaan tuotannon si-

sällä ja liiketoiminnon asiakas on lähinnä tuotteen loppukäyttäjä. Tehok-

kaisiin prosesseihin tutkimuksen kohteena oleva voimalaitoskemian ryhmä 

liittyy yksittäisinä osatekijöinä ja liiketoiminto katsoo ja kehittää prosesse-

ja kokonaisuuksina. Motivoituneen henkilöstön ajatellaan olevan tärkeä 

läpi organisaation.  

 

Ryhmän sisällä tehdään arviointeja kehittymisen ja tavoitteiden saavutta-

misen suhteen pitkin työvuotta. Ryhmälle asetettujen tavoitteiden tilaa 

seurataan useamman kerran vuoden aikana, vähintään neljännesvuosittain. 

Ryhmätasolla on käytössä vuosisuunnitelman tavoitteet ja yksikön tulos-

mittarit (HSC). Henkilökohtaista kehittymistä seurataan kehityskeskuste-

luissa sovittujen tavoitteiden vaatiman koulutuksen toteuman kautta ja mi-

ten kehitettävä asia on sovellettu ryhmän toimintoihin. Lisäksi seurataan 

jokaisen jäsenen henkilökohtaisten tavoitteiden tilaa myös kesken työvuo-

den, jolloin toteuttamisen ongelmien ilmenemiseen voidaan vielä vaikuttaa 

osaamisen kehittämisen tai muun asian avulla. 
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•HelenVoiman toiminta-ajatus
Miksi olemme olemassa?

•Helsingin Energian arvot
Mitkä asiat ovat meille tärkeitä? 

•HelenVoiman visio
Mitä haluamme olla tulevaisuudessa? 

•HelenVoiman strategia
Päämäärät ja valinnat vision saavuttamiseksi

•HelenVoiman strategiset tavoitteet
Valitut tavoitteet painopistealueittain

•Prosessien tavoitteet ja hankkeet
Missä on prosessien toiminnan painopisteet?

•Yksiköiden toimintasuunnitelmat vuoteen 2015 
HelenVoiman strategiasta ja tavoitteista johdetut yksiköiden päämäärät ja 
valinnat

•HelenVoiman liiketoimintasuunnitelma

•Yksiköiden vuosisuunnitelmat (entinen LTS)

•Yksiköiden tavoitteet ja hankkeet
Mitä yksikön tulee tehdä?

•Henkilökohtaiset tavoitteet
Mitkä ovat minun keskeiset tehtäväni ja tavoitteeni

Tyytyväiset 
omistajat

Tyytyväiset 
asiakkaat

Tehokkaat 
prosessit

Motivoitunut 
henkilöstö

Itsearviointi
(EFQM, 2 v. välein )

HelenVoiman tuloskortti (HSC)

Mittarit tavoitteiden toteutumisen 
seuraamiseksi

Yksiköiden tuloskortit (HSC)
Mittarit tavoitteiden 
toteutumisen seuraamiseksi

Kuvio 1. Liiketoiminnon kehittämisprosessi. (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, 3). 

 

Liiketoiminnon strategiassa olevasta ympäristöanalyysistä otetusta osasta, 

taulukossa yksi, on mainittu esimerkiksi sivutuotteiden hyötykäyttöratkai-

sut. Niiden tutkimuksissa tarvitaan kemian alueen osaamista ja voimalai-

toskemian ryhmä työskentelee mainitulla alueella siltä osin kuin ryhmän 

osaaminen riittää. Liitteenä yksi olevasta organisaatiosta nähdään, että tuo-

tannontuen yksikkö sisältää useita ryhmiä ja sen rinnalla on HelenVoiman 

voimalaitokset. Suuressa konsernissa on usein haasteellista tietää, missä 

kohdassa organisaatiota kulloinkin jotakin kemiaan sivuavaa kehitystehtä-

vää toteutetaan tai suunnitellaan ja millaisten asiantuntijaroolien kautta. 

Moniportainen organisaatio tuo voimalaitoskemian ryhmälle lisää haastet-

ta asiantuntijoille, jotta he oppivat tuomaan osaamisensa ja resurssinsa 

esille oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ryhmän osaamisen kokoonpa-

noa, osaamista ja halukkuutta osallistua oman alueensa asiantuntijapalve-

lujen tuottamiseen ja palvelun tai osaamisen hankkimiseen ulkopuolisilta 

toimijoilta kumppanuussuhteen omaisesti pyritään muun kehittämisen rin-

nalla tulevaisuudessa tekemään enemmän.     
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Taulukossa yksi olevista HelenVoiman tärkeimmistä ympäristöanalyysin 

tekijöistä on merkitty tähdellä (*) ne, jotka löytyvät asioina myös voima-

laitoskemian ryhmän 2014 vuosisuunnitelmista (Vaahtera 2013). Tauluk-

koon yksi on ympäristöanalyysistä otettu ne asiat, joka vaikuttavat tuotan-

non tukipalveluiden toimintaan kyseisenä tarkastelukautena. Ympäristö-

analyysi on kokonaisuudessaan laajempi kokonaisuus.  

 
TAULUKKO 1  HelenVoiman ympäristöanalyysistä (PESTEL) poimitut ajankohtai- 

simmat asiat. (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, liite 1). 

 

Poliittiset  

 IE -direktiivin mukana tiuken-

tuvat päästörajat 2016*  

 Helsingin kaupungin energiapo-

liittiset linjaukset  

Taloudelliset 

 Kunnossapitokustannusten ke-

hitys* 

 Ympäristöinvestointien kasaan-

tuminen markkinoilla 

Sosiaaliset 

 Paine energiahuoltoalueisiin ja 

niiden ympäristöön (muu käyt-

tö) 

 Voimalaitokset sijaitsevat lähel-

lä asuin- ja liikerakennusalueita  

 

Teknologiset 

 Biopolttoaineiden tuotanto- ja 

polttotekniikoiden kehittymi-

nen* 

 Biopolttoaineiden logistiikka-

ketjun hallinta (kuljetus, varas-

tointi)* 

 Nykyisten voimalaitosten kehi-

tysmahdollisuudet (energiate-

hokkuus)* 

 Päästöjen vähentämistekniikoi-

den kehittyminen*  

 BAT – vaatimukset* 

 Sivutuotteiden hyötykäyttörat-

kaisut 

Ympäristölliset 

 Sivutuotteiden loppusijoitus*  

 Ympäristöluvat* 

 Voimalaitosalueisiin kohdistu-

vat paineet (haju, melu, maape-

rä) 

 

Lainsäädännölliset 

 IE -direktiivin implementointi 

kansalliseen lainsäädäntöön* 

 Sivutuotteisiin liittyvät kansal-

liset lainsäädännön ratkaisut*  

 Turvallisuusasioiden painoar-

von lisääntyminen* 

  

2.3. Voimalaitoskemian ryhmän kuvaus 

HelenVoiman ydinliiketoiminta on sähkön ja lämmön tuottaminen asiak-

kailleen. HelenVoima on yksi Helsingin Energian liiketoiminto. Helsingin 

Energian organisaatio on esitetty liitteessä yksi. Voimalaitoskemian ryh-

mä, jota tämä opinnäytetyö käsittelee, kuuluu HelenVoiman liiketoimin-

non tuotannontuen yksikköön.  
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Voimalaitoskemian ryhmän tärkeimmät osaamisalueet ja perustehtävät 

ovat: 

 voimalaitosveden ja kaukolämpöveden valmistus ioninvaihtotekniikal-

la kaikilla kolmella Helsingissä sijaitsevalla voimalaitosalueella 

 alkalisen vesikemian laadunvarmistus, analytiikka sekä oikeiden olo-

suhteiden ylläpito voimalaitoksien energiantuotannon vesi-

höyrykierrossa  

 Helsingin kaupungin kaukolämpö- ja jäähdytysverkon kemian seuran-

ta ja asiantuntijapalvelut kyseisten liiketoimintojen omaisuudenhallin-

nan avuksi  

 hankittavien polttoaineiden laadun varmistaminen omalla analyysi-

toiminnalla, voimalaitoskemian ryhmän analytiikka on toisena osa-

puolena saapuvan polttoaine-erän maksettavasta summasta päätettäes-

sä  

 hiilidioksidipäästöihin liittyvän akkreditoidun polttoainelaboratorion 

ja akkreditoidun kiinteiden polttoainenäytteiden esikäsittelytoiminto-

jen ylläpitäminen ja kehittäminen   

 asiantuntija- ja laboratoriopalveluja, liittyen edellisten lisäksi mm 

voimalaitosten sivutuotteisiin, joita ovat kiinteiden polttoaineiden len-

to- ja pohjatuhkat sekä rikinpoistolaitosten lopputuotteet 

 asiantuntijapalvelut vanhojen laitosten modernisoinnissa kemian alu-

een osalta 

 uusien biopolttoaineiden laatuasiat 

 uusien päästönormien aiheuttamien toimenpiteiden kemia 

 mahdollisen uudisrakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liitty-

vät asiantuntijapalvelut kemian alueen osalta.  

 

Alla oleva, tutkittavan ryhmän toimintaympäristöä esittävä kuvio kaksi 

selventää miten laaja ja monitahoinen maailma tutkittavan ryhmän toimin-

toihin suuressa energiayhtiössä vaikuttaa. Omistajan päätökset ja si-

toumukset liikelaitoksessa ovat ratkaisevassa asemassa läpi koko toimin-

non sekä pienissä että suurissa kysymyksissä. Energiayhtiön toiminta ko-

konaisuutena kaikkine liiketoimintoineen on laaja osaamiskenttä, jossa 

monenlaiset eri alojen henkilöt pelaavat yhteen, jotta yhtiön toiminnalle 

kuuluvat kaikki asiat pelaavat saman päämäärän saavuttamiseksi. Asiak-

kaat ovat tuotannon tae. Viranomaiset tuovat ja edellyttävät toimintaan 

määriteltyjen lakien, asetusten ja sopimusten täyttymisen. Energiatuotan-

toon liittyvien viranomaistahojen määrä on lukuisa. Omistaja puuttuu 

energian tuotantoon omien päätöstensä välityksellä, kuten biopolttoainei-

den käyttöön ottaminen. Energiantuotanto itsessään keskellä pääkaupun-

kia, sen asukkaita palvellen, on mutkikas yhtälö. Yksikkö, johon tutki-

muksen alla oleva voimalaitoskemianryhmä kuuluu, toimii voimalaitosten 

(Salmisaari, Hanasaari ja Vuosaari) sisällä, rinnalla ja kumppanina He-

lenVoiman liiketoiminnan sisällä ja palvelee koko energiayhtiötä. Voima-

laitoskemia edustaa monipuolista ja suurinta voimalaitoskemian alueen 

asiantuntijaryhmää koko konsernissa. Ryhmän katsotaan olevan palveleva 

kokonaisuus, joka huolehtii ja osallistuu energiantuotannon kemian alueen 

kysymysten kehittämiseen, suorittamiseen ja kokonaisuuden hallinnasta 



Osaamisen kartoitus energiayhtiössä 

 

 

10 

huolehtimiseen Helsingin Energian tarpeisiin. Ryhmässä työskennellään 

sekä voimalaitosten energiatuotantoprosessin perustehtävien että tulevai-

suuden kysymysten parissa. Työskentelyn vaatimuksena on oikea kohdis-

taminen, oikeaan aikaan, oikean tasoisena ja että palvelua annetaan riittä-

vässä määrin. Jotta ryhmä suoriutuu tehtävästä, sen tulee kiinnittää huo-

miota ja kehittää jokaisen ryhmän jäsenen ammattitaitoa työnantajan kva-

lifikaatioita vastaavaksi. Osaamisen kehittäminen sekä työn vaatimusten 

että tarpeiden tunnistaminen on oleellista ryhmän toiminnan kannalta.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Kuvio 2, Tutkimuksen kehys ja tutkittavan ryhmän toimintaympäristö. 

2.4. Liiketoiminnon, yksikön ja ryhmän tulevaisuuden katselmus 

Helsingin Energia, jonka yksi liiketoiminto HelenVoima on, on tällä het-

kellä muutosten kohteena monesta syystä, kuten:  

 yhtiömuodon muutos 1.1.2015 alkaen ja sen aiheuttamat muutokset 

lainsäädännön ja omistajan tahoilta 

 uudet biopolttoaineet, jotka tulevat vanhojen polttoaineiden rinnalle 

vähitellen, alkaen 2014 

 2016 tulevien uusien ilmastovaatimusten tuomat investoinnit ja niihin 

liittyvät uudet tekniikat, kemikaalit ja kemia    

Kunta/kaupunki/omistaja 

Energiayhtiö, sähkö, lämpö ja jäähdytys 

Asiakkaat, 

viranomaiset, 

omistaja 

Liiketoiminnon 

sähkön, lämmön ja 

jäähdytyksen tuotan-

to, uudet lait ja ase-

tukset sekä 

tuotannon tuen yk-

sikkö 

Osaaminen ja pal-

velu oikea-aikaista, 

tasoista ja riittävää 

Kompetenssit, kvalifi-

kaatiot ja tarvittava 

ammattitaito 
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 vanhoille laitoksille tulevat modernisoinnit 2012 alkaen, modernisoin-

teja tehdään useamman vuoden ajan 

 mahdollisen uuden voimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen, pää-

töstä rakentamisesta odotetaan 2015   

 toimitusjohtajan vaihtuminen syksyllä 2012. 

 

Yhtiön voimalaitoksilla tapahtuvat tekniset muutokset sisältävät runsaasti 

voimalaitoskemian alueella olevia asioita ja vaikuttavat siten tulevaisuu-

dessa uuden oppimisen tarpeeseen koko ryhmän toimintoja kehitettäessä.  

 

Tutkimuksen kohteena oleva voimalaitoskemianryhmän työympäristö 

Suomen kolmanneksi suurimmassa, pääkaupungin sisällä sijaitsevassa, 

energiayhtiössä on erittäin monitahoinen ja melko vaativa sekä ammatilli-

sesti että toiminnallisesti. Haasteita tuovat koko organisaation kokonai-

suuden hallitseminen ja sen sisällä olevien asioiden riippuvuuden ymmär-

täminen ja tietäminen. Esimerkiksi tekemämme kivihiilianalytiikka vai-

kuttaa mm. ostetun polttoaineen laskun loppusummaan, päästökauppaan, 

maksettaviin veroihin, polttoprosessin säätöihin, savukaasujen puhdistus-

prosessin säätöihin, laitosten energiatasapainoyhtälöihin ja polttoaineen 

varastointiin. Edellisestä riippuen ryhmän tulee tunnistaa ja hallita analy-

tiikan oikeellisuus ja tuloksien arvot niiden loppukäyttäjille useissa eri 

paikoissa, yhtälöissä ja raporteissa, joita energiantuotanto sisältää mm. 

toimittajien ja viranomaisten suuntaan. Kuvattu voimalaitoskemianryhmän 

työympäristön moninaisuus tuo haasteita alan kehityksessä mukana pysy-

miseen eli työn kvalifikaatioiden tunnistamiseen ja löytämiseen oikea-

aikaiseen osaamisen kehittämiseksi. Tämä on lisäksi haasteellista koko yh-

tiön organisaation koon vuoksi. Yhteistyö muiden liiketoimintojen ja 

oman yksikön muiden asiantuntijoiden kanssa oikea-aikaisesti tuo myös 

omia vaatimuksiaan, kuten muiden asiantuntijoiden töiden tuntemisen ja 

niiden riippuvuuksien ymmärtäminen omaan työhön. Asiantuntijan työssä 

vaaditaan myös taitoa vastata tarvittavaan ongelmaan riittävästi, mutta ei 

liian laajasti tai syvällisesti, niin sanottua ylilaatua ja liiallista tekemistä 

tulee osata välttää. Ryhmän tehtävissä on myös perustehtävien rutiineja, 

kuten voimalaitosveden valmistus. Tämä ei tarkoita pelkästään rutiinin-

omaista työn suoritusta, vaan työhön liittyy myös vedenvalmistuksen mää-

rällisestä ja laadullisesta tasosta huolehtiminen omaisuudenhallinnan ja 

kunnossapidon näkökulmasta.  Lisäksi täytyy huolehtia veden laadun ja 

valmistustekniikoiden kehityksessä mukana pysyminen. Tämä osa tehtä-

västä varmistaa työn suorittamisen mahdollisimman taloudellisesti ja val-

miuden uusiin vaatimuksiin vastaamista oikeaan aikaan. Energiatuotanto 

itsessään kehittyy jatkuvasti ja sen tulee hallita ja noudattaa jatkuvasti ki-

ristyviä normeja ja vaatimuksia. Voimalaitoskemianryhmän tulee ajoissa 

tunnistaa myös nämä vaatimukset ja olla osaltaan kehittämässä uusia asi-

oita sekä palvella projekteja ja tuotteiden valmistusta, jotta asiakas saa os-

tamansa tuotteen mahdollisimman varmasti ja edullisesti tuotettuna sekä 

laatutasoltaan riittävänä. Työturvallisuuskysymykset ovat energia-alan 

ratkaisuissa ja suorittamisessa muiden asioiden lisäksi aina mukana. 
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2.5. Työympäristön yhteenveto 

Kemia itsessään luonnontieteenä, sen sijoittaminen osaksi energian tuotan-

toa, kemiaan perustuvat reaktiot ja niiden vaikuttavuus energian tuotanto-

prosessin sisällä vaativat erikoisosaamista. Kemian ammattilaisten käy-

tännön tehtävät menetelmineen voimalaitosympäristössä ovat niiden vai-

kuttavuuteen nähden vähän tunnettuja, ymmärrettyjä ja osittain kummal-

lisinakin pidettyjä asioita muiden energia alan ammattialojen keskuudessa. 

Vaikuttavuuden selventäminen erikoisalueen ulkopuolisille ammattilaisille 

on eri prosessin käytön tilanteissa haasteellista ja siksi tätä aluetta tunnu-

taan myös vierastettavan. Kemian kokonaisuuden riippuvuus ympäristös-

tään on tapauskohtainen monimutkainen ainakin fysiikan, aineensiirtotek-

niikan ja kemiallisten reaktioiden yhdistelmä, jonka syvien perussyiden 

selvittäminen teollisuusympäristössä ei yleensä ole tarpeellista eikä mah-

dollista. Kemiaan on helppo kohdistaa kritiikkiäkin, koska se poikkeaa tie-

teenä paljon energian tuotantoprosessin muista kokonaisuuden kannalta 

oleellisista ammattialueista. Usein kuulee myös energiatuotantoa vähän 

tuntevan ihmettelevän yleensä kemian roolia tällä teollisuuden alalla. Tällä 

alueella silmällä ei näe pitoisuuksia ja puhtauksia, vaan ne vaativat tarkkaa 

ja hyvin hoidettua analytiikkaa, oikeaa vedenvalmistustekniikkaa, osaa-

mista ja laajaa kokonaisuuden ymmärtämisen taitoa, jotta koko tuotanto-

prosessi ja henkilöstö voivat hyvin. Tämän jokapäiväisessä toimimisessa 

silmällä havaitsemattoman alueen hoitamatta jättäminen voi helposti aihe-

uttaa äärettömän suuria taloudellisia vahinkoja kalliin tuotantoprosessin 

korjaamisen aikaisen seisomisen tai jopa uusimisen vaateen vuoksi. Tässä 

pienessä ryhmässä on tärkeää ymmärtää vastuu, tehtävä ja kokonaisuus, 

jotta kemian hoitamisen taso on oikea ja vastaa vaadetta omaisuuden hy-

vinvoinnin maksimoimiseksi suhteutettuna päätettyyn tasoon. Voimalai-

toksilla kemian ryhmän jäsenet toimivat yhteistyössä tuotannon muiden 

ammattilaisten kanssa. Ryhmä tuottaa tärkeitä erityispalveluja tuotannon 

varmistamiseksi ja tarvittaessa ostaa erilaisia palveluja (esim. huolto- ja 

korjauspalveluja) oman toiminnan varmistamiseksi. Kokonaisuuden kan-

nalta monisuuntainen yhteistyö ja vastuiden ymmärtäminen ryhmän sisällä 

ja ympäristössä on tärkeää. Osaamisalueena kemia on tärkeä laajan koko-

naisuuden osa. Erilaiset lait ja asetukset sekä viranomaistarkastukset toi-

mintajärjestelmään, laatuun, työturvallisuuteen ja kemikaaleihin tuovat 

paljon erikoisalueeseen liittyviä velvoitteita, joiden toteuttamiseen oikein 

kemian ammattilaisia tarvitaan ja vastaavasti joiden noudattaminen tuo 

ryhtiä työympäristöön. Kemian ryhmä on lunastanut kiitettävästi paikkan-

sa, kun sen osaaminen, palvelujen määrä ja laatu kokonaisuudessa vastaa-

vat työympäristön alalle kulloisellakin hetkellä asettamat vaatimukset. 

Kun se ymmärtää mitä asiakas ja tuotantoprosessi tarvitsevat, miten tarve 

tyydytetään ja miten saavutettu tilanne pysyy kokonaisuudessa ymmärret-

tävästi yllä.      
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3 TUTKIMUKSEN TEORIATAUSTA 

Tutkimusta tukeva kirjallisuus kohdistuu osaamisen johtamisen ja kehit-

tämisen alueeseen, ennakointiin liittyvään teoriaan, sekä teollisuuden pal-

velujohtamisen teoriaan. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen teoriat tu-

kevat tutkimusta ja sen tekemistä itsessään sekä avaavat osaamista ja 

osaamisen kartoittamista työelämäosaamisen näkökulmasta. Ne myös kä-

sittelevät osaamista ja sen tärkeyttä yrityksen menestymisen kannalta. 

Työelämässä mukana pysyminen vaatii osaamisen jatkuvaa johtamista ja 

kehittämistä. Palvelujohtamisen teoria on tässä tutkimuksessa tärkeä, kos-

ka ryhmä itsessään on kemian alueen palveluja tuottava ja antava ryhmä, 

joka vielä sijaitsee suuren energiayhtiön palveluyksikössä, tuotannon tues-

sa. Tutkittava ryhmä on liiketoiminnon palveluyksikön yksi ryhmä. Osaa-

misen johtamisen ja kehittämisen sekä palvelujohtamisen teoriaosat autta-

vat kahden tutkimuskysymyksen käsittelyyn. Nämä kysymykset ovat: 

”Mitä osaamista voimalaitoskemian ryhmä tunnistaa omaavansa tällä 

hetkellä?” ja ”Millaista koulutusta tai osaamisen kehittämistä ryhmän jä-

senet kokevat tarvitsevansa löytämiensä uusien ja mahdollisesti nykyisten 

vaatimusten saavuttamiseksi?” Palveluosaaminen on lisäksi yksi viidestä 

osa-alueesta, joihin tutkimuksen materiaali jaotellaan liitteessä kaksi ja 

kappaleessa viisi.  Kirjallisuuden ennakointia käsittelevä osuus tarvitaan 

tukemaan ja parantamaan työelämän muutoksissa mukana pysymisen tai-

toja.  Ennakoinnin teoriaa käytetään pohjana tulevaisuuden ja muutosten 

tutkimiseen ja käsittelyyn sekä ymmärtämiseen. Tutkimuskysymys ”Mitä 

osaamista ryhmän jäsenet ajattelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa?” tu-

keutuu sekä ennakoinnin teoriaan että liiketoiminnon tulevaisuuden suun-

nitelmien tuntemiseen ja ennakoimiseen. 

3.1. Osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen teoriaa 

Eri medioissa puhutaan paljon työelämässä mukana pysymisestä. Uudis-

tuminen, osaamisen ylläpito ja uuden oppimisen taito ja nykyään uuden 

oppimisen nopeuskin sekä kuinka näitä kaikkia vaateita hallitaan ja käyte-

tään oikein, ovat edellytyksiä työelämässä mukana pysymiseen.  

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän jokai-

sen jäsenen mielipidettä. Koko ryhmän tulee ymmärtää miksi olemme 

olemassa ja mitä tutkittavan ryhmän tulee tehdä. Näistä kysymyksistä tul-

laan luomaan vastaukset myöhemmin käytännön työssä kysymykseen 

mitkä ovat kunkin omat keskeiset tehtävät ja tavoitteet? Tulevaisuuden 

linjat tulevat konsernin ja liiketoiminnon visiosta ”valmiina” kuten monia 

muitakin asioita. Tarkasteltavan ryhmän tulee osata hoitaa oman osaami-

sensa kehittäminen konsernin uusien tarpeiden mukaan. Kehittäminen si-

sältää sekä asiantuntijapalveluiden osaamisen laajentamista että olemassa 

olevan ja hankittavan osaamisen käyttämistä konsernin ja edelleen liike-

toiminnon tarpeisiin. Tämän osaamisen käyttäminen edellyttää myös pal-

velujen myymisen taitoja olemalla esillä oikeissa paikoissa käytön ja pro-

jektien maailmassa. 
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Koko maailman nopeampi muuttuminen kuin koskaan on globalisoinut ta-

louden, lähentänyt kulttuurien kohtaamista ja kanssakäymistä, lisännyt in-

formaatioteknologian kehittymistä valtavasti, luonut verkostoitumisen ja 

pakottanut työn organisointia uudistumaan. Nämä ovat muutoksia, joihin 

yhteiskunnassa pakostakin törmäämme. Elinikäinen oppiminen on käsite 

ja menestymisen sekä selviytymisen edellytys. Oppimisen vaade on yksi-

löillä, organisaatioilla ja koko yhteiskunnalla. (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 

24.) 

 

Laurence Prusakin (1997) viisaus yrityksen osaamisesta: ”Yrityksen kil-

pailukyky riippuu enemmän kuin mistään muusta siitä, mitä siellä osataan, 

miten tuota osaamista käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaa uut-

ta.” (Viitala 2006, 11). Lause kuvaa lyhyessä muodossa hyvin kokonai-

suuden vaateen nykyisessä muutoksien murroksessa ja se sopii myös ku-

vaamaan organisaation eri ryhmien ja tasojen tilannetta.   

 

Osaamisen vaateita (kvalifikaatioita) ja vaatimusten muutoksia tulee työ-

elämän erilaisista muutoksista. Helpolla tulee mieleen erilaisten tekniikoi-

den kehittyminen, yritysten ja organisaatioiden keskittyminen kapeammal-

le sektorille ns. vain ydinosaamiseensa. Nykyisin karsitaan pienet ja kan-

nattamattomat tuotteet ja palvelut pois ja niiden alueiden tuotteet tai palve-

lut hankitaan tarvittaessa muista yrityksistä. Yrityksissä luodaan kump-

panuuksia molempiin suuntiin, hankitaan erilaisia palveluja tai ollaan pal-

velujen tuottaja. Tehokkuutta vaaditaan todennäköisesti tulevaisuudessa 

lisää. Nämä osaamisen uudet vaatimukset saavat aikaan tarpeen muutok-

siin ja vaikuttavat sitä kautta osaamisen kehittymiseen. 

 

Osaamisen johtamisen avulla yrityksen osaamisesta huolehditaan hoita-

malla vanhaa ja lisäämällä sitä uusilla tiedoilla ja taidoilla tarpeen mu-

kaan. Osaamisen johtaminen tulisi nähdä perinteisesti eli osaamisen kar-

toittamisen, arvioimisen ja koulutuksen lisäksi myös kaikki sellainen toi-

minta, jonka avulla saavutetaan strategian vaatimukset ja edellytykset. 

Osaamisen johtaminen pitäisi olla monelta suunnalta vaikuttava ja moneen 

tasoon kohdistuva tapahtuma. Asia on hyvin monimutkainen ja Viitalan 

mukaan kiinnekohtana pitää olla yrityksen tulevaisuuden tahtotila. Vain 

tuntemalla suunta, reitin suunnittelu voi onnistua, sanoo Viitala. Hän neu-

voo ensin selkiyttämään yhteistä näkemystä siitä, missä aiotaan toimia ja 

olla hyviä, siitä saadaan rakennettua kehitettävät asiat. Tästä seuraa, että 

nykyinen toiminta pitää arvioida, jotta voidaan arvioida mitä tulee osaami-

sen eteen tehdä uuden tahtotilan tai asiakkaan tarpeen saavuttamiseksi. 

(Viitala 2006, 14–15) 

 

Yritysten sisällä tapahtuva keskustelu osaamisen asemasta ja sen saama 

vakiintunut asema yrityksissä, ennustaa muutosta tulevissa uusissa tilan-

teissa. Osaamisen kehittäminen on Suomessa myös tällä hetkellä murrok-

sessa. Yrityksissä on menossa ensimmäisen tai toisen kehittämisen aallon 

aikakausi. Ensimmäinen aalto on osaamisluetteloihin perustuva osaamisen 

hallinta. Toisessa aallossa osaamisen hallintaa tehdään kokonaisvaltai-
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semmin osaamisen hahmottamisen ja johtamisen kautta. Toisessa aallossa 

huomioidaan liiketoimintastrategia ja siitä tuleva organisaation osaamisen 

vaade ja yhteisöllinen oppiminen. Tässä aallossa osaamisluettelot karsiu-

tuvat tärkeimmille alueille. Osaamiseen laitettu panostus ja kehittäminen 

perustuvat yhteisymmärryksessä tehtyyn strategiaan. Tuloksena organisaa-

tio tai yritys saa syvällisemmän, joustavamman ja helpommin uudistuvan 

mallin osaamisen kehittämiseen. Lisäksi on yrityksiä, jotka ovat näiden 

kahden aallon välissä. (Viitala 2006, 13)  

 

Alla olevassa kuviossa kolme on Viitalan kuvaus osaamisen johtamisen 

tekijöistä. Kuvion avulla voi luoda organisaatioon (tässä opinnäytetyössä 

voimalaitoskemian ryhmään) menettelytavan osaamisten kartoittamiseen, 

kehittämissuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen.   

 

 

 
 

Kuvio 3. Organisaation osaamisen johtamisen keskeiset elementit. (Viitala 2006, 15). 

 

Kvalifikaatioilla tarkoitetaan kaikkia henkilön työssä, työmarkkinoilla ja 

kansalaisina yhteiskunnassa tarvitsemia tietoja, taitoja, kykyjä, asenteita ja 

arvoja, jotka ovat myös moraalisia (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 

140). Työelämän osaamisvaatimukset eli kvalifikaatiot löytyvät kuvion 

kolme organisaation strategian ja organisaation strategisten osaamisten si-

sältä. Niissä määritellään yrityksen tuotteiden ja toimintojen vaatimukset 

kuten suunnat ja aikataululliset tavoitteet. HelenVoiman strategisen osaa-

misen alueisiin kuuluvat perusosaamiseen ja ydinosaamiseen liittyviä toi-

mintaympäristön hallinnan, talouden, voimalaitostekniikan ja kump-

panuuksien hallinnan asioita (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, 8). 

Kuvion kolme kompetenssikartoitus sisältävät työntekijöiden osaamisen ja 

potentiaalit kyseisellä hetkellä. Tarvittavan ammattitaidon saavuttaminen 

on esitetty kuvassa vertailun kehittämissuunnitelmien ja -toimien kautta. 

Ammattitaitovaadetta, joka edellyttää osaamisen lisäämistä, peilataan visi-
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oon ja strategiaan. Kehittämissuunnitelmat ja -toimet kuvaavat ammatti-

taidon saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. 

Viitalan mallin sisältöinen, mutta työelämän kokonaisympäristön huo-

mioiva kuvaus löytyy Hanhisen väitöskirjasta ”Työelämäosaaminen”. 

Hanhinen esittää työelämäosaamiseen syventyvässä väitöskirjassaan työ-

elämäosaamisen mallin, joka on kuviossa neljä. Siinä on esitetty miten 

työelämäosaaminen sisältää sen erilaiset osa-alueet. Hanhinen määrittelee 

työelämäosaamisen seuraavasti: ”Työelämäosaaminen kattaa sen tunniste-

tut rakenneosat, joita ovat kvalifikaatiot, kompetenssit, ja ammattitaito. 

Näiden rakenneosien erittelyn ja määrittelyn lisäksi työelämäosaamisen 

malliin liittyvät ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessit, jotka ovat 

oleellisia ilmiön kontekstin eli nopeasti muuttuvan työelämän näkökul-

masta.” (Hanhinen 2010, 142) 

 

Organisatorinen oppiminen on monitahoinen prosessi, johon vaikuttavat 

oppimisen useat tasot. Näitä tasoja ovat yksilö-, ryhmä- ja organisaatiota-

sot. Oppimisen uskotaan tapahtuvan yksilötasolla. Vuorovaikutus levittää 

sen ryhmätasolle ja edelleen organisatoriselle tasolle. (Oikarinen 2008, 36) 

 

Hanhisen väitöskirjasta otettu kuva 17, tässä työssä kuvio neljä, yhteys 

osaamisen johtamiseen on kuvattu laajasti, ympäristön monet vaikuttavat 

tekijät mukaan ottaen. Siinä on esitetty työelämäosaamisen monimutkai-

suus ja laajuus. Siinä tuodaan esille sekä osaamisen johtamisen että osaa-

misen kehittämisen näkökulmia ja riippuvuuksia. Kuvio selittää havain-

nollisesti osaamisen kokonaisuutta nykyhetken ja tulevaisuuden näkökul-

mista. Kuviosta näkee miten monista asioista osaaminen, osaamisen vaa-

timukset ja ammattitaito koostuvat ja miten ne työelämäosaamisessa liitty-

vät toisiinsa. Tässä opinnäytetyössä on kartoitettu kuvion neljä kolmea 

osa-aluetta. Osa-alueet ovat kompetenssit, eli mitä osaamista tutkimuksen 

kohteena olevalla ryhmällä tunnistetaan olevan työtehtävistä selviytymi-

seen. Toinen kartoitettu osa-alue on kuviosta löytyvä kvalifikaatiot eli mi-

tä osaamista tarvitaan työelämän vaatimuksista selviämiseen. Kolmantena 

kartoitettiin kuvioon merkittyä ammattitaito aluetta. Tässä kartoituksessa 

mietittiin mitä osaamista ryhmän jäsenet tarvitsevat lisätä, jotta tarvittava 

ammattitaito kokonaisuutena saavutetaan. Kuvion perusteella voi lyhyesti 

sanoa, että ammattitaito sisältää koko elämän mittaisen osaamisen kehit-

tämisen koulun. Työelämäosaamisen kehittäminen ja jopa ylläpito ovat 

jatkuvaa oppimista. Kuvion jälkeen on avattu kuviossa käytettyjä termejä. 

Kukin niistä on suuri oma monimutkainen kokonaisuutensa osaamiseen 

liittyen. Kun ne yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, tuloksena on valta-

van monimutkainen ja yksilöä ajatellen uniikin henkilökohtainen systeemi, 

joka ohjaa yksilöä työelämäosaamisensa kehittäjänä.          
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Kuvio 4. Työelämäosaamisen malli. (Hanhinen 2010, 143). 

 

Tähän kappaleeseen on kerätty kuvion neljä sanojen määrittelyjä eri läh-

teistä. Affektis-konatiivinen kuvaa henkilön ominaisuuksia, joiden avulla 

kykyjä ja valmiuksia ylläpidetään (Hanhinen 2011, 9). Koiranen ja Ruo-

honen määrittelevät affektiivisuuden olevan temperamentin (luonteen piir-

re) ja tunteiden (mielen laatu) aluetta, joka aiheuttaa tiedostamattoman 

reagoinnin kohteeseen tai alueeseen (Kyrö, Mylläri & Seikkula-Leino 

2008, 274). Snown, Koirasen, Ruohotien ja Kyrön lähteiden mukaan ko-

natiivinen kuvaa motivaatiota ja saavutusorientaatiota sekä tahtoa ja toi-
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minnan kontrolleja ja itsesäätelyä sekä päämäärätietoisuutta (Kyrö, Myllä-

ri & Seikkula-Leino 2008, 273).  

Snown, Koirasen, Ruohotien ja Kyrön lähteiden mukaan kognitiivinen 

alue sisältää yleiset ja erityiset älykkyyteen liittyvät tiedolliset tekijät (Ky-

rö, Mylläri & Seikkula-Leino 2008, 273).  

Normatiivista voidaan kuvata sanalla ohjeellinen (Tiainen 1987, 1280).  

Eksplisiittinen oppiminen on faktatiedon ja muun tiedon käyttämistä, 

muistamme ja pystymme palauttamaan asiat muistista, sille on mahdollista 

sanallinen ilmaisu (Leivo, 2010, 31). Eksplisiittinen tieto voidaan esittää 

symbolisessa muodossa ja se mahdollistaa tämän tiedon saamisen helposti 

kommunikoitavaan muotoon (Ruohotie 1999, 264).  

Hoekstra, Beijaard, Brekelmans & Korthegen määrittelevät implisiittisen 

oppimisen niin että se on tiedon hankkimista, johon ei liity yksilön tietois-

ta pyrkimystä oppia eikä eksplisiittistä tietoa siitä, mitä opittiin. Implisiit-

tinen oppiminen on yhteydessä yksilön tunteisiin ja motivaatioon. (Leivo 

2010, 20)  

Konteksti eli asiayhteyden osat, esimerkiksi organisaatio ja siinä toimivat 

ihmiset taustoineen. Kokonaisuus, joka sisältää selkeässä yhteydessä toi-

siinsa olevia asioita. (Sadeniemi & Vesikansa 1985, 478)  

Megatrendit ovat kehitykseen liittyviä, suuria nähtävissä olevia linjoja. Ne 

ovat pitkäkestoisia ja tulevaisuuteen vaikuttavia suuntia, jotka osoittautu-

vat varmoiksi muutoksiksi. Ne on ilmiöitä, joihin ei voi vaikuttaa ja siksi 

niiden vaikutukset on otettava huomioon. Ne eivät ole pysyviä, ne vaime-

nevat ja voivat muuttua. (Hiltunen 2012, 79) 

 

Osaamisen kehittämisen tapoja on esitetty Valpolan ”Toimiva johtoryh-

mä” kirjassa. Valpola on kirjassaan jakanut osaamisen kehittämisen eli 

oppimisen neljään ryhmään, jotka on selvitetty haastattelemalla useita yri-

tyksiä ja organisaatioita.  

Osaamisen kehittämisen ryhmät ovat:  

 Työn antamat haasteet tarkoittavat oppimista työtehtävissä 

 Työn tuomat kovat kokemukset eli oppiminen vaativissa ja hankalissa 

työtilanteissa 

 Oppiminen kontaktien ja yhteyksien avulla sisältää oppimisenalueen, 

jossa käytetään muiden ihmisten osaamista oman oppiminen välineenä 

 Tutkintoihin tähtääviin koulutuksiin osallistuminen  

(Valpola 2012, 218) 

 

”Toimiva johtoryhmä” kirjassa, sivulla 218, on Valpolan kokoama 70 yri-

tykseen kohdistuneen tutkimuksen tulos, jossa on tutkittu edellisessä kap-

paleessa mainittujen neljän ryhmän jakautumista yritysten keinoina osaa-

misen kehittämiseen. Tulokset näkyvät taulukosta kaksi, ja ne ovat en-

simmäisen kerran julkaistu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 

Ammattitaito jakoon – hankkeessa, joka toteutettiin 2007–2010. 

 

Taulukossa olevat kolme ensimmäistä kohtaa edustavat työssä olevien 

kontaktien kautta tulevaa oppimista, niiden osuus on 3/4 kaikista vastauk-

sista tämän hetken tilanteessa. Tulevaisuudessa halutaan 4/5 vastauksista 
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asettuvan tälle alueelle. Tehdyn tutkimuksen mukaan kontaktien käyttämi-

nen osaamisen kehittäjänä koetaan hyväksi keinoksi ammattitaidon kehit-

tämisessä. Perinteisen koulutuksen, oppilaitoksissa ja kursseilla, ennuste-

taan pienenevän noin 1/3:sta 1/5 osaan. (Valpola 2012, 218–219)   

 
TAULUKKO 2. Tällä hetkellä käytettävät oppimisen keinot ja keinot, joita halutaan käyt-

tää, aktiiviseen oppimiseen (Valpola 2012, 218). 

 

Alue Käytetään tällä hetkel-

lä oppimiseen 

Halutaan käyttää aktii-

visesti oppimiseen 

Haasteet 44 % 40 % 

Kovat kokemukset 13 % 16 % 

Kontaktit 13 % 24 % 

Koulutus 30 % 20 % 

 

Tähän tutkimukseen on laitettu tämä pieni osa osaamisen kehittämiseen 

liittyvää kirjallisuustutkimusta, koska tutkittavan ryhmän osaamisen kar-

toittamisessa ryhmän jäsenet miettivät nykyisen osaamisen ja tulevaisuu-

den vaatimusten lisäksi mitä osaamista tarvitaan tunnistettujen vaatimus-

ten saavuttamiseksi. Tämä opinnäytetyö ei etsi suoranaisia konkreettisia 

toteutettavia keinoja osaamisen kehittämiseen mutta luo pohjaa tulevai-

suuden kehitysohjelmien rakentamiselle. Osaamisen kehittämistä tullaan 

suunnittelemaan selkeämmin koko ryhmän tavoitteista ja vastuuttamaan 

myös siltä osin, että tietoa tuodaan eri tilanteista koko ryhmän käyttöön. 

Taulukon kaksi tulosten perusteella suoran koulutuksen osuutta halutaan 

teollisuudessa ja muilla työpaikoilla vähennettävän osaamisen kehittäjänä. 

Työelämäosaamista ja työtehtävää varten tarvitaan hyvä perusta ja riittä-

vän korkea koulutus, jotta asiantuntijaroolissa tai erityisalueen ana-

lyysipalvelujen alueella pärjää ja on motivoitunut kehittymään käytännös-

sä kapealla sektorilla, joten hyvän peruskoulutuksen osuus tulee tällä teol-

lisuuden alalla aina edustamaan tärkeää roolia. Tutkijan työelämähistorias-

ta löytyy tosin esimerkkikertomuksia, kuinka intohimoinen kiinnostus ja 

motivaatio energia-alaan ovat saaneet aikaan alan korkean työelämä- ja 

ammattitaidon, vaikka peruskoulutus on ollut muualta tai se ei ole vastan-

nut perusosaamisen tasoa yleisen mittapuun mukaan ajateltuna. 

3.2.  Ennakoinnin teoriaa ja ennakointia 

Ennakointi tarkoittaa varautumista tulevaisuuden muutoksiin. Muutosta 

tapahtuu kaiken aikaa, toiset muutokset ovat nopeampia ja toiset tapahtu-

vat hitaammalla vauhdilla. Muutosta ja siihen liittyvää ennakointia teh-

dään erilailla riippuen tieteenalasta, tilanteesta, muutoksen nopeudesta, sen 

häviämisen nopeudesta ja ihmisestä tai joukosta ihmisiä, joita muutokset 

koskettavat. Aika paljastaa millaisen muutoksen kanssa olemme tai olim-

me tekemisissä. Ennakoinnissa on haasteellista tietää mihin suuntaan muu-

tos on menossa ja minkälaisella nopeudella se etenee. (Hiltunen 2012, 24–

26) 
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Pajarinen, kirjassaan ”Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa”, 

puhuu seitsemästä maailmanlaajuisesta haasteesta. Haasteet pysyvät kes-

kusteluissa, mutta niiden ratkaiseminen tuntuu olevan kovin kaukana. 

Näistä seitsemästä haasteesta kaksi koskettavat suoraan energia-alaa ja si-

ten tässä työssä käsiteltävän ryhmän asiantuntija-alueiden sisältöjä. Nämä 

kaksi mainittua haastetta liittyvät kasvihuoneilmiöön ja ympäristönsuoje-

luun sekä energian ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. (Pajarinen, 

Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, 8-9.) 

 

Tuottavuuden kasvun ylläpitäminen mahdollistaa työntekijöiden liikku-

vuuden toimialojen ja yritysten välillä, kuten myös yritysten sisällä. Yksit-

täiselle tekijälle se antaa mahdollisuuden edetä uralla ja kasvattaa osaa-

mistaan. Muutokset lisäävät luonnollisesti epävarmuutta, joka ilman riittä-

vää turvaa estää työntekijöitä tekemään tuottavuuden kannalta maksimi 

ratkaisuja. Tehtävärakenteiden muutos eri teollisuudenaloilla ja työmark-

kinoilla on otettava huomioon poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, jotta siitä 

saadaan osaamisen ja tuottavuuden kasvua positiivisesti tukeva tapahtuma. 

(Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, 22.) Suomessa on lähihistorias-

sa siirrytty vaativamman osaamistason tehtäviin ja toimialojen sisällä te-

kemisen ja tehtävien painopiste on muuttunut suorittavasta työstä asian-

tuntijatehtäviin. Suomalaiset kilpailevat siis nyt erilaisessa työympäristös-

sä kuin aiemmin. (Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, 43.) 

 

Ennakointia tehdään monin tavoin ja menetelmin, seuraavaan luetteloon 

on kerätty muutamia ennakointiin tähtääviä tapoja ja menetelmiä: 

 tulevaisuuskävely eli suorittaa hyvin suunniteltu ja organisoitu mah-

dollisuuksien ja muutostrendien tutkimus tasapuolisesti kaikista maa-

ilman eritasoisista tutkittavaan asiaan liittyvistä kolkista (Aaltonen & 

Jensen 2012, 21) 

 erilaisten futuristien käyttäminen ja kuunteleminen (Hiltunen 2012, 

21–22, 242–244) 

 työkalujen käyttö, kuten trendianalyysit, megatrendilistaukset ja Del-

foi (Hiltunen 2012, 242) 

 erilaiset tavat ennakoida: asiantuntijapohjaisesti (kuten Delfoi), mal-

leihin perustuvat, trendeihin perustuva ja sisältöön perustuva (Hiltu-

nen 2012, 248) 

 systemaattinen skenaariotyöskentely (Franssila 2012) 

 PESTE-analyysi (Meristö 2007) 

 muihin vastaaviin toimijoihin tehty vertailu, benchmarking.   

3.2.1. Delfoi menetelmä tulevaisuuden ennakointiin  

Delfoi tulee kreikkalaisesta Parnassos-vuoren rinteellä sijainneesta ennus-

tuksia antaneiden oraakkelien keskittymästä, nykyisin tulevaisuuden kes-

kukseksi muodostuneesta paikasta. Delfoi oli vuoren juurella oleva kau-

punki, jossa yksi antiikin ajan tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista 

oraakkeleista oli. Oraakkelilla on eräänlainen tietäjä ja taitaja. (Kamppi-
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nen, Kuusinen & Söderlund 2003, 204) (Delfoin oraakkeli 2013) (Parnas-

sos 2013).  Oraakkeli määritellään myös jumalallisena ennustuksien välit-

täjänä ja ennustuksien antajana (Alhoniemi 1981, 120).  

 

Delfoi-tekniikkaa käytettiin tulevaisuuden tutkimuksissa ensimmäisiä ker-

toja 1950-luvulla. Kohteet koskivat sotateollisuutta Yhdysvalloissa. Mene-

telmässä asiantuntijat toimivat tulevaisuuden ja kehityksen ennustajina ja 

tietäjinä, heitä voidaan kutsua asian tietäviksi oraakkeleiksi. Asiantuntijoi-

den käyttäminen tässä mielessä tulevaisuuden ennakoinnissa ”oraakkelei-

na” perustuu lausuntojen osalta ajatukseen, että tulevaisuuden tapahtumis-

ta ei ole oikeasti täysin varmaa tietoa. Tällä tekniikalla kerätään kannanot-

toja, joiden avulla tulevaisuuden kehitystä yritetään arvioida. Menetelmää 

käytettäessä tunnistamattomuus, iterointi ja palautekierrokset ovat mene-

telmään kuuluvia piirteitä. Yleensä pyritään ratkaisemaan jonkin teknolo-

gisen kehityksen alueeseen liittyvä vaikea kysymys, tulevaisuuden kartoi-

tus. Alun alkaen Delfoi-menetelmällä pyrittiin pääsemään yksimieliseen 

yhteiseen mielipiteeseen ja sovellusalueena oli teknologian kehitys. 

(Kamppinen, Kuusinen & Söderlund 2003, 205–207).  

 

Tämän menetelmän tuloksen onnistumisen kannalta ei ole ratkaisevaa mi-

ten paljon asiantuntijoita on asian kimpussa. Tuloksen onnistuminen on 

kiinni ryhmän laadusta eikä lukumäärästä. Ryhmässä työskentelyn tarkoi-

tus on keskustelun katalysointi. Joskus käytetään yhteisen näkökulman 

löytymiseen avainhenkilöitä, jotka kussakin ryhmässä edustavat samaa 

ammattialuetta, toisessa ryhmässä saman aiheen kimpussa on jonkin toisen 

ammattialueen edustus.  (Kamppinen, Kuusinen & Söderlund 2003, 217–

218). 

 

Tässä opinnäytetyössä menetelmää on runsaasti soveltaen käytetty ryhmän 

kompetenssien, kvalifikaatioiden ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen 

kartoittamiseen. Tulevaisuuden ammattitaitovaatimusten, eli kvalifikaati-

oiden osalta Delfoi-menetelmää on parhaiten sovellettu oikeaoppisesti tu-

levaisuuden tarkasteluun. Muut kaksi aluetta tehtiin materiaalin keräämi-

sen osalta enemmän soveltaen tätä tekniikkaa, koska kompetenssit ovat jo 

käytössä ja osaamisen kehittämisen vaateet tulevat löydetyistä ja toteutu-

vista kvalifikaatioista. Soveltamisessa käytettiin menetelmän ajatusta ma-

teriaalin yksittäisten kohtien anonyymisyydellä ja materiaalin käsittelynä 

usealla (tässä kolme) erillisellä kierroksella. Kierrosten aikana ryhmän yh-

teinen mielipide eli konsensus tutkimuskysymyksien materiaalista saatiin 

kerättyä.        

3.2.2. Ryhmän ennakointikäytännöt tällä hetkellä 

Tässä työssä tarkastellaan ryhmän kannalta tulevaisuuden haasteita ja sitä 

kautta vastaan tulevia muutoksia, joista seuraa osaamisen parantamisen 

tarvetta ja vaadetta. Näistä tulevaisuuden haasteista yhtiössä saa kuvan 

Helsingin Energian lyhyestä historian, nykytilan ja kehittämisvaateiden 

katsauksesta, joka on kuvattu työympäristö kappaleessa.  
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Liiketoiminnon strategia on toiminnan perusta ja sen huomioimiseen 

omassa toiminnassa pyritään parhaan ymmärryksen, osaamisen ja tiedon 

mukaan. 

 

Ennakointia tehdään seuraamalla lainsäädäntöä ja viranomaisten vaati-

muksia esim. kemikaalien, hiilidioksidipäästöjen, typenoksidien päästöjen 

osalta. Esimerkiksi tällä hetkellä kemikaalilainsäädännön yksi ryhmän 

työhön liittyvä teollisuuskemikaali on hydratsiini. Se on EU:n kemikaali-

viraston käsittelyssä ja siihen liittyvät kemikaaliviraston asiakirjat käyvät 

myös tässä ryhmässä kommentoitavana. EU:n kautta tulee erilaisia vaatei-

ta seurata lainsäädännön vaikutuksia toimintaan kuten Reach asetus ja IED 

direktiivi. 

 

Samassa yksikössä on ympäristölainsäädännön ryhmä ja heiltä tulee alus-

tavasti pureskeltua tietoa lakien ja asetuksien muutoksista, siirtymäajoista 

ja voimaantuloista voimalaitoskemian varautumisen suunnittelua varten. 

Sen tuomat velvoitteet pyritään huomioimaan ajoissa esim. asiantuntemus-

ta kasvattamalla ja laitehankintoja miettimällä. 

 

Ryhmän ydintoiminnan ennakointia ovat mm. laboratoriolaitekannan ikä 

ja huoltojen nousseet kustannukset, jotka laukaisevat laitteiden uudelleen 

investoinnit. Investoinneilla pyritään säilyttämään kulloinenkin perusteltu 

palvelu ja valmistautumaan polttoainevalikoiman yms. aiheuttamiin uusiin 

tarpeisiin. 

  

Laboratorioanalytiikan analyysivalikoiman sisältöä seurataan näytemääri-

en tilastoilla vuosittain. Tilastointia käytetään ennakoinnin välineenä pää-

töksien tukemiseen. Analytiikasta saatavaa tuottoa verrataan analytiikan 

ylläpidon kustannuksiin. Kun kustannukset ylittävät selkeästi tuoton, ana-

lyysitoiminta pyritään lopettamaan, jonka jälkeen se mahdollisesti hanki-

taan ostopalveluna. 

 

Tarvittavan henkilömäärän ennakointi tapahtuu poistuvien ja tulevien teh-

tävien, automatisoinnin uudistumisen ja muiden työtapojen uudistumisen 

perusteella. Henkilöstön koostumuksen ennakointi tapahtuu mm. voima-

laitoskemianalalla ja ydintuotteiden parissa tapahtuvien teknisten paran-

nuksien perusteella. Henkilöstökatselmointi tehdään liukuvana kuusi vuot-

ta eteenpäin budjetoinnin yhteydessä niin että seuraava tuleva vuosi on 

tarkasti suunniteltu ja seuraavat viisi vuotta myös perusteltu. Henkilöstö-

politiikassa toteutetaan konsernin henkilöstöosaston ohjeita joissa näkyy 

vahvasti omistajan tahtotila. 

 

Osaamisen parantamisen ennakointia tehdään tällä hetkellä monilla ryh-

män alueilla. Merkittävimmät henkilöstön tekniset tulevaisuuteen panos-

tavat kehitysalueet liittyvät biopolttoaineiden tekniikoihin ja ominaisuuk-

siin. Tämä koskee suurta osaa voimalaitoskemian henkilöstöstä. Tarkoi-

tuksena on ennakoida riittävä osaaminen koko ryhmän alueella ja voima-

laitoskemian liikuteltavuus omien voimalaitosten kesken. Näin ennakoi-



Osaamisen kartoitus energiayhtiössä 

 

 

23 

daan asiakkaiden tarpeiden parempaa toteuttamista paremmalla asiantunti-

jatasolla ja paremmalla omaisuudenhallinnalla sekä omalta osaltamme 

pienentämällä mahdollisia energianlisäkustannuksia. 

 

Tällä hetkellä energia-alan yhtenä tekniikkaan liittyvänä tavoitteena on 

uusien IED päästönormien saavuttaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä, 

että tuotantolaitosten muutokset liittyvät uusiutuvien biopolttoaineiden 

käyttöön ottamiseen, päästöjen pienentämiseen uusien tekniikoiden sovel-

tamisen kautta. Muiden energiayhtiöiden tavoin myös Helsingin Energia 

panostaa BAT-tekniikkaan. Nämä muutokset aiheuttavat voimalaitoske-

mianryhmän asiantuntija-alueiden lisäämistä, muutosta ja kehittämistä. 

Muutos vaikuttaa myös analyysipalvelujen kehittämiseen ja muutoksiin 

analyysialueen sisältöä kehitettäessä. Tutkittavan ryhmän nähtävissä ole-

vat muutokset liittyvät rakenteen uudistumiseen niin että painoarvo muut-

tunee rutiinialueista yksittäisten erikoistilanteiden ja kysymysten käsitte-

lyyn ja näin lisäämme omistajan lisäarvoa oman tiedon kasvattamisella 

oman yrityksen ympäristössä. Edellisen osaamisen kasvamisen etuna on, 

että ongelmien ratkaisut nopeutuvat ja osaaminen on omassa liiketoimin-

nossa.   

 

Ryhmätasolla tehtävän ennakoinnin vaikein asia saattaa olla tiedon saavut-

tamisen ongelma koko organisaatiossa oikea-aikaisesti. Tiedon ongelma 

on muutoksissa suuri ja hankala kysymys. Ryhmässä käytetään välillä 

HS:n kirjoituksia toiminnan ennakointiin keskusteluissa omasta konsernis-

ta suoraan tai energia-alasta. Ojala ja Uskali kuvaavat kirjassaan ”Me-

diajättien aika” Tieto on valtaa – käsitettä, se soveltuu hyvin myös media- 

alan ulkopuolelle. Tiedon kolmeksi ongelmaksi voidaan kirjoittajien mu-

kaan laskea sen saatavuuteen, luotettavuuteen ja käyttöön liittyvät ongel-

mat. (Ojala ja Uskali 2005, 15)  

 

Taulukkoon kolme on kerätty esimerkinluontoisesti muutamia tärkeimpiä 

asioita voimalaitoskemianryhmän ennakoinnin tavoitteista ja päämääristä.  

 
TAULUKKO 3. Ennakoinnin tavoitteita ja päämääriä. 

 

Miksi ennakointia tulisi tehdä eli 

tavoite 

Mitä ennakoinnilla halutaan saavut-

taa eli päämäärä 

Tarvitaan parempi vastaaminen tuotan-

toprosessimuutoksiin. 

Halutaan saavuttaa paremmin, turval-

lisemmin ja teknisesti korkeatasoi-

semmin hoidetut tuotannon tilanteet. 

Tavoitteena on saavuttaa parempi vas-

taaminen asiakkaiden tarpeisiin. 

Päämääränä on saada tyytyväisemmät 

asiakkaat ja tuoda heille lisäarvoa. 

Tavoite on saavuttaa koko ryhmän 

henkilöstön joustavammat toimintata-

vat.   

Päämääränä on lisätä motivaatiota, 

ammattitaitoa ja työturvallisuutta. 

Tavoitteena on kehittää yhteistyömuo-

toja avoimempaan ja vuorovaikutuk-

sellisempaan suuntaan. 

Asiakkaiden ja omiin tarpeisiin pysty-

tään vastaamaan paremmin myös eri-

tyistilanteissa. 

Parantaa ja laajentaa koko ryhmän Työn aiheuttama riippuvuus yksittäi-
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henkilöstön osaamista ydintuotteiden 

tuotannon kannalta.  

sistä henkilöistä vähenee ja kuormitus 

saadaan paremmin hallintaan. 

Tarvitaan poikkeustilanteiden parempi 

hallittavuus.  

Voimalaitoskemian ryhmä ei aiheuta 

tuotannon lisäkustannuksia. 

Tiedon oikea-aikaisempi saavuttami-

nen on tärkeää tulevien muutosten 

hallitsemiseksi.  

Parempi varautuminen tulevaisuuden 

tarpeisiin, kun on enemmän aikaa 

uusien tarpeiden suunnitteluun ja to-

teutukseen 

Osaavan henkilöstön muutosnopeus ei 

ylitä alan keskiarvoa. 

Tavoitteena on ryhmän erityisosaami-

sen riittävä ja hallittu säilyminen. 

Saavuttaa ajoissa uusiutuvien polttoai-

neiden ja niiden polton sekä loppusi-

joittamisen tiedon kartuttaminen riittä-

välle tasolle konsernin tarpeeseen näh-

den. 

Tarve on konsernin tarpeisiin vastaa-

minen oikea-aikaisesti.  

Mahdollinen uusi voimalaitos konser-

niin. 

Tavoitteena on saavuttaa uuden voi-

malaitoksen kemiantoimintojen onnis-

tuminen uudella voimalaitosveden 

valmistustekniikalla ja vesikemialla. 

Yhtiömuodon muutoksen tuomat haas-

teet. 

Halutaan olla ajantasaisesti vastaa-

massa yhtiömuodon muutosten tuo-

miin vaateisiin oikeanlaisella voima-

laitoskemian henkilöstöllä ja osaami-

sella. 

 

3.3. Teollisuuden palvelujohtamisen teoriaa 

Yhtenä suurena alueena kemian tuessa voimalaitoksilla on asiantuntijapal-

velut. Tutkittava ryhmä tuottaa niitä enimmäkseen sisäisille asiakkaille. 

Tätä näkökulmaa ryhmän kehittämisessä pidetään tärkeänä, koska ryhmä 

tekee paljon asiantuntijatyötä ja -palveluja. Tämä alue on myös todennä-

köisesti kasvava alue ryhmän toiminnoissa, perustuen koko energia-alan ja 

asiantuntijuuden ennustettaviin muutoksiin. 

Palveluilla ei ole fyysisiä helposti havaittavia tai kosketeltavia ominai-

suuksia kuten tavaroilla, vaan palvelut saavat kulutuksen hetkellä ulottu-

vuutensa. Kun palvelua tarvitseva pyytää palvelun, sen tuottaminen asiak-

kaalle alkaa. Kun palvelun tuottaminen loppuu, sen lopputulos jää asiak-

kaan käyttöön. (Grönroos 2009, 25) 

 

Asiantuntijapalvelut ovat Jorma Sipilän mukaan hyvin monimutkaisia. 

Hänen mukaansa asiantuntijapalvelut asiakassuhteessa vaativat onnistuak-

seen tilanteen syvällistä ymmärtämistä, jotta asiantuntijapalvelut voivat 

onnistua hyvin. Näissä palveluissa selvitetään ja ratkaistaan monimutkai-

sia ongelmia ja uutta asiaa kehitetään. Palveluja yleensä ostetaan, koska it-

se ei ehditä suorittaa jotain. Asiantuntijapalvelut ovat tähän poikkeus, niitä 

ostetaan, koska on pakko, itse ei viitsitä, osata tehdä tai ymmärretä ongel-

maa tai tilannetta. Asiantuntijapalveluissa on samaan aikaan mukana 

osaaminen eli tieto ja taito sekä tunteet. Kyseisten palveluiden yksi tehtävä 
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on maksimoida hyöty ja minimoida riskit jonkin asian suhteen. Tästä asi-

antuntijaosaamisesta asiakas saa kehitystä talouteensa, varallisuutta yleen-

sä, asiakas parantaa sillä markkina-asemaansa, lisää terveyttään tai onne-

aan, tai minimoi kyseisen alueensa riskit. Asiantuntijapalveluiden osaami-

seen liittyvät hyödyt asiakkaalle voivat olla valtavat. Toisaalta epäonnistu-

essaan totaalisesti ne voivat aiheuttaa taloudellisen tai teknisen katastrofin. 

Asiantuntijaosaamisen ja -palveluiden suhde asiakkaaseen on herkkä ja 

luottamuksellinen. Saadakseen maksimi hyödyn, asiakkaan tulee antaa 

asiantuntijan käyttöön perustiedot ongelmastaan. Tilanteen tai ongelmien 

monimutkaisuus on usein sellainen, että asiakas ei välttämättä tiedä mitä 

hän tarvitsee. Tästä johtuen prosessi on usein moniosainen. Prosessissa 

ongelma määritetään yhdessä, diagnosoidaan ja mietitään ratkaisujen vaih-

toehtoja asiakkaan tarpeesta. Hyvin yhdessä tehty tarpeen määrittely ja 

ratkaisujen suunnittelu takaa parhaan mahdollisen asiantuntijan osaamisen 

käyttämisen ja palvelun tuottamisen. (Sipilä 1998, 12–13) 

 

Sipilä on kuvannut asiantuntijapalvelujen sisältöä ja luonnetta kuvion viisi 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 5.  Asiantuntijapalvelujen luonne. (Sipilä 1998, 14).   

 

Christian Grönroos määrittelee palvelun seuraavasti: ”Palvelu on ainakin 

jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa 

toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, 

muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten re-

surssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuo-

rovaikutuksessa” (Grönroos 2009, 77). Tämä sopii hyvin asiantuntijapal-

velun osaamisen ja toiminnan kuvaamiseen. 

 

Jotta tehdään sitä, mitä tarvitaan niin että se tuottaa sen mitä siltä vaadi-

taan, tulee olla oikeat työvälineet, tehdä oikeita asioita, organisoida ja 
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koordinoida oikein sekä tehokkaasti. Työ on tuottavaa, kun siihen käytet-

tävissä oleva pääoma (aineellinen ja aineeton) lisääntyy oikein sekä mää-

rällisesti että laadullisesti. Kun yhdessä luotava jalostusarvo on mahdolli-

simman korkeaa tasoa, on tehty oikeita asioita tehokkaasti oikein koordi-

noiden. Työ tulee jakaa tekijöilleen oikein ja erikoistua oikeisiin asioihin. 

(Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, 66) Vaikka mainitussa kirjassa 

puhutaan tästä valtioiden ja yritystason asioina ajatus tai teoria soveltuu 

myös organisaation muiden tasojen ohjenuoraksi, koska tekijät yksilöinä 

muodostavat organisaation. 

 

Osaamisen kartoituksen kohteena olevassa voimalaitoskemian ryhmässä 

on kiinnitettävä lisääntyvässä määrin huomiota asiakkaan kohtaamiseen ja 

huomioitava miten monipuolisessa työympäristössä palveluja tuotetaan ja 

käytetään. Asiantuntijapalvelusuhteet ja palvelusuhteet kaikkiaan ovat 

monimutkaisia ja henkilökohtaisia. Niiden tuottamisessa paljon puhuttu 

”pelisilmä” on tärkeässä asemassa. Toimintatapoja tulee kehittää entistä 

joustavammiksi, jotta prosessimuutoksiin tekniikassa ja hallinnossa (ener-

giatuotannossa, omaisuuden hallinnassa, tuotantoprosessien sivu- ja loppu-

tuotteiden hoidossa ja varsinaisessa hallinnossa sekä johtamisessa) pysty-

tään paremmin vastaamaan. Lisäksi yhteistyömuotojen kehittäminen entis-

tä avoimempaan ja vuorovaikutuksellisempaan suuntaan erityisesti sisäis-

ten asiakkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeätä. Lisäksi poikkeustilantei-

den hallintaan tulee kiinnittää huomiota ja sitä kautta aikataulujen pitävyy-

teen. 

 

Asiakkaan kohtaaminen on herkkä ja monesta syystä muuttuva tilanne. 

Tutkimuksen alla olevan ryhmän ja sisäisen asiakkaan välillä kohtaamisia 

tapahtuu ainakin seuraavissa tilanteissa: 

 jokapäiväisessä työssä vesilaitoksilla ja laboratoriossa, olemme sijoit-

tuneet jokaiselle voimalaitokselle 

 laitosten käytön aamupalavereissa 

 valvomokäynneillä 

 laitosten ja projektien erilaisissa työpalavereissa 

 laitosten ongelmatilanteissa, kuten erilaisten tutkimusten yms. yhtey-

dessä 

 seisokkien aikaisissa yhteisissä tarkastuksissa 

 laitosten tuotantoon käynnistyksissä 

 erilaisten näytteiden tutkimustodistusten välityksellä 

 kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvissä töissä 

 erilaisissa asiantuntijakysymyksissä kuten edustava näytteenotto kii-

vihiililaivaa purettaessa tai edustava vesinäyte viranomaista varten 

polttoaineluolien vuotovesistä 

 materiaalikysymyksissä 

 vesikemian jatkuvatoimisten analysaattorien antaman tiedon välityk-

sellä 

 budjetoinnin yhteydessä ja palvelupaketeista keskusteltaessa. 
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Ulkoisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ryhmän jäsenet kohtaavat: 

 tarjousten ja sopimusten välityksellä 

 analyysitulosten tutkimustodistusten kautta 

 töiden sopimisten yhteydessä 

 Finasin internet sivuilla akkreditointitunnuksen välityksellä 

 näytteiden vastaanottamisen yhteydessä 

 muiden suoritusten kuten valmistamiemme näytteiden toimitusten yh-

teydessä 

 laitosvierailuilla 

 koulutustilaisuuksissa 

 erilaisissa järjestöjen työryhmäkohtaamisissa (esim. VGB, PSK). 

 

Ulkoisia asiakkaita voimalaitoskemian ryhmällä on vain muutama, koska 

ryhmän kapasiteetti ei riitä vastaamaan suurempaan määrään. Kapasiteetin 

kasvattaminen, tämän ryhmän kohdalla, ulkoisen palvelun lisäämiseksi, ei 

ole valitun linjan mukaista. Tutkittavalle ryhmälle ulkoisen asiakkaan arvo 

tulee sen tiedon kautta, mitä vastaavissa energiayhtiöissä tutkittavaan 

ryhmään verrattavissa toiminnoissa ajatellaan ja millaista kehitystä tai 

muutosta muualla tapahtuu.  

  

Suomen kilpailukykyyn laadullinen kasvu on tuonut vaurastumisestamme 

suuren osan. Kulutettavista tavaroista ja palveluista 30 % ovat samoja kuin 

100 vuotta sitten. Tämän on saanut aikaan tiedon valtava lisääntyminen, 

joka jatkuu kiihtyvällä nopeudella. Tiedon kasvulle ei ole näköpiirissä ra-

joja. On arvioitu, että 2050 tietoa on niin paljon, että tämän hetkinen mää-

rä kattaa siitä vai yhden prosentin. (Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 

2010, 5-6) Edellisen perusteella voi olettaa, että kaikilla aloilla tapahtuu 

mullistavia muutoksia ja rutiininomainen työskentely muuttuu aina vain 

nopeammin. 

  

Storbacka ja Lehtinen käsittelevät vihkosessaan ”Asiakkuuden ehdoilla, 

Johdatus uuteen asiakkuusajatteluun” lyhyesti tekijöitä, jotka ovat mukana 

palveluntuottajan ja palvelun käyttäjän välisessä yhteistyössä. Alla olevas-

ta luettelosta löytyy kerättynä kirjoittajien ne kysymykset ja ajatukset jot-

ka ovat tämän työn kannalta sekä ajattelun että levittämisen arvoisia. Va-

linnat perustuvat tämän opinnäytetyön tekijän työelämäkokemuksiin (sekä 

palvelun antajana että tarvitsijana) ja ajatuksiin, joiden mukaan asiantunti-

juus, asiantuntijapalvelut sekä palveleminen sinänsä sisältävät erittäin 

henkilökohtaisia kohtaamisia ja niihin ei pystytä antamaan yleispäteviä, 

selkeitä toimintaohjeita, -prosesseja tai sääntöjä. Kohtaamista säätelee ja 

hallitsee juuri ne henkilöt, jotka tilanteessa kulloisellakin hetkellä ja tai-

doilla ovat läsnä. 

 

Tutkijan kokemuksia soveltaen luetteloon on otettu mukaan seuraavat 

kohdat: 

 asiakastyytyväisyys ei yksinään riitä   
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 onnistunut palvelutapahtuma perustuu useiden, vähintään kahden, ih-

misten hyvään yhteistyöhön 

 laatujärjestelmä ei sinällään ja pelkästään takaa laatua, lopulta laatu on 

inhimillisen toiminnan ja yhteistyön varassa oleva asia  

 ylilaatu ei ole asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa hyötyä 

 kaikki tyytyväiset asiakkaat eivät ole kannattavia 

 tietääkö asiakas mitä osaat, mikä on asiantuntemuksesi, mitä mahdol-

lisuuksia asiakkaalla on saada tarvitsemaansa palvelua  

 mikä arvo palvelulla ja asiantuntijaosaamisella on asiakkaalle 

 asiakas on yhteistyökumppani – ei vastapeluri, yhteistyön ja asiak-

kuuden arvo riippuu asiakkaan saamasta hyödyn määrästä 

 asiakkuussuhteessa asiat ovat hyvin, jos molemmat osapuolet kokevat 

sen mielekkääksi ja jatkavat sen kehittämistä. Molemmat voivat voit-

taa  

 mitä enemmän asiakkuussuhde asiakkaalle tuottaa lisäarvoa ja hyötyä 

sen arvokkaampi on suhde  

 asiakas tulee tuntea, palvelu tai tuote on väliaine, kantamalla vastuuta 

kokonaisuus kehittyy  

 mieti mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä ja hyödyllisiä 

 mieti miten asiakas toimii, mitkä ovat hänen toiminnassaan keskeisiä 

toimintoja 

 voitat, kun hyödytät asiakasta ja hyödyt asiakkaasta 

 yhden palvelun tai asian ratkaiseminen asiakkaalle on ns. pikavoitto, 

joka ei rakenna kestävää asiakkuutta, useat voitot ovat tulosta siitä, et-

tä osaat auttaa asiakasta oikein ja palvelusi hyödyntävät häntä 

 vaikka kuljet asiakkaan ehdoilla, älä kulje hänen armoillaan  

 tarpeisiin vastaaminen ei sinällään tarkoita vastuun ottamista 

 kumppanuusasteelle pääseminen ilmenee yhteistyönä yhteisen edun 

etsimisessä, vastakkainasettelu kielii, että kumppanuussuhdetta ei vie-

lä ole 

 asiakkaalta voi oppia, mitä haastavampi tilanne, sitä enemmän voi ke-

hittyä 

 asiakkuuden aloittaminen vaatii panostusta 

 asiakas odottaa uutta osaamista ja parempia ratkaisuja, kun osaamista 

kehitetään, ryhmä jalostuu ja asiakaskin saa jalostuneempaa palvelua    

 mitä pidempi asiakkuussuhde on, sitä paremmat mahdollisuudet on 

molemminpuoliseen lisäarvon saamiseen  

 kun asiakkuussuhde on riittävän luja, se kestää myös kolhuja 

 kannattaa keskittää resursseja jalostamiseen enemmän kuin uusien 

asiakkuuksien syntymiseen 

 suhde voi loppua, jos asiakas kokee saavansa enemmän arvoa muualta 

 kumppanuussuhdeajattelu on kuin ehjä vetoketju, yhteistyö sujuu 

 mitä suuremman osuuden onnistuu asiakkaan ajatuksista saamaan, sitä 

paremmin yhteistyö tulee sujumaan 
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 mitä parempaa tietoa kumppanit saavat toistensa toimintatavoista sitä 

tehokkaammin asiakkuussuhde tuo mahdollisuuksia, ”yhteinen muis-

ti” tukee tekemistä 

 palveluorganisaation tulee koota tärkeimpiä tietoja asiakkaista ja tä-

män tärkeän tiedon käyttö täytyy olla avoin koko asiantuntijaorgani-

saatiolle, jotta asiakkuussuhteet pääsevät kehittymään, tieto ei saa jää-

dä kenenkään yksittäisen henkilön haltuun, puhumattakaan pään si-

sään eli täysin toisten ulottumattomiin 

 asiakassuhteen kehittämisen päävastuu on palvelun tuottajalla. 

(Storbacka & Lehtinen 1998, 5-39) 

Asiakkaan näkökulmasta palveluja hankkiessaan, asiakas ostaa hyötyjä, 

jotka seuraavat sovitun tuotteen ja palvelun saamisesta. Grönroos käyttää 

yhteistä termiä ”tarjooma” niistä tuotteista, palveluista, huomiosta ja muis-

ta tekijöistä, joita asiakkaat ostavat. Hänen mielipiteensä on, että asiak-

kaan saama hyöty ja arvo syntyvät palvelusta, jonka asiakas kokee tarjoo-

man tuottavan hänen liiketoiminnalleen. Palvelu ymmärretään asiakkaan 

toimintoja ja prosesseja tukemana kokonaisuutena, olivatpa ne sitten yksit-

täisiä tuotteita tai jotain muuta. Arvo syntyy asiakkaiden arvontuotanto-

prosesseissa, kun ostettua ratkaisua tai tuotetta hyödynnetään. Ennen ar-

vontuotantoprosessia ovat palvelun tuotanto- ja toimitusprosessit. (Grön-

roos 2009, 25) 

  

Asiantuntijoiden antamat varsinaiset palvelut kuten neuvonta ja laskutetut 

tai laskuttamattomat piilopalvelut ovat Grönroosin mukaan merkittävä kil-

pailukeino ja kilpailuedun lähde. Lisäpalvelujen tarjoaminen ydintuotteen 

mukana on tapa voittaa kilpailijat, ainakin ne joiden ydintuote on täysin 

samaa tasoa kuin oma tuote. Palvelunäkökulma tarkoittaa, että asiantunti-

jan ja asiakkaan välisessä suhteessa palveluun liittyviä kaikkia tekijöitä 

pidetään strategisesti tärkeinä. Ydinratkaisun on oltava riittävän hyvä, jotta 

sitä ei hankita kilpailevalta toimittajalta. Kilpailun voittamiseksi tulee ke-

hittää asiakassuhdetta kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan näkökulma on tär-

kein eteenpäin vievä voima. (Grönroos 2009, 26, 28–29) 

3.4. Kirjallisuusosan yhteenveto 

Tässä kirjallisuusluvussa on käsitelty tähän osaamisen kartoittamista kos-

kevaan opinnäytetyöhön kirjallisuudesta valittua pohjaa. Opinnäytetyön 

perustaksi valittu kirjallisuus tukee ja tuo esille näkökulmia osaamisen 

johtamisesta ja kehittämisestä, työelämän ennakoinnista ja palvelujohta-

misen näkökulmasta. 

 

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen teoriat käsittelevät asiaa työelämäs-

sä mukana pysymisen, oppimisen, osaamisen vaatimusten ja ammattitai-

don saavuttamisen näkökulmista. Osaamisen johtamisen tärkein tavoite 

lienee työelämässä mukana pysyminen, ammattitaidon oikea kohdistami-

nen ja riittävä taso sekä työntekijän että työn näkökulmasta. Tämä osaami-

sen kartoittaminen tehtiin koko kohderyhmän voimin, työskentelytapa on 
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osaltaan osaamisen johtamista ja kehittämistä. Osaamisen johtamisen ja 

kehittämisen yksi näkökulma on työelämän muutoskäsite.  Muutokset ta-

pahtuvat aina vaan entistä nopeammin ja osaamisen johtamiselta ja kehit-

tämiseltä vaaditaan entistä enemmän ja nopeampaa reagointia kokonai-

suuden kannalta. Ammattitaidon ja osaamisen sekä oppimisen monimut-

kaisuuden selvittäminen teorian kautta kirjallisuudesta auttaa ymmärtä-

mään työelämäosaamisen laajaa kokonaisuutta. 

 

Kirjallisuus osan ennakoinnin teoria aukaisee muuttuvan työelämän enna-

kointiin liittyviä asioita ja antaa ajatuksia tulevaisuuden ja muutosten kä-

sittelyyn ammattitaitoa ja työyhteisöä kehitettäessä. Ennakointia tapahtuu 

hyvin monella tasolla. Tulevaisuuden tutkijat miettivät suuria trendejä 

maailmalaajuisista tapahtumista pienempiin. Yritysten strategioissa luo-

daan ympäristön tapahtumien ja luotujen visioiden perusteella muutos-

trendejä, joista toiset perustuvat selkeisiin yhteiskunnan vaatimuksiin ja 

toiset epävarmempiin oletuksiin siitä mihin alalla ollaan menossa. Enna-

kointia, joka sisältää myös intuition, pyritään tekemään mahdollisimman 

hyvin. Uusien trendien ja vaatimusten toteutuessa mietitään muutosta, joka 

tulee ja sitä miten siihen omassa ympäristössä on paras tapa varautua en-

nakoivasti.  Muutoksen hallinta liittyy riittävään ammattitaidon käsittee-

seen. Organisaation suorittavassa portaassa, kuten tämän tutkimuksen koh-

teena oleva ryhmä, ennakoidaan ja suunnitellaan tulevaa lähinnä strategi-

asta saadun viestin perusteella. Mietitään etupainotteisesti (ennakoidaan) 

miten saavutetaan uusien vaatimusten ammattitaito ja miten muutos yleen-

sä käsitellään ja hoidetaan. Tässä työssä ennakoinnin menetelmistä on kä-

sitelty tarkemmin Delfoin menetelmää sekä teoriassa että soveltaen sitä 

tämän osaamisen kartoittamisen materiaalin keräämisessä. Tässä kirjalli-

suutta käsittelevässä kappaleessa on lukijalle esitetty lyhyesti tutkittavan 

ryhmän tämän hetkisiä käytännön tapoja miettiä tulevaisuuden vaateita 

ryhmätasolla. Osittain ennakointia käytännössä tehdään konsernin ohjei-

den mukaan. Osittain mietitään ryhmän tulevaisuuden tarpeita eli miksi 

ennakoida ja mitä sillä halutaan tai olisi tarvetta saavuttaa. Ennakoinnin 

käytännön työskentely on jonkinlainen apu muutoksen hallintaan.            

 

 Palvelujohtaminen on mukana, koska tutkimuksen kohteena olevalle 

voimalaitoskemian ryhmälle palvelu on yksi avainsana energiatuotannon 

kokonaisuudessa suuren energiayhtiön sisällä. Palvelujohtamisen kirjalli-

suudesta poimittu teoria tukee tutkittavan ryhmän roolin ymmärtämistä 

kokonaisuudessa. Ryhmä itsessään antaa palveluja energiatuotannon käyt-

töön. Ryhmän palvelut ovat asiantuntija- ja analyysipalveluja sekä voima-

laitoksien tarvitsema energiatuotannon välttämätön väliaine eli korkealaa-

tuinen täyssuolapoistettu vesi. On ollut oleellista miettiä ja tuoda tässä 

opinnäytetyössä esille palvelukäsitettä itseään, miten, milloin ja keneltä 

palveluja hankitaan. Työssä on esitetty mitä palvelut asiakkaalle merkitse-

vät. Palvelujohtamisen kappaleessa on lisäksi esitetty ryhmän asiakkaan 

kohtaamisen tilanteita. Miettimällä asiakkaan kohtaamista palvelunäkö-

kulma käytännön jokapäiväisessä toiminnassa oletettavasti muuttuu pa-

remmaksi ja suhde asiakkaaseen vahvistuu.     
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITE, RAJAUS JA METODIT 

Tässä kappaleessa tuodaan syvällisemmin esille niitä syitä, miksi tämä 

osaamisenkartoitus tehdään ja esitetään tutkimuksen rajaus. Selvennetään 

sitä mihin tämän tutkimuksen toivotaan vastaavan ja millä tutkimuskysy-

myksillä ratkaisua haetaan. Kumpikin tutkittavan ryhmän päävastuualue 

tarkastellaan erikseen. Nämä alueet ovat asiantuntijapalvelut, analyysipal-

velut ja voimalaitosveden valmistus. Vaikka alueet on esitetty tässä toisis-

taan erillään, on hyvä tiedostaa, että käytännön työssä ne ovat lujasti toi-

siinsa sitoutuneita ja toimivat tiiviissä kokonaisuuden yhteenliittymässä. 

Tutkittavan ryhmän työelämäosaamista tutkitaan selvittämällä työssä tun-

nistettuja, ryhmän jäsenten, kompetensseja, kvalifikaatioita ja osaamisen 

tulevaisuuden vaatimuksia ja tarpeita. Ryhmän toiminnot tarvitsevat pal-

jon aputoimintoja, kuten pienhankintoja tai laskutusta, joita ei ole otettu 

mukaan tähän tutkimukseen. Työn koko rajaus löytyy myös tästä kappa-

leesta. Tutkimuksen työmenetelmät (metodit) käsitellään ja perustellaan 

tutkimuksen tekemisen näkökulmasta tutkittavan ryhmän ympäristössä. 

Tutkimus tehdään laadullisella eli kvalitatiivisella (tulkinnallisella) tutki-

muksella ja induktiivisella logiikalla. Tutkimuksen aineisto kerätään ja kä-

sitellään työn edistyessä Delfoi-tekniikalla. Käytännön työskentely teh-

dään ryhmissä workshop-menettelyllä ja joidenkin yksittäisten henkilö-

kohtaisten keskustelujen avulla. 

4.1. Tutkimuksen tavoitteet 

Ryhmän tuottamat palvelut ja työtavat ovat olleet pitkään hyvin samanlai-

sia ja vakiintuneet omiin uomiinsa pitkän ajan kuluessa. Tekemisen perus-

rakenteet ovat perinteiseen voimalaitosalaan vahvasti nojautuvia. Yksi syy 

tähän on, että alan tekniikka on ollut historiassa huomattavasti hitaammin 

muuttuvaa kuin nykyisin. Energian tuotanto ja siten voimalaitokset ovat 

nyt suurien muutosten edessä ja uudet tekniikat modernisoinnissa sekä uu-

den rakentamisessa vaativat ja tarvitsevat hyvin erilaista, enemmän ja yk-

sityiskohtaisempaa osaamista kuin ennen. Osittain pitkästä stabiilista his-

toriasta tullut tekemisen ”vanhanaikaisuus” on melko vahvaa ja tekemisen 

tavat ovat olleet vahvasti perinteiset voimalaitosten alkuajoista lähtien. 

Käytössä olevia toimintatapoja ei ole ryhmässä kaikilta osin pyritty aktii-

visesti kehittämään tai uudistamaan useampaan vuoteen, esimerkiksi hen-

kilöillä on, vasta viime aikoina kyseenalaistetut, perinteisen vahvat, kape-

at, omat roolit työyhteisössä, joista joissakin tilanteissa on vaikea irtautua. 

Potentiaalisia kokonaisuuden kehitystarpeita ei ole tässä tutkittavan ryh-

män sisällä kartoitettu, joten on perusteltua kartoittaa tämän hetkinen 

osaaminen ja tämän hetkiset tavat tehdä asiakkaiden tarvitsemia palveluja 

ja tuotteita. Tavoitteena on löytää ne osaamisen, oppimisen ja kehittämi-

sen tarpeet sekä kohteet jotka tulevat uudesta strategiasta, uusista haasteis-

ta ja asiakkaiden uusista tarpeista. Tavoitteena on löytää vastaus kysymyk-

seen mitä osaamista ja palvelua tulee lähitulevaisuudessa olla voimalaitos-

kemianasiantuntija, – analytiikka ja voimalaitosvedenvalmistuksen alueil-

la. Osaaminen ja palvelut kohdistetaan lähes kokonaan HelenVoiman 
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omien voimalaitosten käyttöön voimalaitoskemian palvelujen osalta. Asi-

antuntijayksikössä on hyvä muistaa, että kehityksen myötä vanhat vasta-

ukset ja ratkaisut eivät itsestään toimi tämän hetken vaatimuksissa, eivätkä 

välttämättä kaikilta osin vastaa tämän hetken kysymyksiin. 

 

HelenVoiman strategiasta puhuttaessa on esitetty kysymyksiä, jotka autta-

vat selventämään roolia koko organisaatiossa. Tällaisia kysymyksiä, joi-

den vastaukset ovat tärkeitä ymmärtää tai selvittää myös tässä työssä tar-

kasteltavalle ryhmälle olivat ainakin: 

- Miksi olemme olemassa, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee meiltä? 

- Mitä yksikön/ryhmän tulee tehdä, mitä siltä odotetaan ja tarvitaan? 

- Mitkä ovat jokaisen henkilön osaaminen, keskeiset tehtävät ja tavoit-

teet? 

Ensimmäiseen kysymykseen haetaan vastausta osaamisen kartoituksen 

tutkimuskysymyksestä ”Mitä osaamista voimalaitoskemian ryhmä tunnis-

taa omaavansa tällä hetkellä?” 

Toiseen kysymykseen löytyy vastaus työelämän osaamisvaatimusten kaut-

ta, eli kysymyksestä ”Mitä osaamista ryhmän jäsenet tunnistavat tarvitse-

vansa tulevaisuudessa?” 

Kolmanteen kysymykseen opinnäytetyö vastaa tutkimuskysymyksellä 

”Millaista koulutusta tai osaamisen kehittämistä ryhmän jäsenet kokevat 

tarvitsevansa löytämiensä uusien ja mahdollisesti nykyisten vaatimusten 

saavuttamiseksi?” 

4.1.1. Laboratorion asiantuntijapalvelujen tarkastelu ja kehittäminen 

Tarkasteltavana on miten voimalaitoskemian ryhmän asiantuntijapalveluja 

käytetään ja muutetaan tulevaisuuden tarpeita paremmin vastaaviksi? Mitä 

asiakas haluaa ja tarvitsee kemian alueen osaajilta? Tavoitteena on asian-

tuntijapalvelujen kohdistaminen ja tuottaminen järkevästi, riittävästi sekä 

oikea-aikaisesti HelenVoiman energiatuotannon ja koko Helen konsernin 

yhteisten projektien, modernisointien ja uudisrakentamisen kannalta. Asi-

antuntijapalvelut tulee voida suorittaa kilpailukykyisesti ensisijaisesti Hel-

singin Energian HelenVoiman eri kemian alueiden ja oman laboratorion 

tarpeisiin. Erityisesti asiantuntijoiden tulee työssään osata vastata Helen-

Voiman strategian vaatimuksiin kemian alueella. Asiantuntijapalveluiden 

ajantasainen kehittäminen alkaa strategian tietämisestä ja ymmärtämisestä 

sekä soveltamisesta tämän ryhmän toimintaan. Soveltamista tehdään stra-

tegian jalkauttamisen kautta. Jalkauttamista tehdään käytännössä monin 

keinoin, kuten toimitusjohtajan, liiketoiminnon johtajan ja yksikön päälli-

kön erilaisten informaatiotilaisuuksien välityksellä. Lisäksi yksikössä ja 

ryhmässä pidetään kehityspäiviä ja muita tilaisuuksia, joissa esimerkiksi 

strategiaa, projekteja ja muutoksia käsitellään. Henkilöstöllä on useita 

mahdollisuuksia saada tietoa, osa näistä on oman ryhmän sisäisiä ”pakolli-

sia” tilaisuuksia. Tilaisuuksiin osallistumisen mahdollisuus ei ole ongel-

ma, haasteeksi tulee asian esittäminen niin että se on sopivassa muodossa 

jokaiselle. Moniportaisessa organisaatiossa tämä ei ole helppoa.  
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4.1.2. Laboratorion analyysipalvelujen ja voimalaitosveden valmistuksen tarkastelu 

Tässä osiossa haetaan vastausta kysymykseen, miten voimalaitoskemian 

ryhmän laboratoriopalveluja tulee kehittää ja muuttaa tulevaisuuden tar-

peita vastaavaksi? HelenVoiman strategiasta johdetut kysymykset ohjaa-

vat analyysipalvelujen kehittämistä. Tavoitteena on tehdä voimalaitospro-

sessin ja tulevaisuuden tarpeiden kannalta ammattitaitoisesti oikeita ana-

lyysejä ja tehdä analyysipalvelujen tuottaminen järkevästi, oikea-aikaisesti 

ja kilpailukykyisellä hinnalla ensisijaisesti HelenVoiman ja Helen konser-

nin tarpeisiin ja mahdollisten ylimääräisten resurssien osalta ulkopuolisille 

asiakkaille. Analyysipalvelujen ja -toiminnan hukka-ajat (turhaa aikaa ku-

luttavat tavat ja toiminnot, joissa voidaan tiivistää ja järkeistää) tulee tun-

nistaa ja poistaa muuttamalla toimintatapoja ja analyysivalikoiman sisältöä 

vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin nykyisellä tietämyk-

sellä mahdollisimman hyvin. Myös luopumista tulee osata tehdä järkeväs-

ti.  

 

Voimalaitosveden valmistus palvelee suoraan tärkeintä HelenVoiman toi-

mintaprosesseista, eli energian tuotantoa. Vedenvalmistuslaitteiden kun-

toa, toimintaa ja lopputulosta valvotaan monin keinoin. Muiden teollisuu-

den alueiden tavoin tämä tekniikka uudistuu jatkuvasti ja samaan aikaan 

veden laadun vaatimukset tiukkenevat. Edellisen lisäksi omaisuudenhal-

lintaan tämä osa-alue on suorassa yhteydessä. Huono veden laatu aiheuttaa 

seisokkeja ja pahimmillaan höyryturbiinin siipien kerrostumia ja kor-

roosiota. Huonon veden seuraukset voivat laskea hyötysuhdetta ja korja-

ukset ovat todella kalliita. Osaaminen ja kehityksessä mukana pysyminen 

on ensiarvoisen tärkeää myös tällä alueella. 

4.1.3. Tutkimuksesta ulos rajatut asiat 

Tutkimus rajataan tässä kappaleessa aiemmin mainittuihin, tarkastelun 

kohteena olevan ryhmän, analytiikka-, voimalaitosvedenvalmistus- ja asi-

antuntijapalveluihin. Ne kohdistuvat käytännössä kokonaan HelenVoiman 

energian tuotanto prosessin (sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantopro-

sessien) ja sivutuotteiden hallintaprosessin sekä voimalaitosomaisuuden 

hallintaprosessin, tukiprosessien ja projektien tarvitsemien kemian alueen 

tietojen ja taitojen soveltamiseen. Tutkimuksen tarkastelua ei kohdisteta 

ryhmän toiminnan vaatimiin tukitoimiin. Tällaisia ovat mm. ryhmän toi-

mintojen tarvitsemat pienhankinnat, laskutus- tai tuntikirjausjärjestelmä. 

Lisäksi ulkopuolelle on rajattu Helsingin Energian yhteisiin talous- ja 

henkilöhallinnon järjestelmät ja muut vastaavat kaikkia Helsingin Energi-

an työntekijöitä koskevat yleisten asioiden hoitamisen vaatimat toiminnot. 

Ryhmäassistentin kaikki työt ja tehtävät rajattiin tämän työn tarkastelun 

ulkopuolelle. 
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4.2. Käytettävät tutkimuksen menetelmät 

Tässä työssä tutkimusongelmana oli selvittää tutkittavan ryhmän nykyis-

ten ja tiedettyjen tulevaisuuden tehtävien vaatimat osaamisvaateet, osaa-

minen tämän hetkisessä tilanteessa ja osaamistarpeen kartoittaminen uusi-

en vaatimusten ja tarpeiden näkökulmasta. Kvalitatiivista tutkimusta ja in-

duktiivista logiikkaa käytettiin osaamisen kartoittamisen selvittämiseen. 

Delfoi menetelmää käytettiin varsinaisen aineiston jalostamiseen ja 

workshoptyöskentelyä sekä avoimia kysymyksiä raaka-aineiston keräämi-

seen.  

4.2.1. Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on, että asetetaan kysy-

myksiä ja tulkitaan asioita kulloinkin valitusta näkökulmasta sillä ymmär-

ryksellä, joka tutkijalla sillä hetkellä on.  Tässä menetelmässä samaa asiaa 

voidaan kuvata monin eri tavoin. Toisena lähtökohtana kvalitatiivisessa eli 

laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän tai tilanteen kuvaaminen. 

Tutkimuksessa huomioidaan, että todellisuus on moninainen kokonaisuus. 

Tutkimuksessa otetaan kuitenkin huomioon, että todellisuutta ei voida 

pirstoa mielivaltaisesti erilaisiin osiin. Tapahtumat vaikuttavat koko ajan 

toisiinsa muovaten toisiaan ja se mahdollistaa monensuuntaisten suhteiden 

löytämisen. Tällä tutkimustavalla pyritään mahdollisimman kokonaisval-

taiseen ilmiön tai asian tutkimiseen. Arvolähtökohdista tutkija ei voi tut-

kimuksessaan irtautua, sillä arvot ohjaavat ja muovaavat ymmärrystä tut-

kimuksen kohteena olevaa asiaa kohtaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

täyttä objektiivisuutta ei ole mahdollista saavuttaa, sillä tutkija ja tieto liit-

tyvät kiinteästi toisiinsa. Tällä menetelmällä voidaan saada tulokseksi vain 

ehdollisia selityksiä johonkin, kuten tilanteeseen, aikaan tai paikkaan, ra-

joittuen. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ehkä ensisijaisesti löytä-

mään ja paljastamaan tutkittavasta kohteesta tosiasioita kuin todentamaan 

olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 151–152) 

 

Tutkimuksessa teorialla on oma välttämätön osa, tehdyt havainnot ja tutki-

jan tapa muuttaa ne käsitteelliseen muotoon pohjautuvat teorioihin. Uusi-

talon kirjassa ”Tiede tutkimus ja tutkielma” on asiaa avattu yksinkertaiste-

tusti kuvaamalla tuolia havaintokohteena. Esimerkissä on tuotu esille 

kuinka eri ammattialat kuten ergonomi, suunnittelija ja sosiologi näkevät 

tuolin eri tavalla. Heillä on oman teoriataustansa vuoksi eri roolit ja tehtä-

vät sekä tulkinta käsitteeseen tuoli. Sama havaintokohde näyttää erilaiselta 

eri näkökulmista ja ammattialoista katsoen. (Uusitalo 1991, 41). Tämä 

esimerkki kuvaa selkeästi sitä, miten tutkijan mielipide ja tulkinta on vah-

vasti sitoutunut tutkijan näkökulmaan, taustaan ja kokemukseen. Varsin-

kin laadullisen tutkimuksen, kuten tämä, tulokset ja johtopäätökset ovat 

vain tämän tutkimuksen tekijän koulutuksen (puhutun teorian), kaikkien 

kokemuksien (myös muiden kuin työelämän tuomien) ja tutkijan koko 

taustaan peilattavia. Vaikka tutkija pyrkii tekemään laadullista tutkimusta 

mahdollisimman teoriapohjaisesti ja laajakatseisesti, irtautuminen omista 
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lähtökohdista ei teorioiden ja eri lähteiden mukaan ole mahdollista eikä 

tarpeellista. 

 

Helsingin Energian HelenVoiman liiketoiminnossa asiantuntija- ja ana-

lyysipalveluista asiakkaalle jää esimerkiksi raportti tai analyysitulos. Nii-

den perusteella tehdään mm. prosessimuutos tai jokin muu toiminto pro-

sessin tai jonkin muun tekemisen, kuten prosessien tai järjestelmien kat-

selmointien kehittämisen edistämiseksi. Varsinainen lopputulos on proses-

simuutoksen tai uuden toiminnon vaikutus johonkin ja sen avulla edelleen 

asiakkaan saama apu omassa prosessissaan tai tilanteessaan. Tuotetun pal-

velun hyöty on lyhyellä aikavälillä erittäin vaikea mitata täsmälleen nu-

meerisesti. Tutkittaessa voimalaitoskemian ryhmän kompetensseja, kvali-

fikaatioita ja tunnistettuja kehittämistarpeita kvalifikaatioiden saavuttami-

seksi oltiin koko ajan tutkittavan ryhmän työympäristön sisällä. Käsiteltiin 

ryhmän todellista työelämäympäristöä ja kuvattiin asioita siihen peilaten 

käytettävissä olleiden taitojen ja tietojen mukaan. Edellisestä syystä kvali-

tatiivinen eli laadullinen tutkimus katsottiin olevan sopiva valinta tämän-

tapaisen työympäristön osaamisen kartoituksen tekemiseen. 

4.2.2. Induktiivinen logiikka 

Tutkimuksessa käytetään laadullista (kvalitatiivista) tutkimustapaa ja in-

duktiivista logiikkaa. Laadullinen tutkimus ei seuraa mitään tarkkaa teori-

aa. Induktiivisessa logiikassa muotoillaan tutkimusongelma. Tutkija kerää 

informaatiota ja materiaalia tutkimusongelman mukaan. Hän tekee avoi-

mia määrittelemättömiä kysymyksiä osallistujajoukolle. Tutkija käsittelee 

aineistoa analysoimalla materiaalia teemoittain tai kategorioittain luokitte-

lemalla tulokset niihin. Tuloksista etsitään linjoja, suoritetaan yleistyksiä 

ja verrataan tuloksia mahdollisiin muihin vastaaviin tutkimuksiin ja tutki-

jan omiin kokemuksiin. (Creswell, 2003, 132 -133).  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmana on pienen kemian alueen ryhmän 

pärjääminen monien muutosten keskellä ja tulevaisuuden oikean suunnan 

löytäminen energiayhtiön kemian tarpeiden täyttämiseksi. Tässä tutkimuk-

sessa sitä selvitetään työelämäosaamiseen ja ammattitaitoon liittyvän 

osaamiskartoituksen avulla. Pyritään löytämään tämän hetken työn vaati-

mukset ja millä osaamisella ne saavutetaan. Tässä työssä tulokset luokitel-

laan työympäristön toimintoprosessien mukaan ja etsitään asioita, joita 

kehittämällä, muuttamalla ja opiskelemalla olemassaolon oikeutus suures-

sa energiayhtiössä savutetaan ja osaaminen tulee kohdistettua oikein.  

 

Induktiivista logiikkaa käytettiin saadun aineiston luokitteluun ja linjojen 

etsimiseen. Saatu materiaali luokiteltiin HelenVoiman kolmen pääproses-

sien mukaan ja niiden lisäksi materialista otettiin omiin luokkiinsa hallin-

toon ja palvelujohtamisen alle tulleet asiat. Saatu materiaali kokonaisuu-

dessaan ryhmiteltiin näin viiden mainitun osa-alueen alle. Vertailua vas-

taavaan toiseen tutkimukseen ei pystytty tekemän, koska sellaista ei löyty-

nyt.    
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4.2.3. Delfoi-menetelmä 

Tiedon kerääminen ja työskentely keräämisen aikana tehtiin soveltaen 

Delfoi-tekniikkaa.  Delfoi-tekniikkaa on käytetty ja määritelty hyvin mo-

nilla eri tavoilla. Yksi määritelmä vuodelta 1975 Linstonen ja Turoffin 

mukaan on: ”Delfoi-tekniikkaa voidaan luonnehtia ryhmän kommunikaa-

tioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yk-

silöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta 

ongelmaa” (Kamppinen, Kuusi & Söderlund 2003, 205). Delfoi-

menetelmän kolme pääpiirrettä ovat tunnistamattomuus (anonyymisyys), 

tiedon keruu ja käsittely useamman kierroksen avulla (iterointi) sekä pa-

laute. Tunnistamattomuus pyrkii siihen, että ei ole tiedossa kenen mielipi-

teestä tai ajatuksesta ongelman ratkaisemiseksi kulloinkin on kysymys. 

Tunnistamattomuus varmistaa, että kaikkien mielipiteet ovat samanarvoi-

sia ja niitä käsitellään tutkimuksen edetessä luottamuksellisesti. Tiedonke-

ruun voi tehdä monilla eri tavoilla. Vastausprosentti vaihtelee tiedonke-

ruutavasta riippuen. Iteroinnin eli useampien kierrosten etuna on tiedon ja 

mielipiteen syveneminen ja korjausmahdollisuus. Monen kierroksen eli 

iteroinnin tarkoituksena on asioiden lisäperusteiden ja vastausten laajen-

tamisen mahdollisuus. Palautekierroksien aikana vastauksia korjataan mm. 

perustuen muilta saatuun palautteeseen. (Kamppinen, Kuusi & Söderlund 

2003, 206–207) Tässä opinnäytetyössä tätä tekniikkaa käytettiin sekä var-

sinaiseen ennakointiin asiantuntijaryhmien työskentelyn merkeissä että 

käyttäen soveltaen menetelmän työskentelytekniikkaa, kuten iteroinnin ja 

anonyymisyyden ajatuksia.    

 

Hämeenlinnan Ammattikorkeakoululla, marraskuussa 2012, Teknolo-

giaosaamisen johtamisen koulutusohjelmaan kuuluvalla, Heljä Franssilan, 

kurssilla Societal Change and Foresight Methods, sivuttiin Delfoi-

menetelmää asiantuntijoiden näkemysten keruumenetelmänä. Menetel-

mässä anonyymit asiantuntijat esittelevät ja perustelevat ajatuksia ja väit-

teitä tulevaisuudesta ja kommentoivat toistensa ajatuksia. Menetelmän ta-

voitteena on kokonaisnäkemyksen aikaansaaminen. Franssilan luennon 

perusteella menetelmä on melko työläs ja vie aikaa ja saattaa olla, että asi-

antuntijoita on vaikea sitouttaa useampiin arviointikierroksiin saman asian 

tiimoilta. (Franssila 2012)      

 

Tiedon keräämiseen ja iterointien kautta tiedon jalostamiseen, käytettiin 

soveltaen Delfoi-menetelmää. Delfoi-menetelmän iterointiajatuksen mu-

kaan, kerättyä materiaalia käsiteltiin, lisättiin ja poistettiin kolmen kierrok-

sen aikana. Tämän opinnäytetyön aiheen tutkimiseen Delfoi-menetelmä 

valittiin, koska Kamppisen, Kuusen ja Söderlundin määritelmän mukaista 

monivaiheista materiaalin käsittelyajatusta oli jo suunnitteluvaiheessa tar-

koitus soveltaa tässä opinnäytetyössä materiaalin keräämiseen ja käsitte-

lyyn. Useampaan kertaan asiaan palaaminen katsottiin tarpeelliseksi, kos-

ka työympäristöön oli tulossa paljon uusia asioita opinnäytetyötä suunni-

teltaessa. Tiedonkeruun työskentelyvaiheet tehtiin niin että kerätty tieto 

käsiteltiin useammalla kierroksella ja näin saadusta tiedosta saatiin jalos-
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tuneempaa, kuin kertatyöskentelyn perusteella saatava tieto olisi ollut. 

Tiedonkeruun useammat kierrokset ja paluu kerätyn tiedon pariin mahdol-

listivat ryhmän yhteisen näkemyksen muodostumisen käsittelyn kohteena 

olevasta asiasta. Menetelmän luonteen mukaan näin menetellen tunnista-

mattomuus säilyi, kaikkien mielipiteet tulivat huomioiduksi, mielipiteet 

ovat samanarvoisia ja koskaan myöhemminkään yksittäistä tulosta ei pys-

tytä liittämään yksittäiseen henkilöön, vaikka raakamateriaali avattaisiin 

uudelleen. Tässä tutkimuksessa voimalaitoskemian ryhmälle etsitään rat-

kaisua osaamiseen, työn vaatimuksiin ja ammattitaitoon liittyen nykyisten 

ja tulevaisuuden vaatimusten tarpeisiin. Työskentely mainitulla tekniikalla 

sopii tämän tyyppisen, koko ryhmän osaamisen kartoittamisen materiaalin 

keräämiseen.  

 

Aineisto kerättiin Delfoi-menetelmän pääpiirteiden mukaisesti, aloittamal-

la tiedon kerääminen koko ryhmän workshop-työskentelyllä. Työskentelyä 

jatkettiin erillisillä yksittäisillä täydentävillä haastatteluilla ja pitämällä 

koko tutkittavan ryhmän voimin palautekierros. Palautekierros eli kolmas 

kierros tehtiin, kun edellisillä työskentelykierroksilla saadut mielipiteet ja 

tiedot oli koottu yhtenäiseen muotoon. Työskentely osaamisen kartoitta-

misen selvittämiseksi toistettiin näin useampaan kertaan, jolloin mielipi-

teiden ja asioiden jalostuminen matkan varrella oli mahdollista ja paransi 

materiaalin tasoa. Kun materiaali oli saatu kerättyä, sen avulla kartoitettiin 

kehittämiseen ja oppimistarpeisiin liittyvä asioita, eli pyrittiin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin.   

4.3. Workshop – aivoriihityöskentely oman toiminnan selvittämiseksi 

Käytännön työskentelytapana materiaalin keräämisessä käytettiin 

workshop – menetelmää. Helsingin Energian omalla henkilöstöosastolla 

on henkilöstön kehittämiseen perehtyneitä henkilöstökonsultteja, joiden 

ammattitaitoa ensimmäisellä ryhmätyöskentelykerralla aivoriihityöskente-

lyn läpiviemiseen käytettiin. Workshopin tavoite oli koota koko ryhmän 

yhteinen näkemys siitä mitä ryhmässä osataan tällä hetkellä, mitä ajatel-

laan tulevaisuudessa vaadittavan ja miten uudet työn vaatimukset saavute-

taan. Lisäksi haluttiin saattaa näkemys selkeään malliin tai muotoon 

osaamisprojektin seuraavia kehitys- ja muutosvaiheita varten. Workshopin 

toivotaan toimivan ryhmän jokaisen jäsenen sitouttajana, koska jokainen 

ryhmän jäsen saa mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja ryhmän tulevaisuu-

teen positiivisesti kehittämällä. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin 

olemassa oleva osaaminen ja toisessa vaiheessa mietittiin tulevaisuuden 

haasteiden tuomia vaatimuksia ja kolmanneksi mietittiin miten uusiin tar-

peisiin varaudutaan käytännössä.  

 

Varsinainen työskentely tällä menetelmällä tehtiin ammattiryhmittäin, jot-

ta maksimoitiin puhumisen ja osallistumisen helppous. Lähemmän kolle-

gan ymmärtäminen osaamisen kartoittamisessa ja myöhemmin uusien ide-

oiden esittämisessä toivottiin olevan kannustavampaa, kun puhutaan ”sa-

masta” osaamisesta oman tai samansuuntaisen tehtävän sisällä. Tällä me-
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nettelyllä saatiin lisäksi työskentelyryhmien koot pienemmiksi ja koko 

tutkimuksen kohteena oleva ryhmä jakautui suunnilleen kahteen saman-

kokoiseen osaan. Lopullinen aineisto luokiteltiin kysymysten mukaisiin 

ryhmiin. Myöhemmin, tämän työn ulkopuolella, ne ovat pohjana, kun luo-

daan ryhmän ja yksittäisten henkilöiden kehitysohjelmat.  

 

Tutkimukseen valitut menetelmät olivat kvalitatiivinen eli laadullinen tut-

kimus, jonka periaatteet sopivat tutkimuksen tyyppisen, pienen, yksittäi-

sen, työyhteisön osaamisen kartoittamiseen. Induktiivista logiikkaa käytet-

tiin tulosten luokitteluun ja linjojen etsimiseen, menetelmään kuuluvaa 

vertailua vastaavaan tutkimukseen ei pystytty tekemään, koska vastaavaa 

samanlaiseen ympäristöön tehtyä tapaustutkimusta ei ollut tiedossa. Tie-

donkeruuseen käytettiin Delfoi-menetelmää, jonka periaatteiden mukaan 

kerättyä materiaalia käsiteltiin, lisättiin ja poistettiin kolmen käsittelykier-

roksen aikana ja tulokset jalostuivat julkaistuun muotoon niiden tuloksena. 

Materiaali kerättiin Delfoin asiantuntijatyöskentelyn kuvauksen mukaises-

ti. 

5 AINEISTOANALYYSI JA TULOKSET 

Tässä luvussa on esitetty tutkimuksen kulku käytännössä eli on kuvattu 

työskentelyn kaikki vaiheet aikajärjestyksessä. Vaiheet olivat ensimmäi-

nen yhteinen workshop-aivoriihityöskentely, henkilökohtaisten haastatte-

lujen tekeminen saadun aineiston perusteella ja kolmantena viimeinen ite-

rointikierros. HelenVoiman toimintoprosessien sisältöä on avattu, koska 

tietoa tarvitaan tulosten sijoittamiseen työympäristöön. Tämä tieto on lu-

vussa 5.2. Samassa kappaleessa on tuloksista tehty suppea numeerinen yh-

teenveto alkuperäisen materiaalin kohtien lukumääristä ja käsitellyn mate-

riaalien kohtien lukumääristä. Luvuissa 5.4–5.8 on kuvattu saatujen tulos-

ten tulkintaa ja yhdistämistä, materiaalin yhteenvedon alkuperäinen aineis-

to on liitteessä kaksi.  

 

Ennen ryhmätöiden ensimmäisen työskentelyn aloittamista se alustettiin 

liiketoiminnon strategian keskeisten kohtien kertaamisella ja ajatuksilla 

siitä, miten se vaikuttaa tutkittavaan ryhmän asioihin. Kerrattiin myös 

käynnissä olevat ja tulevat projektit sekä tiedossa olevat muutokset kuten 

IED 2016. Voimalaitoskemian 2013 tavoitteet käytiin myös läpi lyhyesti. 

Osaamisen kartoittamisen tavoite ja koko tutkimuksen karkea moniportai-

nen työskentelytapa esiteltiin. Varsinaisen osaamisen kartoittamisen koh-

teena olivat kaikki voimalaitoskemian ryhmän jäsenet, 15 henkilöä. Vaik-

ka osaamisen kartoittamisen kohteena ovat kaikki ryhmän toiminnot, 

kaikki ryhmän jäsenet eivät osallistuneet kaikkiin kolmeen työskentely-

kierrokseen.  Lupa kerätyn aineiston tulosten käyttämiseen opinnäytetyös-

sä kysyttiin jokaiselta henkilöltä sähköpostilla.  
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5.1. Tutkimuksen suoritus  

Työskentelyn etenemisen kokonaisuus on kuvattu kuviossa kuusi. Voima-

laitoskemian ryhmä jaettiin kahteen osaryhmään, jotka olivat tutkijan va-

linnan mukaan ryhmän kaksi samantyyppistä ammattiryhmää. Kuvioon 

työskentely on kuvattu toisen osaryhmän materiaalin jalostumisen kaavio-

na. Toisen osaryhmän materiaali kävi läpi samanlaisen mallin mukaisen 

työskentelyn. Kuvioon on numerolla yksi merkitty kohta, jolloin tämän 

työn tekijä jakoi saadun materiaalin viiden prosessin alle jokaisen ensim-

mäisessä ryhmätyöskentelyssä ja yksittäisissä haastatteluissa saadut kolme 

näkökulmaa. Tämän jälkeen pidettiin osaamisen kartoittamiseen liittyvän 

materiaalin kolmas käsittely osaryhmissä. Kolmas käsittelykohta on mer-

kitty kuvioon kuusi numerolla kaksi. Tämän kolmannen iterointikerran 

jälkeen tutkimuksen materiaali oli valmis jatkojalostamiseen. Alkuperäi-

nen materiaali on liitteessä kaksi. Alkuperäisen materiaalin jalostamisen 

tuloksena saatu materiaali on luvuissa 5.4 – 5.8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6.  Työskentelyn ja materiaalin jalostuminen työskentelyn kuluessa. 

Voimalaitoskemian ryhmä 

Asiantuntijat Laborantit ja laitoksenhoitajat 

Kompetens-

sit (= Ko) 

Kvalifikaa-

tiot (=Kv) 

Uusi osaa-

minen (=Ke) 

Energian 

tuotanto 

Omai-

suuden 

hallinta 

Sivutuot-

teiden 

hallinta 

Palve-

luosaami-

nen 

Hallinto 

ja johta-

minen 

1 

Työskentely jatkui kuten 

asiantuntijaryhmän koh-

dalla on kuvattu  

Prosessin 

sisältönä 

Ko-, Kv- ja 

Ke-näkö-

kulmat 

Prosessin 

sisältönä 

Ko-, Kv- ja 

Ke-näkö-

kulmat 

Prosessin 

sisältönä 

Ko-, Kv- ja 

Ke-näkö-

kulmat 

Prosessin 

sisältönä 

Ko-, Kv- ja 

Ke-näkö-

kulmat 

Prosessin 

sisältönä 

Ko-, Kv- ja 

Ke-näkö-

kulmat 

2 Viiden prosessien raakamateriaali jatkokäsittelyyn 
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5.2. Tutkimusmateriaalin kerääminen ja kokoaminen 

Aineiston ensimmäinen keruu ryhmätyönä tehtiin helmikuussa 2013. En-

simmäisellä kerralla workshop-aivoriihityöskentelyyn osallistuivat 13 

henkilöä 15 henkilöstä. Workshop-aivoriihityöskentelyn vetäjä ensimmäi-

sessä tiedonkeruuvaiheessa oli Helsingin Energia henkilöstökonsultti. Ku-

viossa 7 on kuvattu tiedonkeruun workshop työskentelyn yhden vaiheen 

(kolmesta vaiheesta) menettely (Nuuttila 2013). Kaikki kolme vaihetta, en-

simmäisellä ryhmätyökerralla, toteutettiin samalla tavalla yhden aamupäi-

vän aikana. Tässä vaiheessa aineistoa kerättiin työskentelyn kolmen eri, 

työn tekemiseen liittyvän, näkökulman mukaan. Nämä kolme näkökulmaa 

olivat tämän hetken osaamisen tunnistaminen (kompetenssit), ennakoitavat 

ja tiedetyt tulevaisuuden työn vaatimukset (kvalifikaatiot) ja kolmantena 

etsittiin ammattitaidon eli osaamisen kehittämisen tarpeita. Tässä vaihees-

sa ei vielä ollut käsitystä miten koko materiaali tullaan lopulta jakamaan 

viiden otsikon alle. Saadun materiaalin jakamisen alueiksi muodostuivat 

liiketoiminnon kolmen tärkeimmän toimintoprosessin, palveluosaamisen ja 

hallinnon alueet.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Kuvio 7. Ryhmätyön workshopin työskentelymalli osaamisesta (Nuuttila 2013). 

 

Yksittäiset täydentävät henkilökohtaiset haastattelut ensimmäisessä ite-

rointivaiheessa tehtiin ryhmän kahdeksan, perustellusti valitun, henkilön 

kanssa. Haastattelut tehtiin ensimmäisen työskentelykierroksen tulosten 

tukemana. Tässä vaiheessa tulokset oli jaoteltu vasta näkökulmien mu-

kaan. Tähän toiseen materiaalin keräämisen vaiheeseen mukaan otetut 

kahdeksan henkilöä valittiin seuraavassa esiteltyjen perusteiden mukaan.  

Workshoptyöskentelyn malli 
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Haastateltiin henkilökohtaisesti ne kaksi henkilöä, jotka eivät olleet muka-

na ryhmätöissä ensimmäisessä workshop-aivoriihityöskentelyssä. Heidät 

valittiin, koska pidettiin tärkeänä, että koko ryhmän kehittämiseen vaikut-

tava osaamisen kartoittamisen aineiston kerääminen tehtiin kaikkien ryh-

män jäsenten panoksena. Lisäksi haluttiin antaa mahdollisuus jokaiselle 

ryhmän jäsenelle osallistua ryhmän yhteisten asioiden kehittämiseen. Tä-

män menettelyn uskotaan tutkimuksen jälkeisessä osaamisen kehittämisen 

tavoitteissa vaikuttavan mm. motivaatioon ja sitoutumiseen ryhmän toi-

minnassa. Kolmantena haastateltiin työelämästä pois jäämässä oleva hyvin 

kokenut työntekijä. Henkilöllä on paljon erityisosaamista ja -tehtäviä.  Ha-

luttiin, että ryhmän toiminnan erityis- tai yksittäistehtävät eivät jää pois 

tutkimusaineistosta. Näitä ovat olleet mm. akkreditoidun kivihiililaborato-

rion laboratorioanalysaattoreiden huolloista huolehtiminen ja laboratorion 

pientilaukset. Neljänneksi haastateltiin myös tässä laboratoriossa lyhim-

män kokemuksen omaava eli uusin työntekijä. Tällä valinnalla tutkimuk-

seen saatiin mukaan vähän aikaa ryhmässä olleen henkilön ajatukset. Aja-

tuksena oli, että työpaikoille tulevat uudet henkilöt havaitsevat helpommin 

asioita, jotka pienellä muutoksella järkeistävät ja helpottavat työvaiheiden 

suorittamista. Nämä mahdolliset uudet ajatukset ja ideat haluttiin mukaan 

ryhmän kehittämiseen johtavaan materiaaliin. Henkilökohtaisiin haastatte-

luihin valittiin myös ryhmän molemmat kemistit. He toimivat molemmat 

energia-alan asiantuntijatehtävissä. Näillä henkilöillä on hyvin eripituinen 

työura asiantuntijana. Tutkimuksen kannalta katsottiin olevan tärkeää 

huomioida kummankin asiantuntijan tarkennetut mielipiteet ja saada ne 

tutkimusaineistoon. Näin saatiin kaikki ryhmän suurimmat asiantuntija-

alueet tarkempaan käsittelyyn. Lisäksi kolmesta laboratorioiden esimiehis-

tä haastatteluvaiheeseen valittiin kaksi. Toinen oli pisimmän kokemuksen 

omaava tekijä ja toinen oli lyhimmän kokemuksen omaava lupaus. Tällä 

valinnalla etsittiin tekniikan lisäksi esimiesten tehtäviin liittyviä asioita ai-

neistoon.  

 

Haastattelujen jälkeen näiden kahden työskentelykierroksen tulokset yh-

distettiin alkuperäisessä muodossaan sekä asiantuntijaryhmän että labo-

ranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän ensimmäisen ryhmätyön tulosmateri-

aaleihin. Kahden tulosten keräämiskierrosten jälkeen saadut näkökulmien 

materiaalit jaoteltiin tutkijan näkemyksen perusteella ryhmittäin mainittu-

jen viiden eri prosessin mukaan. Nämä alueet olivat, jo aiemmin mainitut, 

liiketoiminnon kolme tärkeintä prosessia (energian tuotanto, omaisuuden-

hallintaprosessi ja sivutuoteprosessi), palveluosaaminen sekä hallinto ja 

johtaminen.     

 

Kolmannen kerran saatuun materiaaliin palattiin koko ryhmällä tämän tut-

kijan tekemän materiaalin jaottelun jälkeen. Tällä kerralla osanottoprosent-

ti oli ensimmäistä työskentelykertaa pienempi. Mukana olivat kaikki asian-

tuntijat ja puolet laboranttien ja laitostenhoitajien ryhmästä. Tämä ajan-

kohta oli konsernin uuden strategian julkistamisen jälkeen. Uusi toimitus-

johtaja kävi esittelemässä uuden konsernin strategian, syyskuun 2013 ai-

kana, jokaisella yhtiön neljällä toimipaikalla. Jokaisella tutkittavan ryhmän 
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jäsenellä oli helppo mahdollisuus, valintansa mukaan, osallistua saman si-

sältöiseen tilaisuuteen ja osallistua strategiaa selventävään keskusteluun. 

Ryhmässä asiasta tiedotettiin sähköpostilla. Esitys on ollut lisäksi katsotta-

vissa yhtiön sisäisillä internetsivuilla. Tämän tutkimuksen kannalta esityk-

sien ajankohta oli hyvä. Voidaan katsoa, että uudesta konsernin ja liike-

toiminnon strategiasta ja muista suunnitelmista oli ajankohtaan nähden riit-

tävästi tuoretta tietoa palautekierroksen tekemiseen. Liiketoiminnon stra-

tegia, joka ei vielä tässä vaiheessa ollut julkistettu, ei merkittävästi muut-

tunut konsernin uuden strategian johdosta. Suurin muutos liiketoiminnon 

strategiaan tuli osaamisen kehittämisen painottamisesta, joka tuli selkeästi 

ilmi toimitusjohtajan kierroksilla. Kolmas työskentelykerta ryhmällä jär-

jestettiin niin että kaksi mainittua ammattiryhmää saivat käsiteltäväkseen 

oman ryhmänsä näkökulmat (kompetenssit, kvalifikaatiot, kehittämisen 

tarvealueet) viiden prosessin alle jaoteltuina. Nämä fläpit sisälsivät edellis-

ten kahden kierroksen materiaalin kokonaisuudessaan. Heillä oli tällä kol-

mannella kerralla mahdollisuus korjata tutkijan näkemystä ja vaihtaa kerät-

tyjen asioiden paikkoja alun perin tarkoittamilleen alueille. Tässä yhtey-

dessä oli myös mahdollista lisätä asioita otsikoiden alle sekä poistaa ai-

emmin laitettuja mielipiteitä, jos siihen oli tarvetta. Tehtyjen monien kier-

rosten aikana tulokset jalostuivat ja työhön osallistuvan ryhmän jäsenten 

mielestä tulivat valmiiksi, eli lisättäviä, poistettavia tai muutettavia asioita 

ei enää löytynyt. Materiaalin kerääminen oli tehty loppuun. Tämän kol-

mannen kierroksen jälkeen katsottiin, että kummankin työskentelyryhmän 

oma yhteinen mielipide kolmeen näkökulmaan oli valmis. Jatkokäsittelyyn 

tutkija sai 290 mielipidettä. Mielipiteet kattoivat erikseen voimalaitoske-

mian ryhmän asiantuntijoiden ja laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmien 

ajatukset kolmen näkökulman ja viiden prosessin mukaan jaoteltuina. Näin 

saadut alkuperäiset tulokset on siirretty sellaisenaan liitteeseen kaksi.      

5.3. Tulosten käsittely HelenVoiman toimintoprosessien mukaan 

Tutkimuksen kohteena oleva ryhmä kuuluu liiketoimintoon, jossa nouda-

tetaan ja kehitetään prosessijohtamisen periaatetta yhdistettynä linjajohta-

miseen (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, 5). Edellisen perusteella tut-

kimuksen tulokset käsitellään pääasiassa näiden liiketoiminnon pääproses-

sien jaottelun mukaan. Pääprosessien lisäksi jaotteluun lisättiin palvelu- ja 

hallintonäkökulma. Palvelunäkökulma on tutkimuksessa mukana, koska 

tuotannontukiyksikkö, johon tutkimuksen kohteena oleva voimalaitoske-

mianryhmä kuuluu, katsotaan olevan asiantuntijoista koostuvan palvelu-

yksikön liiketoiminnon sisällä. Hallinnolliset asiat katsotaan liittyvän työ-

elämäosaamiseen niin läheisesti, että niiden mukaan ottamista ei voitu si-

vuuttaa. Tehdyn lajittelun ja käsittelykierrosten jälkeen tämä alue oli vas-

tausten lukumäärän perusteella suurin alue kaikkien näkökulmien osalta. 

Prosessien kuvaus on esitetty kuviossa kahdeksan, joka on otettu liiketoi-

minnon strategiasta (HelenVoiman strategia 2012 – 2015, 15). 

 

Prosessijohtaminen tarkoittaa johtamisen mallia, joka nojaa ja perustuu 

strategisiin tavoitteisiin. Tällöin puhutaan toiminnan ydinprosesseista eli 
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liiketoiminnan tärkeimpien alueiden kuvaamisesta prosessijohtamismallin 

mukaisesti ja toimimisesta tehdyn kuvauksen mukaan. Puhutaan toiminto-

prosesseista, jotka kertovat miten liiketoiminnossa toimitaan. Toiminto-

prosessit ovat jatkuvasti, tarpeen mukaan muuttuva tapa kuvata toimintaa. 

(Sarala & Sarala 2010, 117–119.) 

 

Tulokset käsiteltiin ja jaoteltiin lyhyesti alla avattujen toimintoprosessien 

ja tutkittujen näkökulmien mukaan. Tässä kohdassa työtä tuloksia yhdis-

tettiin ja käsiteltiin niin että kukin varsinainen asia mainitaan vain kerran. 

Tulosten käsittelyyn toi haastetta se, että alkuperäisen materiaalin yksit-

täisten vastausten laajuudet eivät olleet keskenään yhteismitallisia. 

   

Energian tuotanto, joka on tärkein pääprosessi, jakautuu tulosten käsitte-

lyssä edelleen kvalifikaatioihin (työelämän vaatimukset), kompetensseihin 

(henkilöstön potentiaaliin) ja ammattitaitovaateeseen eli mitä kehittämistä 

tarvitaan vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi.  

Energian tuotanto -prosessi on liiketoiminnon ydin. Energiaa tuotettaessa 

hankittu polttoaine muutetaan tuotantoprosessissa sähköksi ja lämmöksi. 

Tuotantoprosessi sisältää kaikki ne asiat, jotka liittyvät konsernin sähkön 

ja lämmön tuotantoon. Tuotantoa ohjaavat salkunhallinnan tarpeet sekä 

ympäristö- ja turvallisuusasioiden määräykset ja luvat. Energiatuotannossa 

polttoaineen hyötysuhde, prosessin oikea toiminta ja omaisuuden tehokas 

hyödyntäminen ovat tärkeitä. Turvallisuuteen, määräysten ja lupa-asioiden 

noudattamiseen panostetaan tarvittavissa määrin. Voimalaitoskemian 

ryhmä huolehtii monista vesi-höyrykiertoon liittyvistä kemian toiminnois-

ta, jotka on mainittu työympäristöä käsittelevässä luvussa kaksi. Sähkön 

tuotannon yhteydessä tuotettu lämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. 

Kaukolämpöverkkoon tarvittavasta pehmennetystä lisävedestä sekä ver-

kon kemiasta huolehtii voimalaitoskemian ryhmä. Energian tuotannossa 

yhteistyötä tekevät monet ammattiryhmät, samoin prosessin kehittämistä 

tehdään eri organisaatioiden kesken.  

 

Voimalaitosomaisuuden hallinta on tukiprosessi energian toimitukselle 

eli tämä prosessi tukee ydinprosessia. Tämän prosessin tarkoituksena on 

hallita voimalaitosomaisuutta sen koko elinkaaren ajan. Merkitykseltään 

tämä prosessi on pääprosessin veroinen. Elinkaari käsittää omaisuuden 

hankinnan, kunnossapidon, uudistamisen ja lopuksi poistamisen eli hävit-

tämisen. Prosessi sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimenpiteitä. 

Tavoitteena on, että haluttu käytettävyys, hyötysuhde, käytön tehokkuus ja 

turvallisuus saavutetaan. Prosessin tavoitteena on siirtää valittu tuotanto- ja 

kunnossapitostrategia käytäntöön. (Raami 2012) Voimalaitoskemian ryh-

män tehtävät koskettavat kaikkiaan voimalaitosten omaisuuden hallinta-

prosessia. Voidaan sanoa, että kaikki ryhmän toiminnot ovat yhteydessä 

tähän toimintoprosessiin. Erityisesti laitosten käynnistykset, seisokkeihin 

ajamiset ja seisokkien aikaiset vesi-höyrykiertojen säilönnät, kaikki vesi-

kemiaan liittyvät tehtävät ovat oleellisia omaisuuden hallinnan näkökul-

masta kuten myös turvallisuuteen ja oman alueen komponenttien kunnos-

sapitoon liittyvät asiat. Tämän prosessin toimintojen yhdistämisessä voi-
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malaitoskemianryhmän jokapäiväiseen tekemiseen on paljon kehitettävää 

ja jalkautettavaa. 

 

Sivutuotteiden hallinta on energian tuotantoa vahvasti tukeva prosessi. 

Energiatuotannon sivutuotteita ovat kiinteiden polttoaineiden (tällä hetkel-

lä kivihiili) polton lentotuhka, pohjatuhka ja rikinpoistolaitosten loppu-

tuote. Sivutuotteet tulisi saada loppusijoitettua jatkuvatoimisesti minimi-

kustannuksilla ja taata samanaikaisesti energian tuotannon häiriötön toi-

minta. Prosessi sisältää toiminnot siitä alkaen kun sivutuotteet on toimitet-

tu tuotantoprosessista voimalaitosten lopputuotesiiloihin. Prosessin tarkoi-

tuksena on löytää sivutuotteille asiakkaita, jotka pystyvät mieluiten hyö-

dyntämään tai vähintään sijoittamaan mainitut tuotteet lopulliseen kohtee-

seen. Prosessi käsittää lupa-asioiden hoitoa, laajaa lakien ja asetusten mu-

kaista erilaista analytiikkaa. Prosessiin kuuluu toiminnan nykyinen koor-

dinointi sekä uusien hyötykäyttömahdollisuuksien löytäminen ja kehittä-

minen. Lisäksi alue vaatii paljon asiakas-, sidosryhmä- ja viranomaiskon-

takteja. (Kekkonen 2013) Tämän prosessin toimintoihin voimalaitoskemi-

an ryhmä osallistuu monipuolisella sivutuotteiden näytteiden keruun ja 

esikäsittelyn sekä analytiikan tuntemisella. Sitä tehdään osittain omassa 

laboratoriossa, mutta suurin osuus analytiikasta hoidetaan ryhmän osto-

toimintana tarjouskilpailuiden perusteella. 

    

Palvelunäkökulmaa käsitellään tässä asiakkaan ja kokonaisuuden ym-

märtämisen näkökulmasta. Ryhmän jokapäiväinen työ on monien sisäisten 

asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Palvelua tehdään suoraan esim. proses-

sien valvontaan liittyvien päivittäisten analyysien välityksellä ja pitkällä 

jännitteellä osallistumalla erilaisiin tuotannon tilanteisiin sekä projekteihin 

huolehtimalla kemian tarpeiden huomioiminen hyvin erilaisissa tilanteissa. 

Kaikki ryhmän toiminnot voidaan katsoa kuuluvan johonkin annettuun 

palveluun, jonka taustalla on tuotettua palvelua tarvitseva asiakas. Palve-

lun tuomaa tietoa tai tuotetta tarvitaan sekä lyhyellä että hyvinkin pitkällä 

aikajänteellä. Tietona voidaan pitää analyysipalvelun tuloksen tuomaa in-

formaatiota, asiantuntijapalvelun tuomaa tietoa muutosten tarpeesta tai 

vaikutuksesta. Selkeä esimerkki voimalaitoskemian ryhmän toimittamasta 

tuotteesta on energiantuotantoprosessin tarvitsema täyssuolapoistettuvesi, 

jonka avulla lämpöenergia muutetaan liike-energiaksi ja edelleen sähkö-

energiaksi.     

 

Hallinto kuten esimies- ja alaistaidot sekä johtaminen ovat asioita joi-

den avulla varsinainen työelämän suorittaminen toimii oikein ja tehokkaas-

ti, jos tämä osa-alue on tarkoituksenmukaisesti hoidettu. Työskentely on-

nistuu tarkoitetulla tavalla, kun siihen tarvittavat asiat ja työvälineet ovat 

asianmukaiset ja tehtävään työhön sopivat. Asioina voidaan pitää mm. oi-

keanlaista johtamista eli esimiestaitojen riittävää tasoa, oikeaa koulutus- ja 

osaamistasoa tehtävään työhön peilattuna ja yhteistyökykyä ryhmässä toi-

mimiseen. Tarvitaan myös sellaisia työelämän perustaitoja, että pystyy ky-

seisessä ympäristössä toimimaan turvallisesti. Tälle alueelle kuuluvat 

myös tämän yrityksen toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen, tämä 
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vaikuttaa jokapäiväisen työskentelyn mielekkyyden löytämiseen. Strategi-

an, visioiden ja tavoitteiden tietäminen ovat oleellisia asioita riittävän 

työskentelymotivaation ja yhteisen päämäärän eteen tehtävän työnilon 

saavuttamiseen. Työympäristön tunteminen, myös muiden arvojen kuin 

tuotantoon liittyvien, on tärkeää. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 8. HelenVoiman strategiasta otettu toimintaprosessien kuvaus (HelenVoiman stra-

tegia 2012 – 2015, 15).  

 

Taulukossa kolme on kuhunkin näkökulmaan ja prosessiin tulleiden vasta-

usten lukumäärät. Mustalla taulukkoon kolme kirjatut luvut ovat alkupe-

räisistä tuloksista erikseen asiantuntijatyöryhmän (=AR) ja laboranttien ja 

laitoksenhoitajien ryhmän (=LLR) vastauksista. Alkuperäiset 290 kohtaa 

ovat liitteessä kaksi.  

 

Lukumäärät kertovat miten suuresta vastausjoukosta tutkimuksen aineis-

tossa on kysymys. Lukumäärien jakaumasta saa viitettä siitä mille alueelle 

vastauksia on tullut paljon ja mille alueelle vähän. Tämä voi kertoa yhtä 

hyvin vastaajien tilanteen siltä kannalta, mikä alue on tutuin ja näin hel-

poiten vastattavissa ja kehitettävissä, mitä he katsovat tärkeimmäksi kehit-

tää, minkä he katsovat työnsä kannalta tärkeimmäksi tai mikä edustaa jo-

kapäiväisissä toiminnoissa mitäkin osuutta työpanoksesta. Lukumäärät 

saattavat kertoa myös siitä, miten hyvin liiketoiminnon toimintaprosessit 

ryhmässä tunnetaan tai mielletään liittyvän omaan työelämäympäristöön ja 

työhön. Ryhmän työpanos eli työaika tuottavan työn ja yleiskustannusten 

kesken jakautuu suunnilleen taulukon vastusmäärien osuuksien mukaan. 
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TAULUKKO 4. Tutkimuksen vastausten lukumäärät näkökulman ja prosessin mukaan.  

 

 

 

Taulukossa neljä tähdellä (*) merkityt lukumäärät ovat tutkijan käsittelyn 

jälkeen jääneiden kohtien vastaavat eli alkuperäisen materiaalin yhdistä-

misen jälkeen saadut lukumäärät. Käsitellyt, kohtia yhdistämällä ja selven-

tämällä, kirjalliset tulkinnat löytyvät luvuista 5.4 – 5.8. 

 

Taulukon numeeriset arvot on koottu alkuperäisestä tutkijalle luovutetusta 

materiaalista ja tutkijan käsittelemästä materiaalista.  Esimerkiksi ensim-

mäinen numeroita sisältävä solu ylhäällä vasemmalla (18/14=32, 4/4=8*) 

tarkoittaa, että alkuperäisessä materiaalissa asiantuntijaryhmä (=AR) on 

löytänyt 18 energiatuotantoon liittyvää kompetenssia ja laboranttien ja lai-

toksenhoitajien ryhmä (=LLR) on löytänyt tähän samaan alueeseen 14 

kompetenssia. Yhteensä kompetensseja energian tuotantoon alkuperäises-

sä materiaalissa on saatu 32 kpl. Materiaalin käsittelyn jälkeen tutkijalla 

on ollut asiantuntijaryhmän työhön liittyviä kohtia 4 kpl kuten myös labo-

ranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän kohdalla. Yhteensä kohtia jäi 8 kpl. 

Kolmen näkökulman ja viiden prosessin muiden solujen sisältö on koottu 

samalla periaatteella. Taulukon alimmaisen ”yhteensä” -rivin kolme nu-

meerista solua vasemmalta oikealle kuvaavat kunkin näkökulman kaikkia 

yhteenlaskettuja lukuja. Esimerkiksi toisen sarakkeen alimman rivin en-

simmäinen solu (93, 43*) tarkoittaa, että kaikkien kompetenssien yhteen-

laskettu lukumäärä alkuperäisessä materiaalissa on 93 kpl ja tutkijan käsit-

telyn jälkeen 43 kpl. Saman rivin kaksi seuraavaa solua on muodostettu 

samalla periaatteella. Taulukon viidennen eli ”yhteensä” -sarakkeen viisi 

ylintä numeerista solua kuvaavat kuinka paljon materiaalin kohtia oli pro-

sesseittain. Esimerkiksi sarakkeen ylin solu (101, 23*) tarkoittaa, että mo-

Näkökul-

ma/prosessi 

Kompe-

tenssit, 

kpl 

AR/LLR 

Kvalifikaa-

tiot, kpl 

AR/LLR 

Ammatti-

taidon ke-

hittäminen, 

kpl 

AR/LLR 

Yhteensä, 

kpl 

AR+LLR 

 

Energian 

tuotanto 

18/14=32 

4/4=8* 

31/14=45 

4/3=7* 

14/10=24 

4/4=8* 

101 

23* 

Liiketoiminnon 

toiminto-prosessien 

(taulukon kolme 

ylintä prosessia) 

raaka materiaali 

sisältää ilman käsit-

telyä yhteensä 

146 kohtaa ja käsi-

teltyjä on 51* kpl. 

Omaisuu-

den hallinta 

4/4=8 

4/2=6* 

5/2=7 

4/2=6* 

6/2=8 

2/2=4* 

23 

16* 

Sivu- ja 

lopputuot-

teet 

3/4=7 

3/2=5* 

10/2=12 

3/2=5* 

2/1=3 

2/1=3* 

22  

13* 

Palve-

luosaami-

nen 

6/5=11 

5/4=9* 

5/3=8 

5/3=8* 

5/2=7 

2/2=4* 

26 

21* 

Palvelun ja hallin-

non raaka materiaali 

käsittelemättömänä 

on yhteensä 

144 kpl ja käsitelty-

jä 71* kpl.   

Hallinto ja 

johtaminen 

17/18=35 

7/8=15* 

29/21=50 

13/7=20* 

19/14=33 

7/8=15* 

118 

50* 

Yhteensä, 

kpl 

AR+LLR 

93 

43* 

122 

46* 

75 

34* 
yhteensä 

290 kpl / 

123* kpl 
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lemmat ammattiryhmät löysivät yhteensä alkuperäiseen materiaaliin ener-

gian tuotantoon liittyen 101 kohtaa ja tutkijan työn jälkeen kohtia oli jäl-

jellä 23 kpl. Muiden neljän prosessin luvut on muodostettu samalla peri-

aatteella. Taulukon kolme viidennen sarakkeen alin solu, jonka sisältö on 

”yhteensä 290 kpl / 123* kpl” tarkoittaa, että koko osaamisen kartoituksen 

alkuperäisen materiaalin koko oli 290 kohtaa ja tutkijan käsittelyn jälkeen 

kohtia oli vielä 123 kpl.               

 

Kerätty aineisto on seuraavissa luvuissa, 5.4–5.8, käsiteltynä tutkijan ko-

kemuksen ja näkemyksen mukaan. Alkuperäinen aineisto on kokonaisuu-

dessaan liitteessä kaksi. Tutkijan tekemien tulosten yhteenvetojen perässä 

olevien sulkujen sisällä oleva tieto viittaa liitteessä kaksi esitettyyn alku-

peräiseen tietoon. Siinä on ensin liitteen kaksi asiakohdan numero ja sen 

jälkeen kyseisen asian alle kuuluvan kohdan oma numero tai kirjain. Koh-

dan numero viittaa asiantuntijaryhmään ja kirjain viittaa laboranttien ja 

laitoksenhoitajien ryhmään. Esimerkiksi 1.3; 1, viittaa liitteen kaksi koh-

taan ”Energian tuotantoprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot 

sisältävä materiaali” ja luettelon alakohtaan 1 ” Tuuraajan perehdytys.” 

5.4.  Energian tuotantoprosessin tulokset 

Tässä luvussa ovat energiantuotantoprosessin vastaukset. Energiantuotan-

toprosessi on jaettu tässä luvussa edelleen kompetensseihin (henkilöstön 

tutkimushetkellä tunnistamaan potentiaaliin), kvalifikaatioihin (työelämän 

vaatimuksiin) ja ammattitaitovaateeseen eli mitä kehittämistä vastanneiden 

mielestä tarvitaan vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi tämän prosessin 

kohdalla.  

5.4.1. Kompetenssit, energian tuotanto 

Alla on esitetty kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, jotka voidaan 

katsoa kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamispotentiaalin alle. 

 

Asiantuntijaryhmän kirjaamista energiatuotantoprosessin nykyisestä 

osaamisesta saatiin neljä laajempaa kohtaa, joiden sisälle ryhmän vastauk-

set sopivat: 

 Liiketoiminnon voimalaitoksien nykyisen vedenvalmistustekniikan ja 

käytetyn alkaliseen vesikemiaan liittyvät asiantuntijatyöt prosessin ol-

lessa tuotannossa tai seisokissa vastaavat motivoivasti nykyistä tarvet-

ta ja tulevaisuuden alan tekniikan kehityksen tarpeita tunnistetaan hy-

vin. (Liite 2, s. 1-2, 9 kohtaa. 1.1; 1-5, 10, 11, 14 ja 15)  

 Polttoaineisiin liittyvä asiantuntijuus on hyvällä tasolla tämän hetken 

vaatimuksia ja tarvetta ajatellen. Akkreditoidun kivihiilen analytiik-

kaan keskittyneen polttoainelaboratorion laatu on korkeatasoista. 

Myös tässä tulevaisuuden tarpeita tunnistetaan hyvin, erityisesti uusi-

en biopolttoaineiden tuleminen on tiedustettu. (Liite 2, s. 1-2, yhteensä 

6 yksityiskohtaista asiaa. 1.1; 6, 8, 9 ja 16–18) 
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 Ympäristöasioissa koetaan oman osaamisen olevan perustasolla, kuten 

savukaasujen puhdistamiseen tarkoitettujen rikinpoistolaitosten pro-

sessit ja niihin liittyvä analytiikka. (1.1; 7)   

 Laitosten korjausseisokkien aikaiset kemian alueen havaintojen teke-

minen koetaan olevan perustasoa. Tämänkin alueen tuomat mahdolli-

suudet osaamisen kehittämiseen on tunnistettu, koska nykyinen panos-

tus koetaan pieneksi. (Liite 2, s. 2, yhteensä 2 kohtaa. 1.1; 12 ja 13) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän tuloksista saatiin energiatuotan-

toprosessin puolelle kompetensseihin seuraavat laajemmat osa-alueet, joi-

den sisään kaikki yksittäiset vastaukset mahtuvat: 

 Vedenvalmistuslaitosten käyttö koettiin olevan hallinnassa kuten vesi-

kemian ylläpitoon ja laadunhallintaan liittyvät perusasiat. Työskentely 

on laboranttien ja laitoksenhoitajien koulutustason mukaista ja kehit-

tyy työssä. (Liite 2, s. 2, yhteensä 4 kohtaa. 1.2; C, F, H ja M) 

 Kiinteiden polttoaineiden akkreditointiin liittyvien työtä vastaavien 

vaatimusten sekä biopolttoaineiden tarvittava tämän hetken osuus kat-

sottiin täyttyvän. (Liite 2, s. 2, yhteensä 6 kohtaa. 1.2; A, D, G, I, J ja 

N) 

 Ympäristöasioiden tämän hetkinen analytiikka on hallinnassa. (Liite 2, 

s. 2, 1 kohta.1.2; E)  

 Energiatuotantoprosessin laajemman hoidon kannalta liikkuvuus voi-

malaitosalueiden kesken sujuu melko hyvin. Liikkumisen lisääminen 

on kartuttanut osaamista ja tiimimäisiä työskentelytaitoja. (Liite 2, s. 

2, 1 kohta. 1.2; B) 

  Energiatuotannon erikoisanalytiikkaa tehdään tai hankitaan tarpeen 

mukaan. (Liite 2, s. 2, 2 kohtaa.1.2; K ja L) 

5.4.2. Kvalifikaatiot, energian tuotanto 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän kva-

lifikaatioiden alle. Niitä ovat ne asiat, jotka ryhmä tunnisti työelämän sel-

laisiksi vaatimuksiksi, joita ryhmässä tarvitaan tulevaisuuden vaatimuksis-

ta selviämiseen. 

 

Asiantuntijaryhmän kirjaamista energiatuotantoprosessin vaatimusten alle 

löytyi neljä laajempaa kohtaa, joiden sisälle ryhmän kaikki vastaukset 

mahtuvat: 

 Varsinaisen energian tuotantoprosessin tuomat sisäiset (esim. tiimi-

mäinen työskentely käytön kanssa) ja ulkoiset (esim. turvallisuus) 

vaatimukset. Vaatimusten seurauksena asiantuntijaosaamisen vaade li-

sääntyy sekä ryhmän sisällä niin että tiedetään tarkemmin vesiproses-

sin kemia laitoksen eri kohdissa sekä syineen että suhteessa käyttöön. 

Tarpeena on, että puhutaan samaa kieltä ja näin luodaan parempi suh-

de vesiprosessiin ja työskentely kokonaisuudessaan lisää kaikkien lai-

tosten sisällä prosessissa työskentelevien yhteyttä osaamista kasvatta-
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en. Koetaan myös, että asiantuntijuuden tulee kasvaa kokonaisuuteen 

ja pystyä antamaan lisäpanos laitosten käytöstä vastaaville. Vesikemi-

an asiantuntemuksen kasvattamisen vaade koettiin uusien komponent-

tien ja laitosten tiukkenevien ajoparametrien vuoksi tarpeelliseksi. 

(Liite 2, s. 2-3, 14 kohtaa.1.3; 2,3, 6-8, 13–16, 18, 25, 27, 28 ja 31) 

Valpolan osaamisen kehittämisen neljästä kohdasta tässä toteutuu työn 

tuomien haasteiden, kovien kokemusten ja oppiminen kontaktien kaut-

ta tunnetut mallit, kappale 3.1. (Tutkijan huomautus) 

 Tulevaisuuden biopolttoaineiden tuomat vaatimukset koetaan tärkeäk-

si nykyisten laitosten muutostöiden, polttoainelaboratorion kehittymi-

sen ja säilymisen sekä mahdollisen uuden rakentamisen alueilla. Tämä 

kehitys ja muutos ovat ryhmän vastauksissa mietitty hyvin monelta 

kannalta. (Liite 2, s. 2-3, 6 kohtaa.1.3; 4, 5, 9, 11, 23 ja 24) 

 Ympäristöasioiden asiantuntemuksen kehittämisen vaade tuli esille 

sekä IED:n laitosten tekniikkaan tuomien uusien vaatimusten, laitok-

sen ulkoisen ympäristön hoitamisen että laajemman näkökulman kaut-

ta, kuten kaukojäähdytyksen kemiasta huolehtimisena. (Liite 2, s. 3, 7 

kohtaa.1.3; 10,12, 19–22 ja 29) 

 Asiantuntijaryhmä koki teknisiin prosesseihin liittyvien asiantuntija-

osaamisten jakamisen, mukana olemisen ja yhteistyön lisääntymisen 

kautta, tulevaisuuden työssä muuttuvan tärkeämmäksi. (Liite 2, s. 2-3, 

4 kohtaa.1.3; 1, 17, 26 ja 30) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmä löysi energiatuotantoprosessin 

puolelle seuraavat laajemmat kolme osa-aluetta, joita työstä suoriutuminen 

vaatii. Tämän ryhmän kaikki vastaukset menevät näiden kolmen kvalifi-

kaation alle: 

 Työn tekemisen muoto muuttuu moniosaamisen ja nopeamman rea-

goimisen suuntaan sekä liikkumisen vaatimus kasvaa liiketoiminnon 

laitosten välillä. (Liite 2, s. 3-4, 4 kohtaa.1.4; A, C, K ja N) 

 Tulevaisuuden biopolttoaineisiin panostamisen vaatimukset ja sitä 

kautta uusien työmenetelmien ja uuden analytiikan tuoma osaamisen 

lisäämisen tarve on ilmeinen. (Liite 2, s. 3-4, 2 kohtaa.1.4; B, E-J ja 

M) 

 Voimalaitoksien vedenvalmistusprosessien alueelta löydettiin selvästi 

alan kehittymisen tuoma vaade, jonka mukaan uuden tekniikan kehit-

tymisessä on oltava mukana. Myös ajatus laajemmasta automatiikasta 

ja pienemmästä henkilöitymisestä tuli esille. (Liite 2, s. 3-4, 2 koh-

taa.1.4; D ja L)    

5.4.3. Ammattitaidon saavuttamiseksi löytyneet asiat, energian tuotanto 

Seuraavassa on esitetty kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, jotka 

katsotaan kuuluvan tutkittavan ryhmän vaadittavan osaamisen kehittämi-

sen alueeseen. 
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Asiantuntijaryhmän kirjaamista energiatuotantoprosessin ammattitaidon 

saamisesta vaadittavalle tasolle kvalifikaatioiden täyttymiseksi löytyivät 

seuraavat kohdat, joiden sisälle ryhmän vastaukset menevät: 

 Asiantuntemuksen alueella kehittämiseen löytyi useista asioita analy-

tiikan laatutason, annettujen tulosten, tuloksiin liittyvän asiantunte-

muksen ja voimalaitosalan tekniikoiden kehittymisen mukana pysytte-

lemisen kautta. (Liite 2, s. 4, 4 kohtaa. 1.5; 1-3 ja 8) 

Laatutasoon ja uuteen analytiikkaan liittyviä asioita pystytään saavut-

tamaan ohjaamalla asiantuntijoita esimerkiksi yhteistyöhön ja bench-

markkaukseen muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Voimalaitos-

tekniikan, analytiikan ja prosessiarvojen vaikuttavuuden alueita voi-

daan kehittää aktiivisella järjestötoimintaan osallistumalla, uusien oh-

jearvojen tuntemisella, reittien luomisella muiden vastaavien toimijoi-

den ympäristöön. Asiantuntijoiden roolia tulisi pystyä pitämään poissa 

rutiineiksi kehittyneistä toimista, jotta aikaa kehittämiselle jäisi riittä-

västi. (Tutkijan huomautus)  

 Tulevaisuudessa energiatuotannon vaativa aineensiirtotekniikka koet-

tiin osaamisen kehittämistä vaativaksi sekä käynnistysten ja käytön 

aikana että seisokkien tarkastuksien eli edellisen ajojakson jäljen ym-

märtämisen kannalta. (Liite 2, s. 4, 3 kohtaa.1.5; 4, 6 ja 7) 

Voimalaitoksen energiatuotantoprosessin kokonaisuuden ymmärtämi-

sen voi saavuttaa jatkuvalla yhteistyöllä käytön ja muiden ammatti-

ryhmien kanssa. Myös energiatekniikan osaaminen myös kemistien 

keskuudessa ohjaisi syvällisempään työskentelyyn. (Tutkijan huomau-

tus)  

 Ympäristöasioiden hallinnan monimutkaistuminen sekä uusien vaati-

musten että uuden tekniikan vaatimusten mukaisesti lisää osaamisen 

kehittämisen tarvetta, joka nostaisi kemian asiantuntijoiden ja ryhmän 

asiantuntemuksen tasoa ja roolia. (Liite 2, s. 4, 5 kohtaa.1.5; 5, 9, 11, 

12 ja 14) 

IED:n vaatimusten hallinta mukaan lukien vaatimuksiin pääsemisen 

vaatiman tekniikan opiskelu, joka sisältää lupa-asioiden ymmärtämi-

sen päästöihin liittyen. (Tutkijan huomautus) 

 Voimalaitosveden vedenvalmistustekniikat kehittyvät nopeaa vauhtia 

ja samaan aikaan voimalaitosten vesikemian raja-arvot tiukkenevat, 

tämä lisää alueen kehittämisen vaadetta asiantuntijaroolien kohdalla. 

(Liite 2, s. 4, 2 kohtaa.1.5; 10 ja 13) 

Reittejä uusien alaan liittyvien asioiden pariin ovat ainakin eri järjes-

töt, toiset toimijat, laitetoimittajat, projekteissa työskentely ja yhteis-

työ konsernissa. Edellisen tyyppisellä toiminnalla asiantuntijoiden 

roolia ja osaamista voidaan tukea. (Tutkijan huomautus)    

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmä löysi energiatuotantoprosessin 

puolelle kehitettäviin tulevaisuuden tarpeisiin seuraavat kohdat, joiden si-

sään kaikki yksittäiset vastaukset mahtuvat: 

 Tehtävän tulevaisuus koettiin kehittyvän syvemmän yhteistyön, oman 

roolin, tiimin, tekniikan ymmärtämisen, uuden ymmärtämisen ja ulko-

puolisten kontaktien lisääntymisen sekä kokonaisuuden hallinnan 
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osaamisen vaateen suuntaan. Uusien menetelmien osaaminen ja mah-

dollinen uudenlainen soveltamisen vaatimus tuli esille. (Liite 2, s. 4-5, 

4 kohtaa.1.6; B, C, G ja J) 

Tarpeet uusien työkalujen ja uusien riippuvuuksien suhteen voidaan 

saavuttaa eri tilanteissa niin että ohjataan jo uusien asioiden käyttöön-

otossa myös loppukäyttäjät asioiden vastaanottoon ja testaukseen asi-

antuntijoiden kanssa. Antamalla vastuuta, vaatimalla vastuunottoa ja 

huomioimalla mielipiteitä päästään valintojen parempaan hyväksyttä-

vyyteen. (Tutkijan huomautus)   

 Varsinaisen koulutuksen tarve ajateltiin kohdistuvan laitteisiin, uusiin 

systeemeihin ja ohjelmiin. Perehdyttämisen syventämistä oletettiin 

tarvittavan, kun tulevaisuuden tilanteet ovat todellisuutta. Työssä op-

piminen oikeissa tilanteissa työskennellen tuotiin esille. (Liite 2, s. 5, 

4 kohtaa.1.6; E, F, H ja I) 

 Työturvallisuuden uusien vaatimusten tason saavuttaminen katsottiin 

tärkeäksi. (Liite 2, s. 5, 1 kohta.1.6; D) 

Tutkimuksen tekemisen hetkellä ei ole tiedossa täyttämättömiä työtur-

vallisuuden määräyksiä. (Tutkijan huomautus) 

 Ryhmä toi esille myös työvoiman riittävyyden näkökulman uudessa 

energiantuotantoympäristössä. (Liite 2, s. 4, 1 kohta.1.6; A) 

Työvoiman riittävyyteen voidaan vastata ohjaamalla tehokkaampien 

työtapojen käyttöön, käyttämällä ostopalveluja väliaikaisesti ja selvit-

tämällä onko uusien henkilöiden palkkaaminen perusteltavissa. (Tut-

kijan huomautus) 

5.5. Voimalaitosmaisuuden hallintaprosessin tulokset 

Tässä luvussa ovat omaisuuden hallintaprosessin alle löydetyt asiat vasta-

usten perusteella. Omaisuuden hallintaprosessi on jaettu tässä luvussa 

edelleen kompetensseihin (henkilöstön tutkimushetkellä tunnistamaan po-

tentiaaliin), kvalifikaatioihin (työelämän vaatimukset) ja ammattitaitovaa-

teeseen eli mitä kehittämistä tarvitaan vaadittavan osaamisen saavuttami-

seksi omaisuudenhallintaprosessin kohdalla.  

5.5.1. Kompetenssit, omaisuuden hallinta 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkittavan ryhmän nykyisen osaamispoten-

tiaalin alle. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Nykyisten prosessi- ja viranomaisvaatimusten osaamistaso on riittä-

vää. (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.7; 1) 

 Kaukolämpöverkon kemian tämän hetken vaateet ja osaamistaso koh-

taavat. (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.7; 2) 

Verkossa ei ole havaittu korroosiota tai muuta kemiaan liittyvää on-

gelmaa (Tutkijan huomautus) 
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 Jatkuvatoimisen ja automaattisen analytiikan osuus on maksimoitua. 

(Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.7; 3) 

 Työturvallisuus ja kemikaalikäytönvalvonta ovat nykyisten vaatimus-

ten mukaista. (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.7; 4) 

 

Laborantit ja laitoksenhoitajat: 

 PVJ:mien, nykyisten työkalujen paikallistuntemus kaikilla voimalai-

tosalueilla vastaa tarvetta. Laboratorioiden yhteiset työkalut ja mene-

telmät mahdollistavat tämän hetken vaatimusten ja tarpeen mukaisen 

työskentelyn. (Liite 2 s. 5, 2 kohtaa. 1.8; A ja B) 

 Alkalisen vesikemian tämän hetken tarpeet ja vaateet ovat riittävät se-

kä veden laadun että kemikaalien annostelun suhteen. (Liite 2 s. 5, 2 

kohtaa. 1.8; C ja D) 

5.5.2. Kvalifikaatiot, omaisuuden hallinta 

Alla olevissa luetteloissa ovat kaikki omaisuudenhallintaprosessiin liitty-

vät asiat, jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkimuksen kohteena olevan 

ryhmän kvalifikaatioiden alle. 

 

Asiantuntijaryhmän tulokset: 

 Kemian osa-alueen aiheuttamat kunnossapidon parantamisen vaati-

mukset ja tarpeet on tunnistettava. Energian tuotannossa kemian osuus 

kunnossapidossa sisältää prosessien ohjearvojen mukaisen käytön val-

vonnan ja toimenpiteiden tekemisen sekä tältä osin asiantuntija-alueen 

ylläpidon, jotta osaamisen voidaan osittaa tarkastuksissa olleen oikeal-

la tasolla. Tiedonvaihtosuhteet muihin energiayhtiöihin tulee pitää hy-

vässä kunnossa. (Liite 2 s. 5, 2 kohtaa. 1.9; 3 ja 4) 

 Henkilöstön lisäpanostamisen tarpeet tiedon ja vastuiden laajentami-

sen näkökulmasta, kehitetään riippuvuuden vähentämistä yksittäisistä 

henkilöistä. (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.9; 2) 

 Kehitetään konkreettisin toimin omaa toimintaa esimerkiksi prosessi-

en osaamisen koulutuksella käytännön tilanteissa ja ohjeistamalla teh-

täväkokonaisuuksia toiminnan tueksi (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.9; 5) 

 Uusien energiatuotannon kohteiden, kuten kaukojäähdytys, asiantun-

temuksen hankkiminen olemalla mukana jo uusien asioiden kehitys- ja 

aloitusvaiheissa (Liite 2 s. 5, 1 kohta. 1.9; 1) 

 

Laborantit ja laitoksenhoitajat: 

 Tarpeena on työturvallisuuden uusien määräysten omaksuminen ja to-

teuttaminen uudessa tilanteessa uusilla biopolttoaineilla. Työturvalli-

suusvaatimusten muutoksien osaaminen ja käytäntöön saattaminen 

tunnistettiin oman alueen kohdalla. (Liite 2 s. 6, 1 kohta. 1.10; A) 

Uudet puuperäiset biopolttoaineet ovat ominaisuuksiltaan pölyäviä ja 

niistä haihtuu orgaanisia yhdisteitä. Näiden polttoaineiden kohdalla 

koko voimalaitosalue joutuu uusien kysymysten eteen esimerkiksi 

juuri laboranttien ja laitostenhoitajien mainitseman tulipalovaaran 
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vuoksi. Nykyisin käytössä oleva kivihiili on vastaavilta ominaisuuksil-

taan passiivinen eli työskentelyolosuhteet ja suojavarusteet ovat erilai-

set. (Tutkijan huomautus)  

 Tulevaisuuden tarpeena tunnistettiin omaisuudenhallintaprosessin si-

sällön tunteminen. (Liite 2 s. 6, 1 kohta. 1.10; B) 

5.5.3. Ammattitaidon saavuttamiseksi löytyneet asiat, omaisuuden hallinta 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuudenhallintaan liittyvät asiat, 

jotka katsotaan kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamisen kehittämisen alu-

eeseen. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Tarvitaan yhteistyöhön, kustannustietoisuuteen ja omaisuuden hallin-

taprosessin tavoitteisiin panostaminen koulutuksen ja taitojen lisäämi-

sen kautta. (Liite 2 s. 6, 3 kohtaa.1.11; 2, 4 ja 5) 

 Tarvitaan omaisuudenhallintaprosessin sisältöön syventyminen ja siel-

tä konkreettisten kehittämisen toimenpiteiden ottaminen oman ener-

giatuotannon osa-alueen mukaan. (Liite 2 s. 6, 3 kohtaa.1.11; 1, 3 ja 6) 

 

Laborantit ja laitoksenhoitajat: 

 Koulutuksen kautta hankitaan tietämyksen parantaminen turvallisuu-

den ja omaisuudenhallintaprosessin tavoitteisiin nojaten. (Liite 2 s. 6, 

1 kohta.1.12; A) 

 Omaisuudenhallintaprosessin koulutuksen hankkiminen ja sieltä konk-

reettisten kehittämisen toimenpiteet huomioitiin oman energiatuotan-

non osa-alueen mukaan. (Liite 2 s. 6, 1 kohta.1.12; B) 

5.6. Sivutuotteiden hallinnan tulokset 

Tässä luvussa ovat sivutuotteiden hallinnan alle löydetyt asiat. Sivutuot-

teiden hallinta on jaettu tässä luvussa edelleen kompetensseihin (henkilös-

tön tutkimushetkellä tunnistamaan potentiaaliin), kvalifikaatioihin (työ-

elämän vaatimukset) ja ammattitaitovaateeseen eli mitä kehittämistä tarvi-

taan vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi tämän prosessin kohdalla.  

5.6.1. Kompetenssit, sivutuotteiden hallinta 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuoteprosessin asiat, jotka voi-

daan katsoa kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamispotentiaaliin tällä hetkel-

lä. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Sivutuotteiden laadunhallinta on oikealla tasolla ympäristövaatimus-

ten kasvaessa, kun raja-arvot tiukkenevat ja lisääntyvät. Vaatimusten 

muutoksien hallinta on ajan tasalla. (Liite 2 s. 6, 1 kohta.1.13; 3) 
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 Tehdään tarvittavat yksittäiset kertaluontoiset vuoto- ja jätevesien sel-

vitykset ovat viranomaisten vaatimusten mukaiset. (Liite 2 s. 6, 1 koh-

ta.1.13; 1) 

 Näytteiden otot ja selvitykset ulkopuolisten laboratorioiden kanssa 

ovat nykyistä vahvaa osaamisaluetta. (Liite 2 s. 6, 1 kohta.1.13; 2) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Nykyisten polttoaineiden polttoprosessiin ja sivutuotteiden testeihin 

liittyvä analytiikka on omassa laboratoriossa hallinnassa. (Liite 2 s. 7, 

2 kohtaa.1.14; A ja B) 

 Nykyisen tilanteen mukainen polttoprosessin analytiikan hallinta on 

nykyisten vaatimusten mukaista. (Liite 2 s. 7, 2 kohtaa.1.14; C ja D) 

5.6.2. Kvalifikaatiot, sivutuotteiden hallinta 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan löytyneet 

asiat, jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän 

kvalifikaatioiden alle. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Ympäristöön liittyvät tekniikat ja asiat kuten savukaasujen puhdista-

minen uusien teknisten vaatimusten (BAT) ja IED:n vaatimusten täyt-

tämiseksi tehtävä työ kuten rikinpoistoprosessin kehittäminen, sivu-

tuotteiden hyötykäytön kasvattamisen vaatimukset ja viranomaisvaa-

timuksien arvioidaan tuovan lisävaatimuksia asiantuntijaryhmän työ-

tehtäviin. (Liite 2 s. 7, 6 kohtaa.1.15; 1-3, 5, 6 ja 9) 

 Uusien biopolttoaineiden tuleminen energiantuotantoon arvioidaan 

myös tuovan uusia haasteita ja vaatimuksia sivutuotteiden koostumuk-

sien selvityksiin ja loppusijoittamiseen. (Liite 2 s. 7, 2 kohtaa.1.15; 4 

ja 7)  

 Tuotantoprosessin mahdollisesti kasvavat poikkeustilanteet uusien 

IED:n vaatimusten tarvitsemien tekniikoiden soveltamisessa vanhoi-

hin voimalaitoksiin jätevesien ja muiden päästöjen kohdalla lisäävät 

asiantuntijoiden uutta ja akuutimpaa ajan tasalla olemisen tarvetta. 

(Liite 2 s. 7, 2 kohtaa.1.15; 8 ja 10)  

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Savukaasujen puhdistamiseen ja vaikutuksiin sivutuotteissa kasvattaa 

koko sivutuotehallintaketjun analyysivalikoimaa IED:n uusien vaati-

musten ja biopolttoaineiden tullessa kivihiiltä polttaville voimalaitok-

sille. (Liite 2 s. 7, 1 kohta.1.16; A) 

 Uusien biopolttoaineiden tuleminen energiantuotantoon arvioitiin tuo-

van uusia haasteita ja kehittymisen vaateita myös laboratorion analy-

tiikan valikoimiin. Sivutuoteprosessin kokonaisuuden parempi ym-

märtäminen on tulevaisuudessa tärkeää. (Liite 2 s. 7, 1 kohta.1.16; B) 
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5.6.3. Ammattitaidon saavuttamiseksi löytyneet asiat, sivutuotteiden hallinta 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan löytyneet 

asiat, jotka katsotaan kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamisen kehittämisen 

alueeseen. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Tunnistetaan tarvittavan yhteistyön lisäämistä sivutuoteprosessin eri 

alueiden ja asiantuntijoiden kesken sisällä ja ulkona tuo uutta osaamis-

ta. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.17; 1) 

 Tarvitaan liiketoiminnon sivutuoteprosessin lisäkoulutusta prosessin 

omistajien kautta. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.17; 2) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Koetaan tarpeelliseksi sivutuoteprosessin avaaminen ja sitä kautta 

osaamisen kehittämisen tarpeen hakeminen. Koulutusta on hyvä olla 

käytännön tarpeen mukaan. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.18; A) 

5.7. Palveluosaaminen 

Tässä luvussa ovat palveluosaamisen alueeseen saadut vastaukset. Palve-

luosaaminen on jaettu tässä luvussa edelleen kompetensseihin (henkilös-

tön tutkimushetkellä tunnistamaan potentiaaliin), kvalifikaatioihin (työ-

elämän vaatimukset) ja ammattitaitovaateeseen eli mitä kehittämistä tarvi-

taan vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi tämän osaamisalueen kohdal-

la.  

5.7.1. Kompetenssit, palveluosaaminen 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluosaamisen asiat, jotka voidaan 

katsoa kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamispotentiaalin alle. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Aktiivinen ryhmän toiminta energiayhtiön sisällä, palvelualttius näkyy 

toiminnassa keskusteluissa ja selvityksissä sekä tilanteissa toimimise-

na. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.19; 1) 

 Käytämme ryhmällä olevaa pitkää alan kokemusta laajasti selvityksis-

sä sekä laitosten alas- ja ylösajotilanteissa kemian roolin esille tuomi-

sena. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.19; 3) 

 Jokaisella laitosalueella on kemian ryhmän edustus läsnä koko ajan, 

jolloin sisäisen asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä, yhteistyö on avoin-

ta. (Liite 2 s. 8, 2 kohtaa.1.19; 5 ja 6) 

 Yhteistyötä tehdään yksikön ja liiketoiminnon sisällä. (Liite 2 s. 8, 1 

kohta.1.19; 4) Yhteistyötä tehdään myös muiden liiketoimintojen ja 

palvelujen antajien kansa kuten HelenService ja HelenEngineering. 

(Tutkijan huomautus) 
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 Palvelutoiminnan aputoiminnot ovat yhtiön menetelmien mukaisia 

(Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.19; 2) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Koetaan, että ollaan vaatimattomia ja nöyriä toimijoita, laboratorion 

analytiikka on avoimesti tarjolla. (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.20; A) 

 Erilaisten osaamisalueen tilanteiden, kuten näytteiden hakeminen, hoi-

taminen asiakkaan tarpeiden mukaan on hallinnassa. (Liite 2 s. 8, 1 

kohta.1.20; B) 

 Ulkoisten asiakkaiden tilaukset hoidetaan sovitusti aikatauluista huo-

lehtien. (Liite 2 s. 8, 2 kohtaa.1.20; C ja D) 

 Hiilinäytteiden koko ketjun dokumentointi parantaa palvelua. Se on 

tärkein analytiikan alue ja asiakkaan kysymyksiin kaikki pystyvät tällä 

menettelyllä vastaamaan.  (Liite 2 s. 8, 1 kohta.1.20; E)     

5.7.2. Kvalifikaatiot, palveluosaaminen 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluosaamisen asiat, jotka voidaan 

katsoa kuuluvan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän kvalifikaatioiden 

alle. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Palvelutilanteiden tunnistaminen tulevaisuudessa ajatellaan olevan 

vaativampaa niin että sisäisissä ja ulkoisissa kohtaamistilanteissa näh-

dään nopeasti oman tai ryhmän asiantuntemusalueen sisältöihin liitty-

vät asiat, joita voidaan tarjota ongelman ratkaisun avuksi. Palve-

luosaamisen koulutusta asiantuntijoille, koska myyminen on asiantun-

tijoille vieras asia. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.21; 2) 

 Oltava alan kehityksessä hyvin mukana järjestöjen, työryhmien tai 

muun osaamista lisäävän asian kautta, jotta ajassa pysyminen on vah-

vaa ja ajantasaista. Tämän tukemana osataan myös ostaa ulkoa niitä 

toimintoja, joita ei omassa ryhmässä tai laboratorioissa pystytä koko-

naan tekemään. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.21; 4) 

 Oman yhtiön eri laitosten paikallistuntemuksen kasvattaminen, jotta 

osataan vastata yksityiskohdiltaan erilaisten tuotantolaitosten tarpei-

siin nopeammin. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.21; 3)  

Tämä on mahdollista toteuttaa helposti olemalla oman ryhmän muka-

na laitosten päivittäisessä toiminnassa tai tekemällä vastuulaitosten 

muutos. (Tutkijan huomautus)  

 Yhteistyö erilaisten instanssien (kuten viranomaiset, tutkimuslaitokset, 

tarkastuslaitokset ja järjestöt) kanssa tarvitaan laajempana kuin nyt, 

jotta osataan myös hankkia harvemmin tarvittavia palveluja ulkoa. 

(Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.21; 1) 

 Selvitetään nykyistä tarkemmin oikeiden ja kannattavien palvelujen 

antaminen. Luovutaan tarvittaessa vanhasta ja otetaan uutta tilalle lii-

ketoimintojen tarpeiden mukaan. ( Liite 2 s. 9, 1 kohta. 1.21; 5) 

 



Osaamisen kartoitus energiayhtiössä 

 

 

57 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Asiakkaan kokonaisuuden selvittäminen, jotta asiakkaan tarve tulee 

ymmärretyksi ja tehdään oikeita asioita. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.22; A) 

 Asiakkaan ja kumppanien kuunteleminen erikoisalueella parantaa ti-

lanteiden onnistuneempaa läpiviemistä kaikkien kannalta. Opiskellaan 

palvelun arvon käsitettä. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.22; C) 

 Analyysipalvelujen kannattavuus vaaditaan paremmalle tasolle. Van-

hentunut tai liian suppea analytiikan alue kriittiseen tarkasteluun, pa-

rannus/poisto/ulkoistaminen. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.22; B) 

5.7.3. Ammattitaidon saavuttamiseksi löytyneet asiat, palveluosaaminen 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluosaamisen asiat, jotka katso-

taan kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamisen kehittämisen alueeseen. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Tarjotaan kannattavia palveluja / palveluja kannattavasti. Edellyttää 

asiakkaan tarpeen tuntemisen selvittämistä. Hankitaan ulkoa ne palve-

lut, jotka saadaan ulkoa yhtä hyvin tai paremmin joko ajan tai hinnan 

perusteella, kuin itse pystytään toimittamaan. Edellyttää ulkoisten pal-

velujen hyvää tuntemista ja sen ylläpitoa. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.23; 1) 

 Ollaan enemmän esillä, opetellaan ennakoivaa ajattelua, opetellaan 

oman asiantuntijaosaamisen markkinointia tietoisesti osallistumalla tai 

jopa ulkoisten koulutusten avulla. (Liite 2 s. 9, 4 kohtaa.1.23; 2-5) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Aikataulujen lyhenemisen ja laboratoriotoimintojen tehostamisen vaa-

timuksiin tulee pystyä vastaamaan tulevaisuudessa. Täytyy olla selvil-

lä asiakkaan tarpeista. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.24; A) 

 Tarvitaan asiakaspalvelutaitojen lisäämistä ja parantamista koulutuk-

sen avulla. (Liite 2 s. 9, 1 kohta.1.24; B) 

5.8. Hallinto ja johtaminen 

Tässä luvussa ovat hallinnon ja johtamisen alueeseen saadut vastaukset. 

Hallinto ja johtamisen alue on jaettu tässä luvussa kompetensseihin (hen-

kilöstön tutkimushetkellä tunnistamaan potentiaaliin), kvalifikaatioihin 

(työelämän vaatimukset) ja ammattitaitovaateeseen eli mitä kehittämistä 

tarvitaan vaadittavan osaamisen saavuttamiseksi tämän osaamisalueen 

kohdalla.  

5.8.1. Kompetenssit, hallinto ja johtaminen  

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallintoon ja johtamiseen liittyvät 

asiat, jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamispotentiaa-

lin alle. 
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Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Analytiikan laatuasiat ja akkreditoidun (=T250) laatujärjestelmän 

(SFS 17025) sekä laadun ja laatujärjestelmän ylläpito on tämän hetken 

standardin ja akkreditointielimen vaatimusten mukaista. (Liite 2 s. 10, 

2 kohtaa.1.25; 1 ja 17) 

 Hallitaan tämän hetken vaateet työturvallisuusasioissa.  (Liite 2 s. 10, 

2 kohtaa.1.25; 4 ja 5) Ryhmässä on kolme lain mukaista kemikaali-

käytön valvojaa. (Tutkijan huomautus) 

 Yhteistyö on sujuvaa oman ryhmän ja yksikön sisällä sekä ulkoisten 

asiakkaiden kanssa ja liiketoiminnon sisällä. (Liite 2 s. 10, 2 koh-

taa.1.25; 2 ja 6) Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat korkealla 

tasolla. (Tutkijan huomautus)  

 Nykyisten työkalujen käyttö on lähes tämän hetken vaatimusten mu-

kaista. (Liite 2 s. 10, 2 kohtaa.1.25; 9, 14 ja 16) 

 Joustavuus korkealla tasolla, vastaamme käytännössä aina yhteydenot-

toihin 24/7. (Liite 2 s. 10, 3 kohtaa.1.25; 3 ja 11–13) 

 Olemme Suomen mittakaavassa vastaavien alan tuottajien ryhmässä 

kärkipäässä järjestötoiminnassa, harjoittelu- ja työpaikan haluttavuu-

desta, analytiikan interkalibroinneista ja alan keskuudessa olevasta 

yleisestä keskustelusta päätellen. Harvinainen toimialan sisällä oleva 

päästökaupan vaatima akkreditoitu laatujärjestelmä lisää uskottavuutta 

ja painetta ulkopuoliseen analyysi- ja asiantuntijapalveluiden kysyn-

tään. (Liite 2 s. 10, 3 kohtaa.1.25; 7, 8 ja 10)  

 Henkilöstöllä on riittävä, monipuolinen ja hyvä peruskoulutustaso tar-

peeseen nähden. (Liite 2 s. 10, 1 kohta.1.25; 15) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Laboratorion toimintaan liittyvät ”aputoiminnot”, kuten pienhankin-

nat, hankintamenettelyt, laitteiden huoltojärjestelmät ovat hallinnassa. 

(Liite 2 s. 10, 2 kohtaa.1.26; A ja B)  

 Ryhmälle ominaista on joustavuus, henkilöstön pysyvyys, sisäinen yh-

teistyö, hyvä ilmapiiri. (Liite 2 s. 10, 2 kohtaa.1.26; C ja D) Edelliset 

mahdollistavat kompetenssien kehittymisen ja pysymisen. (Tutkijan 

huomautus) 

 Olemassa olevien laboratorion työkalujen ja liiketoiminnon yleisten 

verkko-ohjelmien päivittäinen käyttäminen on sujuvaa. (Liite 2 s. 10–

11, 4 kohtaa.1.26; G, I, P ja Q) 

 Tunnetaan yritysympäristö. (Liite 2 s. 10, 1 kohta.1.26; L) Tämän tuli-

si tukea kokonaisuuden vaikutusten ymmärtämistä ja soveltamista. 

(Tutkijan huomautus) 

 Työntekijöillä on riittävä, monipuolinen ja hyvä peruskoulutustaso 

tarpeeseen nähden. (Liite 2 s. 10, 2 kohtaa.1.26; E ja J) 

 Fyysiset ja työelämän perustaidot, vuorovaikutus, viestintä, kuuntele-

minen, kommunikointi, erilaisuuden ymmärtäminen ovat kuten muilla 

vastaavilla toimijoilla. (Liite 2 s. 10, 5 kohtaa.1.26; F, H, K, M ja O) 
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 Omiin työtehtäviin ja GLP – käytäntöihin liittyvät asiat. (Liite 2 s. 10, 

1 kohta.1.26; N) 

 Työturvallisuus (Liite 2 s. 11, 1 kohta.1.26; R)  

5.8.2. Kvalifikaatiot, hallinto ja johtaminen 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallintoon ja johtamiseen liittyvät 

asiat, jotka voidaan katsoa kuuluvan tutkimuksen kohteena olevan ryhmän 

kvalifikaatioiden alle. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Töiden delegoimiseen ja sen kautta tapahtuvaan ajankäytön ja osaami-

sen käytön tehostamiseen tunnetaan painetta ja oletetaan, että tulevai-

suudessa tähän alueeseen asetetaan enemmän odotuksia. Tämä edel-

lyttää ainakin vuorovaikutustaitojen kehittämistä. (Liite 2 s. 11, 2 koh-

taa.1.27; 15, 23) 

 Odotetaan paljon parempaa ympäristön ja hukkien tunnistamista, sekä 

niihin puuttumista työvälineissä, -vaiheissa ja palveluissa. (Liite 2 s. 

11, 2 kohtaa.1.27; 6, 24) 

 Tarvitaan talouden parempaa tuntemusta kokonaisuudessaan. Hukkien 

tunnistamista ja pienentämistä myös tavaroiden ja palveluiden han-

kinnoissa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä paljon enemmän. Hank-

keiden tarkemman seurannan odotetaan myös olevan tulevaisuudessa 

selkeä vaade. Laitosten käynnistykset ja tuotannon alasajot muuttuvat 

enemmän useampien markkinatilanteiden (mm. polttoaineiden tai 

sähkö hinta) vaatimusten mukaisiksi, syklit toiminnoissa nopeutuvat 

huomattavasti. (Liite 2 s. 11, 2 kohtaa.1.27; 8 ja 4)   

 Yhteistyön, yhdessä selvittämisen, vuorovaikutustilanteiden, vastuun 

ottamisen ja kokonaiskehittymisessä omalla alalla mukana pysymisen 

vastuu koettiin tulevaisuudessa painottuvan ja sille koetaan asetetta-

van lisää vaatimuksia. (Liite 2 s. 11, 2 kohtaa.1.27; 3 ja 2)   

 Henkilöstöasioiden kehittymiselle kuten esimies- ja alaistaidoille odo-

tetaan avoimempaa ja tuottavampaa kehityssuuntaa, avoin ja samaan 

työpäämäärään pyrkiminen yhdessä tekemisen kautta odotetaan li-

sääntyvän. (Liite 2 s. 11, 2 kohtaa.1.27; 9 ja 16) 

 Asiantuntemuksen käytön kehittymisen odotetaan olevan nopeampaa 

kuin tällä hetkellä. (Liite 2 s. 11, 2 kohtaa.1.27; 14 ja 26) 

 Projektien määrän hetkellinen, mutta valtava kasvu lähitulevaisuudes-

sa odotetaan vaativan uusien työskentelytapojen, ohjelmien ja menet-

telyjen omaksumista. Vanhoista tavoista on tarvittaessa luovuttava. 

(Liite 2 s. 11, 2 kohtaa.1.27; 5 ja 10) 

 Tiedonkäsittelyn selkeyttäminen, tiedon esittämisen ”standardointi”, 

tiedon säilyttäminen ja saatavuus odotetaan olevan tulevaisuudessa 

helpompaa, turha olemassa olevaan tietoon liittyvä etsiminen ja sel-

ventäminen on todellinen hukka. (Liite 2 s. 11, 3 kohtaa.1.27; 19, 22 

ja 27)   
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 Ohjelmien ja jatkuvatoimisten analysaattorien käytön tehostaminen ja 

tiedon helpompi jakaminen niiden avulla tulee vaateeksi tulevaisuu-

dessa, kuten ohjelmien ja tulospankkien avoimempi avaaminen tarvit-

sijoille koko ajan ja mittaustuloksen ja asiantuntijatyön tuoman arvon 

nykyistä parempi sijoittaminen kokonaisuuteen.  (1 Liite 2 s. 11, 3 

kohtaa.27; 17, 25 ja 28) 

 Työturvallisuusasioiden osuus korostuu ja vaatimukset kasvavat, tä-

män alueen liittäminen luonnollisemmaksi osaksi työelämäosaamista 

on odotettava tarve tulevaisuuden energiatuotannossa. (Liite 2 s. 11, 2 

kohtaa 1.27; 11 ja 18) 

 Lisääntyvästä informaatiotulvasta selviytymisen vaade tulee ilmei-

semmäksi ja oikeiden asioiden tekeminen harkitaan tarkemmin. (Liite 

2 s. 11, 2 kohtaa 1.27; 7 ja 21) 

 Tarkastelun alla oleva ryhmä työskentelee Helsingissä kolmella voi-

malaitosalueella, näiden työpisteiden kesken odotetaan tulevaisuudes-

sa olevan tehokkaampi yhteistyö eli pienempi riippuvuus yksittäisistä 

henkilöistä. (Liite 2 s. 11, 3 kohtaa 1.27; 13, 20 ja 29) 

 Moniosaaminen, nopea reagointi odotetaan olevan tulevaisuutta. (Liite 

2 s. 11, 2 kohtaa 1.27; 1 ja 12) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Työn tehostamisen vaade on ilmeinen, joka näkyy esimerkiksi henki-

löstön vähentämisen kautta tulevan tehostamisen, kuten myös töiden 

sekä toimintojen järkeistämisen kautta, vanhasta, tuottamattomasta ja 

turhasta luopuminen täytyy oppia. (Liite 2 s. 12, 6 kohtaa.1.28; A, F, 

G, M, N ja Q) 

 Talousasioiden tuntemisen ja tiedostamisen tarve jokapäiväisessä toi-

mimisessa kasvaa, laitosten käynnistykset ja tuotannon alasajot muut-

tuvat enemmän useampien markkinatilanteiden (mm. polttoaineiden 

tai sähkö hinta) vaatimusten mukaisiksi, syklit nopeutuvat huomatta-

vasti. (Liite 2 s. 12, 1 kohta.1.28; B) 

 Kokonaisuuden näkemisen kautta töiden hetkellisten tärkeysjärjestys-

ten (priorisointi) muuttaminen ”lennossa” on tulevaisuutta, tarvitaan 

valmiutta nopeaan reagointiin ja esimerkiksi paikan vaihtoon laitosten 

kesken, suunnitelmallisuus muuttaa muotoaan uudenlaiseksi valmiu-

deksi toimia nopeissa tuotantolaitosten muutoksissa. (Liite 2 s. 12, 2 

kohtaa.1.28; K ja L)  

 Tullaan tarvitsemaan nykyistä tehokkaampi työkaluina olevien ohjel-

mien käytön tehostaminen ja opiskelu, itsenäinen tiedon kaivaminen 

ja tulkinta. (Liite 2 s. 12, 1 kohta.1.28; C) 

 Asiantuntemuksen suuntaan kasvaminen kaikkien ryhmän jäsenten 

osalta. (Liite 2 s. 12, 2 kohtaa.1.28; I ja J) 

 Täysin uuden oppiminen kuten uudet tekniikat ja kielitaidon kehittä-

minen opiskelun kautta, vaade tulee ympäristön muutoksesta, esimer-

kiksi tuotteiden ja laitteiden manuaaleja ei saa äidinkielellä. (Liite 2 s. 

12, 2 kohtaa.1.28; R ja U)   
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 Tiimityöskentelymallit ja – työtavat lisääntyvät yhteistyötarpeiden 

kasvaessa, töiden riippuvuus yksittäisten henkilöiden läsnäolosta ei 

ole tulevaisuutta, odotetaan läpinäkyvämpää toimintaa. (Liite 2 s. 12, 

7 kohtaa.1.28; D, E, H, O, P, S ja T) 

5.8.3. Ammattitaidon saavuttamiseksi löytyneet asiat, hallinto ja johtaminen 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallintoon ja johtamiseen liittyvät 

asiat, jotka katsotaan kuuluvan tutkittavan ryhmän osaamisen kehittämisen 

alueeseen. 

 

Asiantuntijaryhmän havainnot: 

 Opetellaan kokonaisuuden hallintaan liittyvä täsmällinen esitystapa 

(faktapohjainen työskentely), myöhemminkin asiayhteydet oltava 

ymmärrettävissä. (Liite 2 s. 12, 1 kohta.1.29; 1) 

 Nopea siirtyminen asiasta toiseen katsottiin olevan tulevaisuuden vaa-

timus. (Liite 2 s. 12, 1 kohta.1.29; 2) Tähän päästään kokonaisuuden 

riippuvuuksia opettelemisella ja eri työkokonaisuuksia kehittämällä. 

(Tutkijan huomautus)  

 Verkostoitumistaitojen harjoittaminen. (Liite 2 s. 12–13, 2 kohtaa. 

1.29; 3 ja 11) 

 Tullaan tarvitsemaan parempaa taloudellista suunnittelua, mukaan 

ajatteluun tulee kustannustietoisuus kokonaisuutena päivittäiseen 

työskentelyyn. (Liite 2 s. 12–13, 3 kohtaa.1.29; 4, 6 ja 12) 

 Perustyökalujen ominaisuuksien täydellisempi osaaminen, jokapäiväi-

nen työskentely muuttuu joustavammaksi. Työkalujen osaamiseen 

täytyy saada tasapuolisempi osaamisen taso. (Liite 2 s. 13, 5 kohtaa. 

1.29; 5, 7, 8, 15 ja 19) Näitä asioita on helppo parantaa opiskelemalla 

eri tilaisuuksissa. (Tutkijan huomautus) 

 Uusissa tekniikoissa mukana pysyminen tulee olemaan tulevaisuuden 

vaatimus. (Liite 2 s. 13, 4 kohtaa. 1.29; 13, 14, 17 ja 18) Työn tekijä 

on työn paras asiantuntija ja osaaja, tieto ja koko vastuu tehtävästä 

työstä annetaan kaikille tarvitsijoille. (Tutkijan huomautus)  

 Tiimityöskentelytaidot, taipumista ja ymmärrystä muutoksiin, kuten 

joustavat työtavat ja – ajat (etätyö) (Liite 2 s. 13, 3 kohtaa.1.29; 9, 10 

ja 16) 

 

Laboranttien ja laitoksenhoitajien havainnot: 

 Yhtiön yleisten koulutusten hyväksikäyttö, tietotekniikan helpparin 

aktiivisempi itsenäinen käyttö. (Liite 2 s. 13, 1 kohta.1.30; A) Koulu-

tuksia on suuressa konsernissa paljon tarjolla ja koulutuksiin osallis-

tumista on evätty todella harvoin. (Tutkijan huomautus) 

 Huolehditaan paremmin kaikista omista työskentelytiloista ja -oloista. 

Sovitaan yhdessä miten toimitaan. Ollaan mukana oman työn kehittä-

misessä. (Liite 2 s. 13, 2 kohtaa.1.30; B ja H) 

 Käytetään työnantajan suomia mahdollisuuksia kuntoremontteihin ja 

muuhun elämänlaadun parantamiseen. (Liite 2 s. 13, 1 kohta.1.30; E)  
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 Opiskellaan ja hankitaan osaamista osallistumisen kautta yhteistyöky-

vyn parantamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opetellaan 

käyttämään työtä helpottavia valmiita ratkaisuja. (Liite 2 s. 13, 3 koh-

taa.1.30; C, F ja M) 

 Tarvitaan enemmän perehtymistä ja tulkinnan laajentamista nykyiseen 

dataan. Edellinen saavutetaan osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja 

asioiden kehittämiseen liittyviin palavereihin. (Liite 2 s. 13, 2 koh-

taa.1.30; I ja N) 

 Tarvitaan rationalisointia työskentelyyn, ulkopuolisten palvelujen käy-

tön tehostamiseen (esim. kuljetukset). Opetellaan ulos vanhoista ja 

huonoista työskentelytavoista. (Liite 2 s. 13, 3 kohtaa.1.30; J ja K) 

 Tarvitaan toimittajien koulutusten ja yhteysmahdollisuuksien parempi 

hyödyntäminen.  (Liite 2 s. 13, 2 kohtaa.1.30; G ja L) 

 Tarvitaan hiljaisen tiedon ja yksilöityneen tiedon saaminen kaikkien 

ryhmän jäsenten käyttöön. (Liite 2 s. 13, 1 kohta.1.30; D) 

 

6 TYÖN TULOSTEN POHDINTAA 

Tämän osaamisen kartoittamisen tulokset kertovat yhden energia-alalla 

työskentelevän kemian ryhmän mielipiteen omasta osaamisestaan. Tutki-

mus selvittää osaamista kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäi-

nen tutkimuskysymys liittyy nykyiseen osaamiseen ja se on ”Mitä osaa-

mista voimalaitoskemian ryhmä tunnistaa omaavansa tällä hetkellä? Sillä 

selvitettiin nykyistä osaamista työstä suoriutumiseen. Toinen kysymys kar-

toitti mitä osaamista ryhmä koki tarvitsevansa tietämiensä tulevaisuuden 

vaatimuksiin ja muutoksiin pohjautuvan tiedon perusteella. Tätä selvitet-

tiin vastaamalla kysymykseen ”Mitä osaamista ryhmän jäsenet tunnistavat 

tarvitsevansa tulevaisuudessa?” Kolmantena asiana kartoitettiin, minkä-

laisella osaamisen kehittämisen keinoilla ryhmä koki saavuttavansa tarvit-

tavan osaamisen. Tätä asiaa selvitettiin tutkimuskysymyksellä ”Millaista 

koulutusta tai osaamisen kehittämistä ryhmän jäsenet kokevat tarvitsevan-

sa löytämiensä uusien ja mahdollisesti nykyisten vaatimusten saavuttami-

seksi?” Näiden kysymysten pariin palattiin noin vuoden aikana kolme ker-

taa. Osaamisen kartoituksen tekeminen useammilla tavoilla ja kerroilla lä-

hes vuoden ajan oli haastavaa suorittaa työskentelytavan vaativan runsaan 

työskentely- ja kalenteriajan vuoksi. Aikaa kului varsinaiseen työskente-

lyyn sekä asioiden sovittamiseen ja yhteisen ajan järjestämiseen. Työsken-

telyn aikataulutuksen vaatimuksena oli lisäksi uuden yhtiön strategian jul-

kistaminen. Raakamateriaaliin palaaminen kaksi kertaa työskentelyproses-

sin aikana tuntui olevan hyvä menetelmä. Näin tutkittavan ryhmän jäsenil-

lä oli mahdollisuus pidempiaikaiseen asian omaksumiseen sekä miettimi-

seen ja heillä oli tiedossaan, että esille tulleisiin asioihin voi edelleen vai-

kuttaa. Tämä koettiin tutkijan näkökulmasta katsoen enimmäkseen hyväksi 

asiaksi. Ryhmä, jota tulosten katsotaan edustavan, on kooltaan 15 henki-

löä. Eri työskentely kerroilla paikalla oli eri määrä ryhmän jäseniä. Osallis-

tumisprosentti oli suurimmillaan 85. Tutkimuksen kannalta osallistumis-
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prosentti on kattava ja voidaan olettaa, että kartoituksen mielipiteet kuvaa-

vat hyvin ryhmän keskimääräistä mielipidettä sen osaamisesta ja osaami-

sen tarpeista.   

 

Tuloksista on esitetty lyhyt numeerinen osa, taulukko kolme kappaleessa 

5.3. Tulosten kirjallinen osa on esitetty kappaleissa 5.4 – 5.8. Ryhmätöiden 

alkuperäinen materiaali on liitteessä kaksi. 

6.1. Numeeristen tulosten tulkintaa 

Taulukon neljä tulosten lukumäärillä ei lukuina ole itseisarvoa tämän laa-

dullisen tutkimuksen kannalta, varsinkaan koska vastaavaa tutkimusta ei 

tiedetä olevan tuloksen vertailua varten. 

 

Taulukosta neljä nähdään, että hallinnon ja johtamisen alueeseen kartoit-

tamisessa löytyi eniten asioita, laskettuna ryhmän alkuperäisestä materiaa-

lista. Kolmesta näkökulmasta kvalifikaatiot edustavat suurinta osaa hallin-

non ja johtamisen alueessa sekä koko tutkimuksessa. Tämän havainnon 

voidaan katsoa olevan positiivinen siltä kannalta, että ryhmä löysi paljon 

kehitettävää käytettävään tietoon nähden. Se osoittanee myös sitä, että 

henkilöt ovat valmiita uusien asioiden tekemiseen ja tutkimiseen sekä ha-

luavat olla mukana liiketoiminnon tulevaisuuden kokonaisuudessa. Am-

mattitaidon kehittämiseen liittyviä kohtia löytyi melko paljon. Edellisen 

perusteella voidaan ainakin osittain päätellä, että ryhmän henkilöt haluavat 

löytää ratkaisuja tulevaisuuden vaatimusten ratkaisemiseksi. Tutkijan nä-

kökulmasta luvuissa on yllättävää, että kompetenssien määrä ei ollut suu-

rin. Kompetenssien olisi voinut odottaa edustavan tutkimuksessa suurinta 

osaa. Ryhmän henkilöt saattoivat katsoa tärkeämmäksi pohtia tulevaisuut-

ta tässä tilanteessa monien muutosten keskellä, tai he ovat vaatimattomia 

osaamisensa esille tuomisessa. Saattaa myös olla vaikeaa tuoda esille asi-

aa, jota pitää selkeänä itsestään selvyytenä. Kolmen varsinaisen liiketoi-

minnon toimintoprosessin (=”kovat” asiat) luvut yhteensä verrattuna kah-

teen vähemmän tekniseen prosessiin (=”pehmeät” asiat) olivat samanko-

koiset. Tutkimuksen aineisto jakautuu käytännössä kahteen samansuurui-

seen osaan ”kovan” ja ”pehmeän” alueen kesken. Koska vastaavaa tutki-

musta ei ole käytettävissä on vaikea osoittaa onko jakauma luonnollinen 

vai epäluonnollinen tämän ryhmän osalta. Omaisuuden hallinnan ja sivu-

tuotteiden hallinnan pienet lukuarvot saattavat riippua siitä, että ryhmän 

jäsenet eivät koe tunnistavansa kyseisiä toimintoprosesseja. Energian tuo-

tanto edustaa ”kovista” asioista noin 2/3 osaa. Tämä tuntuu luonnolliselta, 

koska ryhmän teknisten tehtävien voidaan helposti katsoa sisältyvän aina 

jollakin tavalla energian tuotantoon. Palveluosaamisen alueen pienuutta 

voinee selittää joko sillä, että jokapäiväinen palvelu koetaan hyvin luon-

nolliseksi osaksi päivittäistä toimintaa tai sitä ei tunnisteta. Tämä prosessi 

on ainut, jossa ryhmän mielipiteen mukaan nykyinen osaaminen on vahvin 

näkökulma, joskin luvut ja niiden erot ovat hyvin pieniä. 
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Vaikka vastausten lukumääristä on vaikea tehdä selkeitä johtopäätöksiä, 

niin kompetenssien lukumäärä ja suhde muihin materiaalin kohtien luku-

määriin aiheutti pohdintaa. Edellisestä johtuen esitettiin kahdelle ryhmän 

jäsenelle ylimääräinen kysymys: ” Mitkä syyt voivat johtaa siihen, että 

ammattitaitoon liittyvä osaaminen saattaa olla vaikea tuoda esille?” Vasta-

usten perusteella syitä voivat olla: 

- ilmaisun yleinen vaikeus 

- ei tiedosteta, mikä olisi oleellista tuoda esille  

- ollaan sokeita omalle tutulle tekemiselle 

- kunnallinen kulttuuri ei välttämättä tue osaamisen esille tuomista 

- tehtäväkuvat ovat olleet tähän asti melko muuttumattomia, henkilö-

kohtaisia ja lukittuja, jolloin oletetaan, että tieto osaamisesta on ole-

massa 

- henkilöstö ei ole tottunut osaamisensa myymiseen vaan on luottanut 

työn suorittamisen riittävyyteen ja suorittaminen itsessään on riittänyt, 

varsinaista osaamista omana asianaan ei ole tarvinnut työn tekemisessä 

miettiä 

- vaatimaton ”työitsetunto”, ei rohjeta tai kehdata tuoda mielipidettä 

osaamisesta esille  

- asiantuntijatyössä ei koeta yhteyttä markkinointityöhön, näkökulma 

tekemiseen tämänlaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on omanlaisensa 

- edustetaan erittäin kapeaa ammattialuetta, ei osata jakaa tekemistä 

osiin 

- jäänteet hierarkkisesta työtavasta istuvat tiukassa 

- tämä tutkimuksen tekemisen aikajakso oli erittäin muutosruuhkainen, 

oletus on, että vanhassa tuotantotilanteessa nykyistä osaamista olisi 

tuotu esille enemmän verrattuna muihin kohtiin, ajatukset ovat enem-

män tulevassa, koska tapahtuu niin paljon 

- konsernin ja liiketoiminnon tilanne, kehitysvaateet ja muutoksen ym-

märtämisen vaateet latistavat henkilöstön mielestä olemassa olevan 

osaamisen arvoa 

- oliko tutkimustapa kompetenssien kartoittamiseen oikea, olisiko tullut 

enemmän vastauksia, jos kysymys olisi esitetty henkilökohtaisesti jo-

kaiselle. 

Saadut vastaukset tuntuvat luonnollisilta verrattuna tutkimuksen kohteena 

olevan voimalaitoskemianryhmän työympäristöön ja henkilörakenteeseen 

kokonaisuutena. Vastaukset tuovat esille myös sellaisia seikkoja, joita on 

hyvä miettiä ryhmää ja sen tehtäviä myöhemmin kehitettäessä liiketoimin-

non kulloisiakin tarpeita vastaavaksi. Vastaukset vastaavat myös jonkin 

verran tutkijan alkuperäistä omaa pohdintaa vastausten jakaumasta. 

  

Taulukossa neljä on esitetty myös tulosten yhdistämisen jälkeen jääneiden 

kohtien lukumäärät. Määrälliset arvot laskivat 290:stä 122 kohtaan, joka 

on noin 40 % alkuperäisestä määrästä. Tulosten määrällinen edustavuus-

järjestys pysyi samana kuin alkuperäisten kohtien kohdalla. Kvalifikaatiot 

ovat suurin alue ja sen jälkeen järjestyksessä kompetenssit ja kehittämisen 

keinot.  
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6.2. Kirjallisen osuuden tulkintaa 

Tämä kirjallisen osuuden tulkinta pohjautuu kappaleissa 5.4 – 5.8 esitet-

tyihin alkuperäisen materiaalin yhdistettyihin tuloksiin. Kohdat 6.2.1 – 

6.2.3 käsittelevät ns. kovia alueita, eli liiketoiminnon kolmea tärkeintä 

toiminnanohjausprosessia. Kohdat 6.2.4 ja 6.2.5 käsittelevät pehmeitä alu-

eita, eli palveluosaamista ja hallintoa. Kirjallisten tulosten tulkinta on teh-

ty prosesseittain. Kunkin prosessin ensimmäinen kappale vastaa tutkimus-

kysymykseen ”Mitä osaamista voimalaitoskemian ryhmä tunnistaa omaa-

vansa tällä hetkellä?” Toinen kappale vastaa kysymykseen ”Mitä osaa-

mista ryhmän jäsenet tunnistavat tarvitsevansa tulevaisuudessa?” Kol-

mannessa kappaleessa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Mil-

laista koulutusta tai osaamisen kehittämistä ryhmän jäsenet kokevat tar-

vitsevansa löytämiensä uusien ja mahdollisesti nykyisten vaatimusten saa-

vuttamiseksi?” Kirjallisen osuuden loppuyhteenveto on kappaleessa 6.2.6. 

6.2.1. Energian tuotantoprosessi 

Kompetenssien asiantuntijaryhmän ja laboranttien ja laitoksenhoitajien tu-

lokset ovat itse osaamisalueiden ja niiden painotuksien kohdalla saman-

suuntaiset.  Molemmat ryhmät kokevat osaavansa ryhmän toiminnan pe-

ruspilarit eli nykyisen vedenvalmistustekniikan ja päästökauppaan liitty-

vän kivihiilen analytiikan. Myös nykyinen muutoksen suunta tunnistettiin 

molemmissa ryhmissä. Ryhmät löysivät omilta osiltaan ympäristöanalytii-

kan ja voimalaitoselämään liittyvän erikoisanalytiikan tarpeen ja palvelui-

den oikeinostamisen taidon. On tärkeää ostopalvelua tehtäessä käyttää tä-

män alan tuntemusta, jotta saatu tulos pystyy vastaamaan omien taitojen 

kanssa alkuperäiseen ongelmaan. Edellisten lisäksi laboranttien ja laitok-

senhoitajien ryhmä tunnisti osaamisensa alueeseen paikallistuntemuksen 

tärkeyden, joka tukee oman työn tekemistä kaikilla laitosalueilla. 

 

Tämän prosessin kvalifikaatioiden tulevaisuuden tarpeet poikkesivat ryh-

mien välillä enemmän kuin kompetenssien kohdalla. Molemmat ryhmät 

tunnistivat vedenvalmistustekniikoiden kehittymisen ja vesiarvojen tiu-

kentumisen vaateen ja näihin liittyvän uuden oppimisen tarpeen omalla 

alueellaan. Tulevaisuuden biopolttoaineiden tuleminen myös tutkittavan 

ryhmän työympäristöön on vahva signaali ja myös sen molemmat ryhmät 

tunnistivat tärkeäksi. Näiden lisäksi asiantuntijat tunnistivat tulevaisuuden 

tarpeeksi asiantuntemuksen laajenevan syvällisempään vesiprosessin 

osaamiseen ja selvittämiseen sekä tällä alueella asioiden tekemisen enem-

män kokonaisuuden kannalta mukana olemisena kaikkien muiden ammat-

tiryhmien kanssa, jonka pyrkimys on tyytyväisemmät tuotteiden tuottajat 

ja asiakkaan (HelenVoiman tapauksessa Salkunhallinta) arvoketjuntur-

vaaminen. Tiimityömäisen toiminnan kokonaisuuden osana tunnisti myös 

laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmä. Asiantuntijat kokivat myös tule-

vaisuuden tuovan tiedon viemistä energian tuotantoprosessin tarpeisiin. 
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Kvalifikaatioiden toteuttaminen vaatii ammattitaidon kasvattamista, jotta 

tunnistetut ja liiketoiminnossa oikeiksi suunniksi valitut alueet saadaan 

energian tuotantoprosessin hyödyksi myös tässä ryhmässä. Asiantuntijat 

löysivät vedenvalmistukseen, ympäristöasioihin, energian tuotantoon ja 

asiantuntemusalueen toimintaan selkeitä osaamisen kasvattamisen vaatei-

ta. Laborantit ja laitoksenhoitajien ryhmä tunnistivat samankaltaisen oman 

osaamisen syventämisen asiantuntijuuteen kuin asiantuntijat. Tämä ryhmä 

kiinnitti huomiota työturvallisuuden huomioimiseen uusissa tilanteissa ja 

uuden oppimisen oikea-aikaisuuden, jotta uutta tietoa on käytettävissä, 

kun sen tarve on. Työvoiman riittävyys tuli myös esille.  

6.2.2. Voimalaitosomaisuuden hallintaprosessi 

Asiantuntijoiden esille tuomat kompetenssit sisältävät ne asiat karkealla 

tasolla, joita ryhmä tekee antaessaan palveluja liiketoimintojen kemian 

alueelle. Vastauksista ei saa kiinni, kuinka syvällisesti asiantuntijat luotta-

vat osaamiseensa omaisuuden hallintaa ajatellen. Laboranttien ja laitok-

senhoitajien ryhmän vastaukset sisältävät ryhmän perustehtävän mukaisen 

toiminnan voimalaitoksilla, joka on omaisuuden hallintaa parhaimmillaan. 

 

Kvalifikaatioihin asiantuntijat löysivät yhteyden oman työn ja kunnossa-

pidon kanssa, kemian ajoparametrien jatkuvan tuntemisen ja kumppaniyri-

tysten joukossa olemisen tarpeet. Ryhmän sisältä löytyi kehitettävää ja 

opittavaa kokonaisuuksien hallinnassa. Laborantit ja laitoksenhoitajat toi-

vat esille työturvallisuuden paremman tuntemisen muutoksissa. Molem-

mat ryhmät kokivat tämän prosessin sisällön tuntemisen heikoksi.  

 

Molemmat ryhmät kokivat tarvitsevansa tämän prosessin koko sisällön 

koulutusta tarvittavan osaamistason saavuttamisen selventämiseksi. 

6.2.3. Sivutuotteiden hallinta 

Kompetensseihin tunnistettiin molempien ryhmien kohdalta polttoproses-

sin sivutuotteiden päivittäisen prosessivalvonnan ja loppusijoituksen tuo-

man ulkopuolisen analytiikan vaatimukset ja toimenpiteet. Lisäksi asian-

tuntijat tunnistivat erilaisten kertaluontoisten kokeiden ja testien kemian 

roolin. 

 

Kvalifikaatioissa tuli esille molempien ryhmien kohdalla uusien ympäris-

tövaatimusten tuoma tarve uuden oppimiseen. Se liittyy sivutuotteisiin 

polton vaikutuksista niiden loppusijoittamiseen asti. Biopolttoaineiden 

tuoma uusi rooli mainittiin myös kummankin ryhmän osaamisen tarpeiden 

kohdalla. 

 

Ammattitaidon saavuttamiseksi koettiin tarvittavan tämän prosessin sisäl-

lön koulutusta sekä yhteistyön lisäämistä tämän laajan prosessin sisällön 

istuttamiseksi kemian alueen toimintoihin ja kunkin omaan työhön. Vaik-
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ka biopolttoaineet on mainittu kvalifikaatioissa, ne puuttuvat tästä ryhmäs-

tä. 

6.2.4. Palveluosaaminen 

Asiantuntijaryhmän vastaukset kompetensseissa sisältävät palveluosaami-

sen perustuvan ryhmän aktiiviseen toimintaan liiketoiminnossa, pitkää ko-

kemusta mihin toiminta pohjaa, yksiköiden väliseen yhteistyöhön sekä 

ryhmän hajautettuun sijoittamiseen jokaiselle laitosalueelle. Laborantit ja 

laitoksenhoitajat ajattelevat vastausten perusteella, että omien jokapäiväis-

ten tehtävien hyvä hoitaminen tuottaa hyvän palveluosaamisen. Edellisen 

lisäksi he tunnistivat, että tiedon jakaminen hyvällä dokumentaatiolla hel-

pottaa asiakkaille annettua palvelua.  

 

Kvalifikaatioihin tunnistettiin molempien ryhmien osalta palvelutilantei-

den parempaa tunnistamista kohtaamistilanteissa, yhteistyön ja ympäristön 

laajempaa tuntemista myös oman työnantajan ulkopuolelle. Vastausten pe-

rusteella molemmat näkivät myös, että kokonaisuuden hallinta parantaisi 

palveluosaamista sekä palveluiden karsiminen että kohdistaminen harki-

tummin.  

 

Tämän osaamisen kohdalla asiantuntijat pitivät tärkeänä kehittämishank-

keena oman asiantuntemuksen ”myymisen” opiskelua tilanteissa esim. 

esillä olemisena. Konkreettista palveluiden karsinnan ja siten myös mah-

dottomasta kieltäytymisen oppimista tulee harjoittaa. Laborantit ja laitok-

senhoitajat toivat esille toimintojensa tehostamisen oppimisen ja asiakas-

palvelutaitojen opiskelun. 

6.2.5. Hallinto ja johtaminen 

Kompetenssien osalta molemmat ryhmät toivat esille lähes samat asiat 

omista näkökulmistaan katsottuna. Nämä asiat liittyivät laboratoriotoimin-

tojen laatuun, joka on akkreditoidussa laboratoriossa erittäin tärkeä ja iso 

alue. Lisäksi tuotiin esille työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, yhteistyön 

tärkeys ja oikeatasoinen peruskoulutustaso kuhunkin tehtävään. Asiantun-

tijat toivat esille vastauksissaan edellisten lisäksi ryhmän asemaa ja tasoa 

verrattuna muihin vastaaviin toimijoihin Suomessa ja eri järjestöissä.  

 

Kvalifikaatioiden ryhmän asiat sisältävät ajankäyttöön, työn ja valikoiman 

hukkien tunnistamiseen, talouden (hankinnat, käynnistykset) ja siitä tule-

vaan riippuvuuteen, yhdessä tekemiseen, asiantuntemuksen ja sen vastuun 

kasvattamiseen, projekteihin oma-aloitteisen tiedon etsimisen alueisiin liit-

tyviä asioita. Moniosaamisen vaateet, tiedon levittäminen informaatiotul-

vassa, täysin uuden opiskelun tarve ja työturvallisuuden liittäminen uusiin 

tilanteisiin tulivat esille. 
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Ammattitaidon kehittämiseen löytyneet polut poikkesivat tässä osassa eni-

ten kahden ryhmän välillä. Asiantuntijaryhmä katsoi, että kokonaisuuden 

parempi hallinta, hektisempi toiminta, verkostoitumistaitojen lisääminen, 

talouden ymmärtäminen, omien työkalujen oikea hallinta, uusien teknii-

koiden tiedon riittävä ylläpito, tiimityöskentelytaidot ja huomattava jous-

tavuus auttaisivat hallinnon ja johtamisen alueen kehittymistä haluttuun 

suuntaan. Laborantit ja laitoksenhoitajat toivat esille enemmän tarjolla 

olevien elämän taitoihin liittyvien mahdollisuuksien käyttöä, kiinnitettiin 

huomiota koulutuksen käyttöön, ympäristön huolehtimiseen, tiedon laa-

jempaan käyttöön sekä rationalisointiin.    

6.2.6. Kirjallisen osuuden yhteenveto 

Energian tuotantoprosessi: Tutkijan näkökulmasta molemmat ryhmät toi-

vat esille energiantuotantoprosessin ja erikoisosaajaryhmän roolin mukai-

set tärkeimmät ja suurimmat alueet ja asiat. Näiden tulosten perusteella on 

helppo jatkaa ryhmän osaamisen kehittämistä liiketoiminnon vaatimusten 

mukaan. Tutkijana voi olla tyytyväinen siihen, että ryhmän vastauksista 

voi päätellä, että se on aktiivisesti ollut ottamassa vastaan sitä signaalia, 

mitä konsernin ja liiketoiminnon johdosta sekä omasta yksiköstä on ken-

tälle tuotu. Tämän prosessin osalta voisi päätellä, että ryhmän toiminta on 

menossa haluttuun suuntaan ja ryhmä on siinä mukana. Jos ryhmän kehi-

tys toteutuu, kuten tämän osaamisen kartoituksen tuloksien perusteella voi 

ajatella ryhmän tahtotilan olevan, energian tuotannon kemian alue tässä 

yrityksessä etenee yrityksen tarvetta tukevaan suuntaan.   

 

Voimalaitosomaisuuden hallintaprosessi: Tutkijan näkökulmasta ei löyty-

nyt täyttä varmuutta, että mainitut asiat kompetensseissa ovat osaamistar-

peen mukaisella tasolla. Tästä nousee ajatus, että tämän prosessin tunte-

mus on heikkoa. Myös vastausten pieni määrä tukee tutkijan ajatusta, että 

omaa työtä ei osata yhdistää voimalaitosomaisuuden hallintaan. Lisäksi 

tutkimuksen tulos, että kvalifikaatioiden määrä on lukumääräisesti suu-

rempi kuin kompetenssien määrä, tukee prosessin tuntemuksen epävar-

muutta tutkittavassa ryhmässä. Lukumäärä voidaan tulkita myös vahvana 

signaalina, että osaamistasoa on tarvetta nostaa. 

 

Sivutuotteiden hallinta: Tutkijan näkökulmasta koko sivutuotteiden hallin-

taprosessin tunteminen auttaisi ryhmää sijoittamaan omat toiminnot pa-

remmin prosessin sisälle ja käyttöön. Se todennäköisesti auttaisi ryhmää 

löytämään uusia näkökulmia tehtävän työn helpottamiseksi. Tutkijana ha-

luan tuoda esille lisäksi sen, että ammattitaidon saavuttamiseksi päätöksiä 

tehtäessä on kannattavaa tarkastella tämän tutkimuksen jokaista kolmea 

näkökulmaa, ei pelkästään kohtaa ”ammattitaidon saavuttamiseksi löyty-

neet asiat” – kohtaa. Tämä pätee jokaisen prosessin kohdalla, ei pelkästään 

tämän sivutuotteiden hallintaprosessin. 

 

Palveluosaaminen: Tutkijan näkökulmasta palveluosaaminen ei vastausten 

perusteella ole ryhmässä ollut paljon esillä. Perinteisessä vähemmän hekti-
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sessä voimalaitoselämässä sen rooli on ollut erilainen kuin nykyisten muu-

tosten ja lisääntyvien vaatimusten keskellä. Myös vastausten pieni luku-

määrä saattaa viitata siihen, että työtä palveluna ei ole aiemmin aktiivisesti 

ajateltu. Ryhmä on kuitenkin tässä tutkimuksessa pyydettäessä löytänyt 

oman roolinsa mukaisia asioita tähän osioon, jotka ovat sisällöltään voi-

malaitoksilla olevan kemian toiminnon kannalta oleellisia.  

 

Hallinto ja johtaminen: Tämä prosessi kokonaisuutena edustaa koko tut-

kimuksen suurinta vastausjoukkoa. Otsikkoon nähden tulkinta oli saatujen 

asioiden suhteen vaikein tehdä. Tutkijan näkökulmasta osa asioista voisi 

hyvin olla useamman otsikon alla. Jos ottaa tulkintaan mukaan myös it-

sensä johtamisen ajatuksen, niin esille tulleista asioista löytyy yhteistä 

runkoa ryhmän kehittämiseen tällä alueella.      

6.3. Kehitysajatuksia  

Tämä kappale sisältää selkeän esimiestyön parantamisen tarpeen, jota voi-

si kutsua lähes ”ensiaskeleeksi”. Ryhmän vuosisuunnitelman rakentamisen 

perustaa saattaisi olla hyvä laajentaa nykyisestä, joka saattaisi sitouttaa 

esimiestyötä kokonaisvaltaisemmin ryhmälle tuleviin vaatimuksiin. Vuo-

sisuunnitelman tekeminen yhdessä ja ryhmää tiivistävästi niin että puhalle-

taan jatkuvasti yhteen hiileen, voisi olla oman jatkotutkimuksen aihe.    

 

Työn aikana tutkimuksen kohteena oleva ryhmä toi esille työn tehostami-

seen ja työssä oleviin hukkiin liittyviä kohtia. Työskentely on avannut nä-

kemystä vanhasta luopumiseen, uudelle tilaa antamiseen ja mahdollisesti 

työskentelytapojen ja -ympäristön kehittämiseen. Tätä kokonaisuutta eh-

dotetaan edelleen kehitettävän. Ryhmän sisällön kokonaisuutta on mennei-

syydessä tehostettu esimerkiksi laitetekniikoiden kehittyessä ja automatii-

kan lisääntyessä. Nykyisen työympäristön osaaminen on muuttunut kaik-

kialla teollisuudessa niin että kukaan ei pärjää vanhoilla taidoilla. Edelli-

sistä voidaan tämän ryhmän kohdalla mainita kokonaan yhden voimalai-

toksen purkaminen ja siihen liittyvien vanhojen tapojen kemian toiminto-

jen loppuminen. Toinen esimerkki menetelmien kehittymisestä lähihistori-

assa on ilmansaasteiden analysoiminen sadevesilaskeuman avulla, nyky-

ään käytetään jatkuvatoimisia ilman saasteiden analyysitekniikoita. Tämä 

tutkimuksen alla oleva ryhmä hoiti Helsingin alueen sadevesilaskeuman 

mittauksen ja pitoisuuksien analysoinnin kuukausittain suurimmillaan 40 

kaupungin pisteessä. Edellisten esimerkkien kuvaavaa toimintaa ehdote-

taan edelleen jatkettavan aktiivisesti, jonka seurauksena kemianryhmän 

toimintojen tiivistäminen ja keskittyminen liiketoiminnon tarvitsemiin ja 

sitä tukeviin toimintoihin edelleen syvenee.  

 

Laboratorion analyysipalveluja ehdotetaan edelleen kehitettävän niin että 

löydetään konkreettista tiivistettävää. Tämä saattaisi ratketa työskentelyta-

pojen ja perinteisten päivärytmien kehittämisen kautta. Uuden oppimisen 

tarvetta polttoainevalikoiman muutoksen vuoksi tulee tarkastella ja kehit-

tää tässä yhteydessä, jolloin uudet biopolttoaineet ovat tulossa ryhmän 
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näytevalikoimiin. Tähän alueeseen saattaisi sopia omana tutkimuksenaan 

vertaaminen vastaavaan samansisältöiseen analyysilaboratorioon tai sen 

osa-alueeseen (benchmarking). Tässä yhteydessä yhtenä asiana voisi olla 

mahdollisen puhutun ylilaadun realistinen ja avoin käsittely. Koska henki-

löstön määrä ja rakenne on muutostilanteessa tarkemman tarkkailun alla 

kokonaisuuden kannalta kuin menneisyydessä, tämän kappaleen kehitys-

ehdotukset saattaisivat auttaa myös henkilöstön motivaatiota, jos ymmär-

rettäisiin paremmin liiketoiminnon tarpeen ja henkilöstön rakenteen väli-

nen riippuvuus.     

 

Tuloksien perusteella voi sanoa, että kaksi muuta liiketoiminnon prosessia 

(omaisuuden hallintaprosessi ja sivutuoteprosessi) tarvitsevat runsaasti pa-

nostusta osaamisen kehittämisen ohjelmaa mahdollisesti myöhemmin luo-

taessa. Näiden kahden mainitun prosessin tunteminen paremmin syventäisi 

ryhmän motivaatiota ja kykyä ajatella asioita liiketoiminnon tarpeen ja 

tarkoituksen mukaan. Kehitysehdotuksena on liiketoiminnon prosessien 

sisäistä kolutusta koko ryhmälle prosessinomistajien kautta.  

 

Motivaatio työn tekemiseen on käsite, jonka läsnäolo/poissaolo oli koske-

teltavissa kaikissa tilanteissa koko materiaalin keräämisen ajan. Tutkijan 

näkökulmasta se vaihteli tilanteesta ja henkilöstä riippuen. Joidenkin koh-

dalla motivaatio työn tekemiseen tuntui olevan melko stabiili ja vastaavas-

ti joidenkin kohdalla hyvin epästabiili. Motivaatio on hyvin vaikea ja mo-

nesta kunkin omasta koko ympäristöstä riippuvainen asia. Motivaatio 

työssä olisi jatkotutkimuksena hyödyllinen kokonaisuus. Se saattaisi joh-

taa jopa vastuun uusjakoon työelämäosaamisen kohdalla.     

 

Tutkijan pitkäaikaisen työelämäkokemuksen perusteella työelämä jokaisen 

toimenpiteen, tehdyn tai tarvittavan, takana on tekijä ja sen kuluttaja. Kuu-

lumme kokonaisuuteen, jossa kukin hoitaa ketjussa oman osansa. Koko-

naisuutta ehdotetaan kehitettävän suunnitelmallisesti, kärsivällisesti ja 

pieninä paloina. Kokonaisuus kehittyy hallitsemattomasti, jos ryhmä ei ha-

lua tai pyri pysymään mukana muutoksissa, jokainen jäsen omalla pienellä 

osuudellaan. Palvelujen johtamista ehdotetaan tutkittavan ja kehitettävän 

tulevaisuudessa koko ryhmässä. 

 

”Yksilöinä meidän pitää joka aamu kaivaa itsestämme partiolaisen asenne 

ja vaadittava sitä myötä muilta - jatkuva parantaminen niin pienemmissä 

kuin isommissakin asioissa pitää olla tavoitteemme. Välillä pitää tavoitella 

kuuta taivaalta – toisinaan sen sieltä saakin.” (Ollila 2010, Helsingin Sa-

nomat 23.1.2010.) Erityisesti asiantuntijaorganisaatioon, johon tutkimuk-

sen kohteena oleva ryhmä kuuluu, Ollilan ajatus sopii. 
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1 TUTKIMUKSESSA KOOTTU ALKUPERÄINEN MATERIAALI 

 

 Ryhmätöissä ja keskusteluissa kerätty materiaali on tässä liitteessä esitetty 

siinä muodossa kuin tutkimuksen kohteena oleva ryhmä materiaalin vii-

meisen käsittelykierroksen jälkeen jätti. Tulokset on jaettu asiantuntija-

ryhmän tuloksiin ja laboranttien ja laitoksenhoitajien tuloksiin, niiden 

ryhmien mukaan, miten tutkimuksen materiaalin kerääminen tehtiin. Tu-

lokset ryhmiteltiin tukijan toimesta ensimmäisen ryhmätyön jälkeen vii-

teen eri pääalueeseen. Pääalueet ovat liiketoiminnon kolmen pääprosessia 

(energian tuotanto, omaisuuden hallinta ja sivutuotteet) palveluosaamisen 

alue ja hallinnon alue. Tämä tutkijan tekemä jako osittain hyväksyttiin ja 

osittain muutettiin vastaajien toimesta seuraavilla iterointikierroksilla vas-

taamaan heidän tarkoitustaan.    

 

 Asiantuntijoiden ryhmältä saatu materiaali, joka jaettiin edelleen kolmeen 

tutkimuskysymysten mukaiseen alueeseen jo materiaalin keruuvaiheessa 

vastaajien toimesta. Laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmältä saatu ma-

teriaali, joka jaettiin edelleen kolmeen tutkimuskysymysten mukaiseen 

alueeseen jo materiaalin keruuvaiheessa vastaajien toimesta. 

   

Tulokset on esitetty jokaisen viiden alueen kohdalta seuraavasti: 

Pääalue 1.1, eli energian tuotanto.  

Kompetenssit on esitettynä asiantuntijaryhmän ja laborantti-

en ja laitoksenhoitajien ryhmän osalta erikseen. 

 Kvalifikaatiot on jaettuna kahteen ryhmään kuten kvalifikaa-

tiot.  

Tarvittavan uuden osaamisen saavuttamiseksi saatu materi-

aali on jaoteltu samoin kuin kvalifikaatiot ja kompetenssit. 

Pääalueet 2.1, 3.1, 4.1 ja 5.1 on esitetty tässä liitteessä kuten pääalue 1.1.  

 

1.1 Energian tuotantoprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kompetenssit sisältävä materi-

aali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kompe-

tensseihin.  

 

1. Voimalaitoskemian analytiikka  

2. Vesihöyrykierron kemia ja valvonta (yhteistyö, ymmärtäminen, kehit-

täminen)  

3. Alkalisen vesikemian hallinta  

4. Voimalaitostekniikan perustoiminnan ymmärtäminen  

5. Käynnistysten kemian vastuu perustasolla  

6. Kivihiilen esikäsittely akkreditoidusti  

7. Puolikuivan rikinpoistoprosessin perusanalytiikka  

8. Puupellettien analytiikkaa ja oman alueen toimintoja  

9. Polttoaineiden analytiikka päästökaupan kannalta akkreditoidusti 
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10. Vedenkäsittely ioninvaihtotekniikalla (laatu, kustannukset, kehitys, 

ylösajot)  

11. Käynnistysten erilaiset tilanteet, kuten säilönnät, ymmärtäminen vesi-

kemian kannalta 

12. Seisokkikierrokset yleisellä tasolla 

13. Seisokkitöiden kemian panos aika pientä  

14. Perusvesikemia.  

15. Perusteet vedenvalmistustekniikoista  

16. Analytiikka laajassa mittakaavassa (osataan ostaa), prosessianalytiikka  

17. Kivihiilianalytiikka  

18. Biopolttoaineiden perusteet 

 

1.2 Energian tuotantoprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien kompetenssit 

sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kompetensseihin. 

 

A. Kivihiilianalytiikka CO2 -kaupan vaatimusten mukaan akkreditoidusti 

B. Työskennellään kaikilla laitoksilla osittain 

C. Vesilaitosten (ioninvaihto) laadukas hallinta ja käyttö 

D. Interkalibrointien suoritus 

E. Puolikuivan rikinpoistoprosessin valvonta analytiikalla 

F. Kokemus on kartuttanut analytiikan osaamista ja työskentelyä tiimissä 

G. Pellettien kosteus, tuhka, lämpöarvo perustat on luotu 

H. Alkalisen vesikemian valvontaan liittyvä on-line analytiikka ja arvoi-

hin reagointi 

I. Kivihiilen kovuus ja kosteusanalyysit 

J. Kivihiilen ja puupolttoaine näytteiden esikäsittelyt analyysinäytteiksi 

K. Kaukojäähdytysjärjestelmän kylmäaineiden analysointi 

L. POK ja POR perusanalytiikka 

M. Alkalisen vesikemian kemikaalien oikea jälkiannostelu 

N. Esikäsittelylaitteiston kunnosta huolehtiminen 

 

1.3 Energian tuotantoprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot sisältävä materi-

aali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kvalifi-

kaatioiden alueeseen. 

 

1. Tuuraajan perehdytys  

2. Ajotapojen nopeammat muutokset 

3. Asiantuntemuksen täsmentäminen kuten käytölle esitetään  

4. Polttoaineanalytiikan laajeneminen  

5. Uudet polttoaineet – valikoima lisääntyy 

6. Vähemmän rutiineja, enemmän on-line 
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7. Tuloksen luotettavuuden varmistaminen, esittäminen ymmärrettävästi 

myös kemian ulkopuolisille   

8. Oman alueen käynnistysten vastuun syventäminen kokonaisuuden 

kannalta  

9. Biohiili.  

10. Savukaasujen alue  

11. Uusiutuvien kiinteiden polttoaineiden kokemus  

12. Uusien näkemysten rakentaminen/toteuttaminen  

13. Kemian syvempi onnistuminen  

14. Käynnistysten kemian selvittäminen käyttäjille käytännössä   

15. Käynnistysten kulun seuranta yhteistyössä käytön kanssa aktiivisesti  

16. Ylösajotapahtumien järjestyksen selkeyttäminen  

17. Asioiden, riippumatta tilanteesta, ymmärrettäväksi tekeminen mukana 

oleville  

18. Ylösajojen esivalmistelut paremmiksi 

19. Katalyytit  

20. Kaukojäähdytyksen laajeneminen  

21. NOx poisto  

22. Rikinpoiston tulevaisuus   

23. Tulevaisuuden polttoaineet – tiedon lisääminen 

24. Vuosaareen uusi biopolttoainetta polttava voimalaitos  

25. Vesilaitosten uudet tekniikat  

26. Ajankäytön tehostaminen  

27. On-line analysaattoreiden kehitys  

28. TT:n ja käytön yhteistyö kumppanuusasteelle  

29. Teollisuusjätevesien kokonaisuuden hallinta  

30. Ympäristölupien parempi osaaminen työkaluna 

31. Vesihöyrykierron parempi ymmärtäminen 

 

1.4 Energian tuotantoprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien kvalifikaatiot 

sisältävä materiaali  

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoita-

jat löysivät kvalifikaatioiden alueeseen. 

 

A. Töiden priorisoinnin tarve lisääntyy 

B. Analytiikka lisääntyy 

C. Hallittavissa olevaa moniosaamista 

D. Vesiprosessien kehittäminen ”älykkäämmiksi” niin että riippuvuus tie-

tyistä henkilöistä vähenee  

E. Nykyisten esikäsittelylaitteiden uusiminen osittain tarvittaessa (nykyi-

seen sellaisenaan ei saa varaosia)  

F. Uusien polttoaineiden varastointi ja sen sujuminen, tilojen saaminen  

G. Puupolttoaineiden mukana tulevien uusien latteiden hallinta  

H. Uusien logistiikka ja näytetietojen uusien tapojen hallinta (viivakoo-

di/LIMS)  

I. Uusien analyysien tarve kuten tuhka ja N (varsinkin POK) 
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J. Riittävä biopolttoaineanalytiikka Helsingin Energia tarpeeseen  

K. Ammattitaidon lisääntymisen vaade  

L. Uutta vedenkäsittelytekniikkaa  

M. Polttoaineiden yms. esikäsittelyyn muutoksia  

N. Tekijöiden liikkuvuuden vaatimus kasvaa  

 

1.5 Energian tuotantoprosessiin, asiantuntijoiden ryhmältä, ammattitaidon saavuttami-

seksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat toivat esille tarvit-

tavan osaamisen alueeseen. 

 

1. Uuden laatutason hallinta koko analytiikassa   

2. Uusien tekniikoiden hallitseminen, uuden analytiikan osaaminen joko 

itse tai ulkoisena palveluna  

3. Annetun tuloksen takana ei ole ylimääräistä epävarmuutta eikä sitä 

tarvitse selittää jälkikäteen   

4. Kokonaisuuden ”aineensiirron” osaaminen ja vastuu enemmän ja sy-

vemmin yhdessä tekemistä käytön kanssa   

5. Polttoaineiden kemian osaamisen laajentaminen  

6. Mukana käynnistyksissä ja seisokkien tarkistuksissa  

7. Tuoda esille selkeästi muille mitä toimet kemian puolella vaativat ja 

tarkoittavat   

8. Kokonaisuuden oppimista tilanteissa käytön kanssa jatkuvasti 

9. Katalyytin toiminnan ymmärtäminen  

10. Uuden vesikemian alueen tietojen kartuttaminen ja soveltaminen meil-

lä  

11. Typenpoiston kemia, aineensiirto  

12. Rikinpoistoprosessin ymmärtäminen (aloitetaan käynnistyksestä, seu-

rataan vaikutukset, katsotaan tasaantuminen, ja prosessin oikea toi-

minta)   

13. Tekniikoiden nopea kehittyminen ja siten uusimman tiedon käyttö, 

kun tilanne (esim. uuden rakentaminen) on menossa  

14. Opetellaan lupa-asioiden parempi hallinta ja käyttö työkaluna  

 

1.6 Energian tuotantoprosessiin, laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmältä, ammattitai-

don saavuttamiseksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki energian tuotantoon liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

toivat esille tarvittavan osaamisen alueeseen. 

 

A. Lisää laborantteja 

B. Syvempää yhteistyötä toimittajien kanssa, omien tarpeiden yksityis-

kohtaisempi määrittely ja toimien toteuttaminen, tiiminjäsenten pe-

rehdyttäminen ominaisuuksiin ja toimintatapoihin  

C. Uusien laitteiden ja laitetekniikoiden tuntemus ja soveltaminen vanho-

jen sekaan  
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D. Työturvallisuuden ja logistiikan hallinta  

E. Laitteiden käytön opiskelu ja testaus sekä laadussapito  

F. Uuden systeemin opiskelu 

G. Selvitetään onko vaadittavat tasot mahdollisia jollakin menetelmällä 

tai jossakin laboratoriossa ja ostetaan palvelu asiakkaille sieltä  

H. Koulutusta ja kokemuksen kartuttamista sekä osaamisen kasvattamista  

I. Koulutusta, perehdyttämistä, perehtymistä, ohjeistusta  

J. Kokonaisuuden hallinnan osaamista lisää  

  

1.7 Omaisuuden hallintaprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kompetenssit sisältävä ma-

teriaali 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kompe-

tenssien alueeseen. 

 

1. Tietämys uusista vaatimuksista 

2. Kaukolämmityksen peruskemia 

3. On-line analysaattorien huollot ja ylläpidot 

4. Kemikaalisäiliöiden ja -linjojen tarkastukset 

 

1.8 Omaisuuden hallintaprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien kompetenssit 

sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kompetenssien alueeseen. 

 

A. PVJ:mien osittainen käyttö 

B. Nykyisen laitteiston tehokas käyttö 

C. Vähän erilaisten vesilaitosten käyttö 

D. Alkalisen vesikemian valvontaan liittyvä käsianalytiikka ja tulosten 

arviointi sekä reagointi   

 

1.9 Omaisuuden hallintaprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot sisältävä ma-

teriaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kvalifi-

kaatioiden alueeseen. 

 

1. Kaukojäähdytyksen kemia 

2. Tuuraajan perehdytys 

3. Kunnossapidon suunnittelu 

4. Jälkiannostelut (pumput) 

5. Ylösajossa vesikemian pienempiin osiin pilkkominen, enemmän hen-

kilöitä 
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1.10 Omaisuuden hallintaprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien kvalifikaati-

ot sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kvalifikaatioiden alueeseen. 

 

A. Tulipalojen määrä lisääntyy (polttoaineiden pöly) 

B. Omaisuudenhallintaprosessin sisältö  

 

1.11 Omaisuuden hallintaprosessiin, asiantuntijaryhmältä, ammattitaidon saavuttami-

seksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät tarvitta-

van osaamisen alueeseen. 

 

1. Kapasiteettikokeet 

2. Yhteistyö käytön kanssa 

3. Systemaattinen seuranta prosessien tärkeimpien ominaisuuksien osalta 

4. Yhteistyö yksikön sisällä 

5. Kustannustietoisuus 

6. Omaisuudenhallintaprosessin merkittävyyden tunnistaminen 

 

1.12 Omaisuuden hallintaprosessiin, laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmältä, ammat-

titaidon saavuttamiseksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki omaisuuden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät tarvittavan osaamisen alueeseen. 

 

A. Turvallisuuskoulutusta 

B. Omaisuudenhallintaprosessin koulutus 

 

1.13 Sivutuotteiden hallintaprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kompetenssit sisältävä 

materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kom-

petenssien alueeseen. 

 

1. Hiililaitosten teollisuusjätevesien koostumusselvitykset  

2. Erilaiset kiinteät näytteenotot  

3. Lopputuotteiden laadun hallinta 
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1.14 Sivutuotteiden hallintaprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän 

kompetenssit sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoita-

jat löysivät kompetenssien alueeseen. 

 

A. Kivihiilen polton lopputuotteiden analytiikka (lentotuhka, pohjatuhka 

ja rikinpoiston lopputuote) 

B. Lopputuotteiden liukoisuustestit ja IC-analytiikka sekä fysikaalis-

kemiallisia analyysejä 

C. Rikinpoistoprosessin perusanalytiikka 

D. Polttoprosessin perusanalytiikan hallinta 

 

1.15 Sivutuotteiden hallintaprosessiin saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot sisältävä 

materiaali  

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kvali-

fikaatioiden alueeseen. 

 

1. Savukaasujen uudet puhdistustekniikat  

2. Rikinpoistokemian kehitys (kuten kalkin laadun vaikutus, mallinnuk-

set)  

3. Sivutuotteiden uudet vaatimukset   

4. Pelletit ja muut biopolttoaineet 

5. Tuhkan hyötykäyttö   

6. IED 2016 uudet normit 

7. Polttoprosessin parempi ymmärtäminen  

8. Tuuraajien perehdytys  

9. Ympäristölainsäädännön muutokset  

10. Ympäristöpaineet, teollisuusjätevesien poikkeustilanteet 

  

1.16 Sivutuotteiden hallintaprosessiin saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän 

kvalifikaatiot sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoita-

jat löysivät kvalifikaatioiden alueeseen. 

 

A. Savukaasujen puhdistamiseen ja vaikutuksiin myös lopputuotteissa 

kasvattaa koko ketjun analyysivalikoimaa 

B. Pellettien polton hallinta 
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 1.17 Sivutuotteiden hallintaprosessiin, asiantuntijaryhmältä, ammattitaidon saavuttami-

seksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät tarvit-

tavan osaamisen alueeseen. 

 

1. Yhteistyön lisääminen TT:n tuhka-asioiden asiantuntijoiden kesken  

2. Sivutuoteprosessin koulutus/avaaminen ryhmälle prosessin omistajan 

kautta  

 

1.18 Sivutuotteiden hallintaprosessiin, laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmältä, am-

mattitaidon saavuttamiseksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki sivutuotteiden hallintaan liittyvät asi-

at, jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoita-

jat löysivät tarvittavan osaamisen alueeseen. 

 

A. Kokemusta ja koulutusta  

 

1.19 Palveluosaamisen alueeseen saatu asiantuntijaryhmän kompetenssit sisältävä mate-

riaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kompe-

tenssien alueeseen. 

 

1. Palvelualttius hyvällä tasolla 

2. Asiakaspalvelu (laskutus, asiantuntemus, tulosten raportointi) 

3. Pitkä kokemus energian tuotannossa 

4. Yhteistyö yksikön sisällä 

5. Edustus on joka laitoksella 

6. Käynnistysten yhteistyö hyvällä perustasolla 

 

1.20 Palveluosaamisen alueeseen saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän kom-

petenssit sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kompetenssien alueeseen. 

 

A. Ollaan vaatimattomia 

B. Erilaisten teollisuusvesinäytteiden hakemista ja toimittamista ana-

lysoitavaksi eri laboratorioihin 

C. Kuljetuksia 

D. Ulkoisen asiakkaan tilaus 

E. Hiilinäytteiden seuranta on hyvin dokumentoitua 
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1.21 Palveluosaamisen alueeseen saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot sisältävä mate-

riaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kvalifi-

kaatioiden alueeseen. 

 

1. Oman alan palvelujen ostamista ulkoa, kun analyysien monipuolistu-

misen tarve kasvaa 

2. Palveluosaamista laajennettava ryhmässä 

3. Tuuraajan perehdytys 

4. Ajassa mukana pysyminen 

5. Miksi olemme täällä tekemässä tätä? 

 

1.22 Palveluosaamisen alueeseen saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän kvali-

fikaatiot sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kvalifikaatioiden alueeseen. 

 

A. Kokonaisuuden hallinta ulkoisessa asiakaspalvelussa 

B. Ulkoisen asiakkaan tarpeen ymmärtäminen 

C. Asiakkaan ja yleensä kuunteleminen erikoisalalla nousee entistä tär-

keämpään asemaan 

 

1.23 Palveluosaamisen alueeseen, asiantuntija ryhmältä, ammattitaidon saavuttamiseksi 

saatu materiaali  

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät tarvitta-

van uuden osaamisen alueeseen. 

 

1. Kumppanuusajattelu toimittajien ja asiakkaiden kanssa 

2. Markkinointi 

3. Ennakointi 

4. Esillä oleminen 

5. Asiakaspalveleminen kohdistuu liikaa samoihin henkilöihin 

 

1.24 Palveluosaamisen alueeseen, laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmältä, ammatti-

taidon saavuttamiseksi saatu materiaali 

  

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki palveluiden hallintaan liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät tarvittavan uuden osaamisen alueeseen. 

 

A. Ulkoisen asiakkaan aikataulujen lyhenemisen vaade 

B. Asiakaspalvelutaitojen lisääminen 
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1.25 Hallinnon alueeseen saatu asiantuntijaryhmän kompetenssit sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kompe-

tenssien alueeseen. 

 

1. Laatu ja akkreditoitu laatujärjestelmä 

2. Uskottava toimija, palveluille kysyntää sisältä ja muilta toimialan yri-

tyksiltä 

3. Joustaminen 

4. Työturvallisuuden asiat 

5. Turvallisuuden taso korkealla omalla alueella 

6. Ryhmän sisäinen yhteistyökyky 

7. Olemme haluttu alan harjoittelupaikka 

8. Yhteistyö ryhmän ulkopuolella 

9. Nykyisten työkalujen tehokas käyttö kuten ohjelmat ja laitteet 

10. Ei liukuhihnatyö 

11. Eläköitymisen ja muiden muutosten hallinta 

12. Oletetaan, että vastaamme 24/7 puhelimeen, kuten teemmekin  

13. Organisointi laitoksittain vakituisilla henkilöillä ok 

14. Työkalut aika ok 

15. Ammattiylpeys ja ammattinöyryys 

16. Sisäisen laskutuksen ohjelmat 

17. Akkreditoidun laboratorion vaateet (SFS 17025) 

 

1.26 Hallinnon alueeseen saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän kompetenssit 

sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kompetenssien alueeseen. 

 

A. Pienhankinnat   

B. Laboratoriolaitteiden huollot 

C. Joustavuutta 

D. Pysyvä henkilökunta 

E. Alan tuntemus, perusammattitaidot 

F. Huumori 

G. Yksi LIMS pääkäyttäjä 

H. Avoimuus, kiltteys 

I. Tietotekniikka taidot yhdellä 

J. Kaikilla vähintään toisen asteen koulutustasoa vastaavat kielelliset ja 

matemaattiset taidot, yleissivistys 

K. Erilaisuutta huomioidaan 

L. Yrityksen ympäristö 

M. Fyysiset perustaidot, vuorovaikutus, viestintä ja kommunikointi 

N.   Omiin työtehtäviin ja GLP -käytäntöihin liittyvät asiat toimivat osit-

tain (liikaa henkilöiden nahkakantisessa) 

O. Työelämän perustaidot, kuunteleminen yms. 
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P. Yhtiön tietokoneiden käyttöjärjestelmien käyttäminen perustasolla 

Q. LIMS perusteiden kokonaisuus hallinnassa pääkäyttäjällä 

R. Työturvallisuuden hyvät perustaidot 

 

1.27 Hallinnon alueeseen saatu asiantuntijaryhmän kvalifikaatiot sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät kvalifi-

kaatioiden alueeseen. 

 

1. Tuuraajan perehdytys 

2. Tehtävien määrän kasvu todennäköistä  

3. Nopeammissa muutoksissa mukana pysyminen  

4. Kustannustietoisuuden parantaminen  

5. Enemmän projekteja  

6. Vesikemian tekniikan muutos (RO), koska tekniikka kehittyy  

7. Tiedon ja informaation oikeellisuuden varmistamisen tarve kasvaa 

8. Talouden / kustannusrakenteiden tunteminen 

9. Henkilöstöasiat, yhdessä tekeminen 

10. Projekteissa ja prosessien muutoksissa oman alueen hallinta 

11. Turvallisuustason nostaminen uusien vaatimusten myötä 

12. Tehtävät monipuolistuvat, moni osaamista arvostetaan 

13. Parempi dokumentointi seisokkien tarkastuksista  

14. Arvon (tulos) ymmärryksen ja koon antama  

15. Henkilöstöresurssien määrittäminen käytännön tilanteissa ja toimenpi-

teet sen mukaan 

16. Palautteen anto 

17. Talon järjestelmien muuttuessa uusien järjestelmien käyttö, tuuraajan 

perehdytys  

18. Käyttöturvallisuustiedotteesta saatava riskisivu työturvallisuuden su-

juvaan käyttöön  

19. Uudet järjestelmät kuten polttoainehallinta, talous  

20. Organisointi laitosten kesken tehokkaammaksi  

21. Informaatiotulvan käsittely, suodatus, hyväksikäyttö  

22. Uudet, paremmin yhteensopivat ohjelmat työkaluiksi  

23. Oletus tulevaisuudessa saattaa vahventua, koska henkilöstön määrää 

halutaan todennäköisesti pienentää 

24. Ryhmän töiden priorisointi ja vanhoista töistä ja tavoista luopuminen 

25. Tuloksien on-line anto käytölle 

26. Ammattiylpeys/nöyryys 

27. Arkistointi dokumenttienhallintajärjestelmässä 

28. Hankkeiden parempi seuranta 

29. Liian vakiintuneet tavat ja polut yksilöittäin 
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1.28 Hallinnon alueeseen saatu laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän kvalifikaatiot 

sisältävä materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät kvalifikaatioiden alueeseen. 

 

A. Poislähtevien töiden siirto 

B. Budjetin tunteminen yleisellä tasolla 

C. Tietotekniikan perusominaisuuksien syvällisempi käyttö 

D. Siivous vuorot 

E. Lomat kiertosysteemiin 

F. Pätevimmät ja kokeneimmat lähtevät kohta eläkkeelle 

G. Ikäjohtaminen, joudumme pärjäämään vanhempina samoissa tehtävis-

sä     

H. Vuorovaikutus lisääntyy 

I. Uuden tiedon etsimistä tilanteen mukaan, uuden tiedon soveltamista 

J. Uusiin turvallisuustarpeisiin vastaaminen (biopolttoaineiden kuumen-

nettaessa haihtuvat komponentit) 

K. Rationalisointia analyysien laadun seurantaan 

L. Näytteiden jaottelu analyysivaatimuksen mukaan (esim. viikkohiilet 

tehdään omassa ryhmässä, koska tarkkuusvaatimus löyhempi) 

M. Osataan luopua vanhasta 

N. Luovutaan öljyjen interkalibroinneista 

O. Rooli ja osaaminen siirretään jollekin toiselle 

P. Kuljetukset lisääntyvät 

Q. Priorisoinnin tarve jokapäiväisenä toimena lisääntyy 

R. Muun kuin äidinkielen taitojen tason parantamisen tarve todennäköis-

tä, koska manuaalit, standardit yms. vaikeampi saada suomenkielellä 

S. Tilanteet muuttuvat tulevaisuudessa herkemmiksi ja siten vuorovaiku-

tukselta, viestinnältä sekä tietojen siirrolta vaaditaan enemmän ja sel-

keämpää dokumentointia 

T. Tiimityöskentelymallit ja työtavat lisääntyvät yhteistyötarpeiden kas-

vaessa 

U. Tarvitaan ohjelmien parempi osaaminen kaikille käyttäjille, toimittaji-

en koulutusominaisuuksiin osallistuminen, oppiminen kokeilemalla 

 

1.29 Hallinnon alueeseen, asiantuntijaryhmältä, ammattitaidon saavuttamiseksi saatu 

materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän asiantuntijat löysivät tarvitta-

van uuden osaamisen alueeseen. 

 

1. Vain faktat kirjataan jonnekin, kokonaisuuden hallinnan osaaminen  

2. Kyky siirtyä nopeasti tehtävästä toiseen  

3. Verkostoitumista ja taitoa verkostoitua 

4. Paremman suunnittelun osaaminen (budjetointi, talous, laskenta, kou-

lutus)  
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5. Projektityöskentelytaidot  

6. Kustannustietoisuus, ajattelutavan kehittäminen  

7. Dokumenttienhallinnan kertaus 

8. Laboratorion informointi ja hallinta järjestelmän kertaus 

9. Taipumista ja ymmärrystä muutoksiin, kuten joustavat työajat 

10. Luontaisten kykyjen parempi hyväksikäyttö, erilaiset ihmiset työpai-

kalla 

11. Luodaan menettely ja parempi pohja ja ryhmän ammatillinen koonpa-

no laajemmaksi, tehdään yhdessä  

12. Eri parametrien vaikutus eri alueilla  

13. Opiskellaan uudet järjestelmät niin että asian hoito ei viivästy  

14. Ohjelman ominaisuuksien hyötykäyttö opiskelun avulla 

15. Uusien ohjelmien ymmärtäminen, käyttötavat ja yhteys nykyisiin oh-

jelmiin, kuten LIMS 

16. Tiimityöskentelytaidot  

17. Uuden aikakauden tietotekniikka 

18. Uusien järjestelmien opiskelu koko ryhmässä 

19. Perustiedot tietotekniikassa 

  

1.30 Hallinnon alueeseen, laboranttien ja laitoksenhoitajien ryhmän, ammattitaidon saa-

vuttamiseksi saatu materiaali 

 

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki hallinnon alueeseen liittyvät asiat, 

jotka tutkimuksen kohteena olevan ryhmän laborantit ja laitoksenhoitajat 

löysivät tarvittavan uuden osaamisen alueeseen. 

 

A. Yhtiön koulutuksiin osallistuminen ja ICT – helpparin aktiivisempi 

käyttö  

B. Pidetään paikat siistinä 

C. Sovitaan yhdessä, vuorovaikutustaidot, esim. lomat 

D. Hankitaan katoava osaaminen ajoissa, hiljaisen ja yksilöityneen tiedon 

keruu 

E. Kuntoremontit ja liikuntasetelit käyttöön 

F. Yhteistyökyvyt, vuorovaikutustaidot 

G. LIMSin syvempi käyttö jokaiselle, osattava arvioida tuloksen järke-

vyyttä laskennan jälkeen 

H. Uusien näytematriisien haittojen tuntemista ja toimenpiteiden raken-

tamista 

I. Perehtymistä ja tulkintaa olemassa olevaan dataan, kuten X-kortit 

J. Ylilaadun kaivaminen ja poistaminen 

K. Rationalisointia näytevalikoimaan 

L. Toimittajien koulutukset ja yhteyshenkilöiden tuntemisen parantami-

nen 

M. Kuljetusten tehostaminen 

N. Nykyisten ja tulevien perustyökalujen opiskelu jokapäiväisen työkalun 

tasolle 

 

 


