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1 JOHDANTO

Osaamisella on kiistatta valtavan tärkeä asema yksilön ja työyhteisön menestymisen
kannalta. Osaamisen katsotaan lähes poikkeuksetta olevan yksi tärkeimmistä johtamisen
kohteista. Organisaatio ei voi menestyä ilman osaamisen johtamista.

Osaamisella on huomattava merkitys julkishallinnon organisaatioiden toiminnassa. Usein
työkuormitus ja työssä jaksamattomuus kulkevat käsi kädessä osaamattomuuden kanssa.
Jos työtehtävät tuntuvat kestävän, syy ei aina välttämättä ole liiallisessa työn määrässä,
vaan osaamattomuudessa. (Virtanen ym. 2010, 168.) On myös havaittu, että työntekijät,
joiden ammatillinen pätevyys ja työtä koskeva sisäinen malli ovat hyvät, kuormittuvat
työpäivän aikana psyykkisesti vähemmän kuin he, joiden työn hallinnan taso on heikompi
(Leppänen 1994, 77).

Poliisitoiminnan tuloksellisuus lepää osaamispääoman varassa. Toimintaamme ei voi
kokonaan korvata koneilla tai välineillä, vaan ihmiset tekevät tuloksen. Välineitä
parantamalla saadaan joissakin määrin parannettua myös tulosta, mutta suurin
tulosparannus saadaan todennäköisesti osaamispääoman kehittämisellä. Osaamisen
kehittämistä ja ylläpitämistä tehdään suunnitelmallisesti johtamalla niitä: puhutaan
osaamisen johtamisesta. Osaamisen johtaminen on käsitteenä erittäin laaja, eikä se rajoitu
pelkästään osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Osaamisen johtaminen sisältää
erittäin laajalla skaalalla henkilöstöjohtamista, innovointia, motivointia, tulevaisuuden
ennakointia ja skenaarioiden laadintaa, suunnitelmien tekemistä ja toteuttamista,
keskustelemista, tiedonvälitystä jne. Lista on loputon. Osaamisen johtaminen sisältää
kaikkia johtamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Osaamisen johtaminen on nähtävä organisaation johdon ja työntekijöiden välisenä
kommunikaationa ja välineenä sitouttaa työntekijät tehtäväänsä sekä tehostaa työntekoa.
Osaamisen johtaminen vaatii johtoa tiedottamaan organisaation projekteista, päämääristä ja
strategioista työntekijöille, jolloin tiedon välittäminen vahvistaa työntekijöiden
sitoutumista ja saa heidät tuntemaan itsensä osaksi yhteistä organisaatiota (Hanhinen 2010,
118). Osaamisen johtamisella muodostetaan koko organisaatiolle kokonaiskuvaa
organisaation nykytilasta ja sen tulevaisuudesta, jolloin oma tehtävä nähdään
merkityksellisenä ja motivaatio oppimiseen säilyy.

Väitän, että osaamisen johtaminen ei ole Suomen poliisissa ollut johtamisen keskiössä,
eikä osaamista ole suunnitelmallisesti johdettu. Viime vuosien aikana on kuitenkin herätty
asian ääreen, sillä työn paine on kasvanut ja tarvitsemme voimavarojemme tehokkaampaa
käyttöä tuloksellisen ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi. Vuonna 2017 julkaistiin mm.
poliisin osaamisen kehittämisen strategia, joka on suuri harppaus kohti yhtenäistä ja
suunnitelmallista strategisiin tavoitteisiin perustuvaa osaamisen kehittämistä.
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1.1 Tutkimustehtävä

Opinnäytetyössäni selvitän osaamisen johtamista Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella.
Tutkimusmenetelmien ja osaamiseen ja sen johtamiseen liittyvän kirjallisuuden perusteella
saan kokonaiskuvan osaamisen johtamisen nykytilasta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella
ja lisäksi pääpiirteet siitä, miten osaamisen johtaminen on organisoitu Sisä-Suomen
poliisilaitoksella ja Helsingin poliisilaitoksella, sekä miten osaamisen johtamista on
Poliisihallituksessa ajateltu poliisilaitostasolla tehtävän. Tämän jälkeen kykenen tekemään
kehittämisehdotuksia Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osaamisen johtamisen
parantamiseksi.

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat:
Millainen on osaamisen johtamisen nykytila Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella,
perustuen henkilökunnan kokemuksiin ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen
asiantuntijoiden haastatteluihin?
Miten osaamisen johtamista voidaan kehittää Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella?

Olen käyttänyt käsitemäärittelyssä apunani vuoden 2016 Poliisin AMK-tutkinnon
opinnäytetyötäni ”Osaaminen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen perustutkinnassa”. Olen
ottanut kyseisestä opinnäytetyöstäni valmiina käsitemäärittelyt ammattitaidon ja oppimisen
osalta. Lisäksi olen osittain hyödyntänyt AMK-opinnäytetyötäni tiedon, hiljaisen tiedon,
osaamisen ja osaamisen johtamisen määrittelyssä (luvut 2, 2.1, 2,2, 2.3, 2.3.1 ja 2.3.2).

1.2 Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkimuskohteena

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen koko henkilöstömäärä oli tutkimuksen toteuttamisen
aikana 488 henkilöä. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on henkilöstömäärältään Suomen
toiseksi pienin poliisilaitos. Pieni koko luo omat haasteensa, mutta siinä on myös etunsa.
Organisaatio on pienen kokonsa vuoksi haavoittuvampi kuin isommat poliisiyksiköt, mutta
toisaalta toiminta ja siinä tehtävät muutokset ovat tarvittaessa ketterämmin
organisoitavissa, sillä henkilöstömäärä on verrattain pieni.

Toteutin tutkimukseni aikana, jolloin Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö
Ossi Lähdesmäki oli virkavapaalla ja hänen viran sijaisena toimi poliisipalvelut-linjan
apulaispoliisipäällikkö Keijo Kolsi (kaavio 1). Kolsi eläköityi pian tutkimuksen
toteutuksen jälkeen. Lähdesmäki eläköityi myöhemmin saman vuoden aikana. Kaakkois-
Suomen poliisilaitos oli tutkimuksen teon aikana ikään kuin murrosvaiheessa odottamassa
uusia johtajia tarttumaan ruoriin.
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Kaavio 1. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen organisaatio tutkimuksen suorittamisajalta (Kaakkois-
Suomen poliisilaitos, 2017b)

Omat aikaisemmat havaintoni sekä vuonna 2016 valmistuneen poliisin AMK-
opinnäytetyöni ”Osaaminen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen perustutkinnassa” tulosten
myötä vahvistunut käsitykseni osaamisen johtamisen heikosta tilasta Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella saivat minut valitsemaan osaamisen johtamisen kehittämisen
tutkimukseni kohteeksi. Näin ollen yhden naisen projektina alkunsa saaneelle osaamisen
johtamisen kehittämistutkimukselleni oli selkeä tarve. Projektin edetessä sain Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksen johdolta tukea sekä vapaat kädet toteuttaa tutkimustani ja hakea
oppia muualta. Tutkimuksen teossa minua motivoi tieto siitä, että tutkimustani on todella
tarkoitus hyödyntää toiminnan kehittämisessä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella.

Väitän, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa systemaattista ja organisoitua toiminnan
kehittämistä ja oman toiminnan analyysia tehdään vähän. Suuntaus on kuitenkin kohti
parempaa. Tietämättäni samaan aikaan opinnäytetyöni laatimisen aloittamisen kanssa
alkuvuonna 2017 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hallintopäällikkö Marja Eerikäinen
käynnisti poliisilaitoksen johdon pyynnöstä työhyvinvoinnin kehittämisprojektin
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Projektin taustalla oli vuoden 2015
henkilöstöbarometrikysely, jonka tulosten perusteella kehittämiskohteeksi valikoituivat
työyhteisötaidot. Osana työyhteisötaitoja sivuttiin myös osaamista ja osaaminen valittiin
alkuvuonna 2018 työyhteisötaidot-projektin tulosten julkistamisen yhteydessä yhdeksi
parannustoimenpiteitä vaativaksi osa-alueeksi. (Kaakkois-Suomen poliisilaitos 2018c.)
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Kyseiselle osaamisen osa-alueelle opinnäytetyöni on määrä tarjota uusia toimintamalleja ja
–menetelmiä.

2 OSAAMINEN JA OSAAMISEN HALLINTA

2.1 Tieto ja hiljainen tieto

Platon määritteli tiedon hyvin perustelluksi todeksi uskomukseksi. Tätä se varmasti onkin.
Voidaan myös sanoa, että tieto pohjautuu faktoihin tai ainakin faktaksi todettuihin
käsityksiin. Usein kuitenkin tieto elää ja muuttuu. Tällä hetkellä tiedämme jotakin, mutta
kymmenen vuoden päästä nykyinen tietomme mahdollisesti havaitaan puutteelliseksi tai
jopa virheelliseksi. Tieto elää ja kehittyy kanssamme.

Tieto itsessään ei ole kovinkaan arvokasta, vaan se miten sitä käytetään ja jalostetaan.
Tieto on hyvin yksilösidonnaista, se lähtee ja sitä sovelletaan ihmisten mielissä. Tieto
syntyy mielenkiinnosta ja johtaa oppimiseen. (Pulkkinen 2003, 18; Rastas ym. 2011, 44;
Ruohotie ym. 1997, 11 - 12.) Organisaation tieto ei ole ainoastaan kirjallista, vaan sitä on
organisaation toiminnassa, rutiineissa ja normeissa (Pulkkinen 2003, 18). Nykymaailmassa
tietoa on erittäin runsaasti, nopeasti ja helposti saatavilla. Ongelmaksi on muodostunut
luotettavan, oikean ja tarvittavan tiedon hankinta (Hakala, 2006, 64 – 65).

Muodollinen (eksplisiittinen) tieto hankitaan koulutuksesta ja kirjallisuudesta. Se tarjoaa
viitekehyksen uuden informaation arvioinnille ja omaksumiselle ja sitä tarvitaan toiminnan
perustelussa. Tämä tieto on tiedon osa-alueista helpoimmin todennettavissa.
Kokemuksellinen tieto hankitaan ”kantapään kautta”. Kokemuksellinen tieto on ns.
hiljaista (tacit) tietoa, jota ei voi opiskella kirjoista, mutta sitä voidaan jakaa esimerkiksi
perehdyttämisen kautta. (Kupias ym. 2014, 57; Rastas ym. 2001, 46; Ruohotie ym.1997,
12; Pulkkinen 2003, 18.)

Hiljainen tieto

Hiljainen tieto on osaamista, jota ei voi esittää kirjallisessa tai kuvallisessa muodossa, eikä
sitä voi kirjata työpaikan toimintaohjeisiin (Kupias ym. 2014, 97). Hiljainen tieto on
organisaatiolle merkityksellistä näkymätöntä tietoa. Se on subjektiivista, usein
kokemusperäistä ja sitä on työlästä ilmaista ja välittää eteenpäin. (Hakala 2006, 104 – 105.)
Hiljaisen tiedon jakamista häiritsee usein myös se, että ihminen ei itse välttämättä ole
tietoinen omasta hiljaisen tiedon kapasiteetistaan tai saattaa pitää sitä itsestäänselvyytenä.
(Kupias ym. 2014, 97.) Hiljainen tieto on myös kykyä ymmärtää asioita kokonaisuuksina,
osana jotakin asiayhteyttä (Aaltonen ym. 2001, 46). Voidaankin todeta, että hiljainen tieto
vaikuttaa tekemiseemme, ajatteluumme, tunteisiimme ja maailmankatsomukseemme.

Hiljaisen tiedon olemassa olon tunnistaminen on olennaista. Hiljaisen tiedon määrää on
hankalaa mitata ja sen olemassaoloon ei aina edes kiinnitetä huomiota. Poliisin työssä
hiljaisella tiedolla on suuri merkitys. Lakien, määräysten, asetusten, ohjeiden,
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suunnitelmien ja vastaavien kirjattujen käytäntöjen soveltaminen työssä menestyksekkäästi
vaatii hiljaista tietoa. Tämän lisäksi jokainen meistä tietää ja taitaa seikkoja, joita ei ole
kirjallisesti missään luettavissa eikä niitä ole koskaan varsinaisesti opetettu. Kyse on
hiljaisesta tiedosta, joka on omaksuttu työtä tehdessä tai muuten elämässä. Hiljainen tieto
on siis kokemusperäistä, usein subjektiivista, osaamista, jonka jakamiseen ja johtamiseen
tulee esimiestyössä kiinnittää erityistä huomiota.

2.2 Oppimalla kohti ammattitaitoa ja osaamista

Oppiminen liittyy elintärkeästi osaamiseen. Kukaan ei saavuta ammattitaitoa tai tule
osaajaksi ilman oppimisprosessia. Pentti Sydänmaanlakka (2001, 30) on määritellyt
oppimisen seuraavasti: ”Oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii uusia tietoja, taitoja,
asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutoksiin hänen toiminnassaan.”
Henkilön oppiminen koostuu uuden tiedon hankkimisesta ja sen ymmärtämisestä ja
sisäistämisestä, jolloin tieto muuttuu osaamiseksi. Jokaisen oppimisprosessi on
yksilöllinen, eikä yksi oppimistapa sovi kaikille. (Otala 2008, 216.) Toiset oppivat
lukemalla, toiset tekemällä. Yleensä perusteellinen oppiminen vaatii molemmat
ulottuvuudet. Oppiminen edellyttää aina jonkinlaista muutosta ihmisessä. Muutos voi
tapahtua tiedoissa, taidoissa tai asenteissa. (Kupias ym. 2014, 108.)

Oppiminen ei ole itsestäänselvyys, vaikka sitä voikin tapahtua myös huomaamatta ja työn
ohessa. Oppiminen, varsinkin jatkuva sellainen, vaatii usein tahtoa ja halua sekä
ponnisteluja. Poliisikokelaat ja valmistuneet poliisit arvostavat oppimisen suhteen ehkä
eniten koulutuksessa läpikäytyjä käytännön harjoituksia sekä työssä oppimista
(Vuorensyrjä 2015, 79). Väitän, että poliisiorganisaatiossa oppiminen jätetään liian usein
käytännön työn varaan, jolloin osaaminen perustuu lopulta enemmän kokemuksellisesti
opittujen tietojen ja taitojen toistamiseen, eikä tällöin välttämättä ymmärretä tai osata
lainsäädännöllistä pohjaa sille, miksi toimitaan tietyllä tavalla. Työ tekijäänsä opettaa,
sanotaan. Siitä huolimatta osaaminen ei saa perustua liikaa käytäntöön painottuen.
Lainsäädäntö ja teoria käytännön takana ovat osattava vähintään yhtä hyvin kuin työssä
opitut menettelytavat.

Muutaman viime vuoden aikana on alettu keskustella elinikäisen oppimisen
välttämättömyydestä. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa kaikkea oppimista, jota muuttuva
työelämä ja muuttuva elinympäristö meiltä vaativat. (Viitala 2005a, 135.) Oppiminen on
tullut työelämään jäädäkseen, mutta asenteellisella tasolla tätä ei välttämättä ole vielä
täysin sisäistetty. Oppiminen vaatii työtä ja halua. Asenteiden oppimisen
välttämättömyyden suhteen tulee olla myönteisiä - muuta tietä onnistumiseen ei ole.
Tehokas oppiminen vaatii kykyä muuttaa oppiminen rutiininomaiseksi osaksi jokapäiväistä
toimintaa. Tehokas oppiminen vaatii selkeitä oppimistavoitteita, pitkäjänteistä sitoutumista
opiskeluun ja omatoimista osallistumista ammatilliseen koulutukseen. Menestykseen
vaaditaan 10 % lahjakkuutta ja 90 % raakaa työtä. (Salminen 2015, 196–197.)
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Oppimista edistävät tavoitteellisuus, motivaatio, kokonaisuuksien hahmottaminen,
aktiivisuus, ilmapiiri ja vuorovaikutus sekä palaute. (Kupias ym. 2014, 111.) Motivaatio ei
ole näistä suinkaan vähäisin. Motivaatio on työntekijälle ikään kuin liikkeellepaneva
voima. Motivaatiolla on kolme erilaista tehtävää ihmisen käyttäytymisessä: motivaatio
toimii käyttäytymisen energian lähteenä ja suuntaa ja säätelee käyttäytymistämme
(Liukkonen ym. 2006, 12). Motivaatio voidaan karkeasti yleistää haluksi toimia. Kun
ihminen haluaa tehdä jotakin, hän on motivoitunut. Motivaatio kattaa kaikki syyt, jotka
saavat ihmisen toimimaan. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi pelko, raha, ylennys tai
tunnustus. (Adair 2007, 89.)

Esimiesten tulisikin pyrkiä oppimisen varmistamiseksi vaikuttamaan positiivisesti alaisten
motivaatioon. Tämä ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, sillä eri ihmisiä motivoivat eri asiat
ja myös motivaation voimakkuudessa on eroavaisuuksia. Esimies voi vaikuttaa
motivaatioon noin 50 prosentin verran, sillä noin puolet motivaatiosta on
ympäristövaikutteista. Esimies voi pyrkiä motivointiin eri keinoin, mutta puolet vastuusta
kuuluu työntekijälle itselleen, sillä kuten sanotaan: voit viedä hevosen veden ääreen, mutta
et voi pakottaa sitä juomaan. (Adair 2007, 89.) Myös Aalto-yliopiston johtamisen
apulaisprofessori Olli-Pekka Kauppila on samoilla linjoilla. Kauppilan mukaan aina ei
sisäistetä sitä, että työntekijän pitää itse motivoitua työstään ja työntekijän täytyy pitää
huolta omasta työkyvystään. Työntekijän on itse kannettava vastuu asioista, jotka johtavat
hyvään työsuoritukseen. (Helsingin Sanomat 20.3.2016.)

Kehittäminen
Soveltaminen

Ymmärtäminen
Tietäminen

Tietää, ettei tiedä
Luulee tietävänsä

Kuvio 1. Oppimisen portaat (mukaillen Sydänmaanlakka 2001, 32)

Oppimista on erilaista ja ihmisestä riippuen oppimisen ja osaamisen syvyys vaihtelevat.
Oppimista voidaan tarkastella havainnollistavasti esimerkiksi ns. oppimisen portaiden
(kuvio 1) avulla. Lähdemme liikkeelle tietämisestä. Tietämisen taso tarkoittaa uuden tiedon
hankkimista. Tietämisen tason - tai portaan - alapuolella on kaksi tasoa: alimpana ”luulee
tietävänsä” ja sen yläpuolella ”tietää, ettei tiedä”. Tietämisen tason yläpuolella oleva
ymmärtämisen taso taas tarkoittaa sitä, että uusi hankittu tieto on todella sisäistetty.
Ymmärtämisen tason yläpuolella olevalla soveltamisen tasolla henkilö osaa soveltaa
sisäistämäänsä asiaa menestyksekkäästi. Oppimisen portaiden korkein taso on
kehittäminen, jossa pyritään uudistamaan jo hallinnassa olevaa tietoa. (Sydänmaanlakka
2001, 32.) Huomion arvoista on, että toisella portaalla tapahtuvan oman tietämättömyyden
tunnistamisen voidaan katsoa olevan edellytys uuden oppimiselle. Jo se, että tiedostaa
oman vajavaisuutensa, on arvokkaampaa kuin eläminen harhaluulossa oman osaamisensa
suhteen. Osaamisen portaiden viimeiselle tasolle, kehittämisen portaalle, kaikkien tulisi
pyrkiä, mutta tosiasiassa kaikki eivät sitä koskaan saavuta.
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Laamanen (2001, 199) on kerännyt listan periaatteista ja menetelmistä, joiden avulla
voidaan edistää organisaatiossa oppimista. Olen muokannut listaa poliisille sopivammaksi.

1. Johtajat opiskelevat itse ja opettavat muita.
2. Laaja osallistuminen suunnitteluun, päätöksentekoon, analyyseihin, ideointiin ja

pelisääntöjen luomiseen.
3. Taitojen, tietojen, oppimisen arviointi
4. Osaamisen huomioinen palkassa, oppimisen palkitseminen, tunnustuksen jako

oppimisesta ja aloitteellisuuteen kannustaminen
5. Tietojärjestelmien ja prosessien kehittäminen tukemaan oppimista,

itseohjautuvuutta ja laajaa vastuunottoa
6. Pitkän tähtäimen haastavien tavoitteiden ja oppimistavoitteiden asettaminen
7. Poikkiorganisatoriset tiimit, oppimistiimit, huippuammattilaisten verkostot sekä

organisaation sisällä että ulkopuolelle
8. Erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen, avoin toista arvostava ja tukeva

ilmapiiri
9. Paljon palautetta, dialogia, mentorointia, kyseenalaistamista ja vertailua
10. Aktiivinen oppimistilanteiden tunnistaminen ja luominen, haastavat projektit ja

tehtävien kierrätys
11. Opiskeluvapaat, organisaation ulkopuolinen konsultointi
12. Jatkuva kokeilu ja kokeiluun kehottaminen
13. Oppimis-, ongelmanratkaisu-, luovuus-, ja innovaatiomenetelmien koulutus
14. Osaamisen mallintaminen, osaamiskartat, koulutusohjelmat, benchmarking-

hankkeet.

Ammattitaito

Tiedon ollessa faktoja ja jokaisen ihmisen sekä organisaation henkistä pääomaa,
ammattitaito on sitä, kun tietoa käytetään ammatissa hyväksi oikealla tavalla. Ammattitaito
on siis kykyä yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot tarkoituksenmukaiseksi
kokonaisuudeksi (Hätönen 2011, 9). Kutsumme ammattilaisiksi tai asiantuntijoiksi heitä,
joiden ammattitaito on mielestämme rautaisen luja ja työn laatu järkkymätön. Ristikangas
ym. (2008, 86) määrittelee asiantuntijan seuraavasti: asiantuntija on ammatillisesti
kunnianhimoinen omasta erityisalueesta innostunut osaaja, joka pyrkii syventämään omaa
tietämystä ja kokemusta. Asiantuntija haluaa päteä alallaan, erikoistuu mielellään,
hakeutuu usein itsenäiseen työrooliin sekä arvostaa saamaansa tunnustusta.

Ammattitaito on yhtä enemmän tietojen ja taitojen hallintaa sekä niiden kommunikointia ja
yhteistyötä sekä halua ja kykyä kehittää työtä jatkuvasti. Yleisesti ammattitaito
määritellään kyvyksi hallita koko työprosessi ajattelun tasolla ja kykynä toimia oikein
erilaisissa tilanteissa. (Aarnikoivu 2010, 65.) Ammattitaidossa on kyse paljolti tietojen
soveltamiskyvystä. Tieto on turhaa, jos sitä ei osata käyttää hyödyllisesti ja oikein.
Ammattitaitoon kuuluu oleellisesti pätevyys. Pätevä henkilö suorittaa tehtävänsä hyvin ja
osaa arvioida mitä pitää tehdä ja milloin. Pätevyyteen kuuluu myös halu suorittaa tehtävää.
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(Christerson, 1991, 107.) Halu ja kiinnostus työtehtävää kohtaan johdattavat työntekijät
lähes väistämättä ammattitaitoisiksi ja päteviksi.

Ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen kasvu ovat erittäin merkityksellisiä tämän
päivän työelämässä. Muuttuvat työympäristöt, työtehtävät ja ammatissa vaadittava
osaaminen edellyttävät elinikäistä oppimista sekä osaamisen ylläpitämistä. (Aarnikoivu
2010, 67.) Aivan kuten tieto, myös ammattitaito vanhenee. Tämän päivän
huippuammattilainen ei ole muutaman vuoden päästä enää kuin entinen keskinkertainen,
ellei hän kykene jatkuvasti pitämään ammattitaidostaan huolta ja kehittämään itseään.
(Haataja ym. 2008, 81).

Osaaminen

Terminä osaaminen on jokaiselle tuttu, mutta sen kattava selittäminen voi olla hankalaa.
”Osaaminen on yhdistelmä tietoja, taitoja ja asenteita. Osaaminen näkyy ulospäin taitavana
ja tarkoituksenmukaisena toimintana.” (Kupias ym. 2014, 50.) Yksilön osaaminen koostuu
tiedoista, taidoista, kokemuksesta, verkostoista, asenteesta sekä henkilökohtaisista
ominaisuuksista, jotka auttavat työtilanteissa ja joiden tuloksena saavutetaan hyvä suoritus
(Otala 2008, 50). Osaaminen on siis paljolti sama kun ammattitaito, mutta käsitteenä
laajempi, kattaen ammattiin sidonnaisuuden sijaan ihmisen koko elämän. Keskityn
käsittelemään osaamista kuitenkin työnteon näkökulmasta.

Osaaminen ei ole pelkästään sitä, mitä tiedämme ja mitä osaamme tehdä. Osaaminen
vaikuttaa myös toimintaamme ja työn lopputulokseen. Tämäkään ei riitä määrittelemään
osaamista kokonaisuudessaan. Osaamisen käsitteeseen voidaan lisätä myös muita seikkoja.
Yksittäisen työntekijän kannalta tärkeintä osaamisessa on kyky yhdistää ammattiin liittyvät
tiedot ja taidot hyödyllisellä tavalla. Hyödyllistä osaamista ovat esimerkiksi tietojen ja
taitojen monipuolinen ja innovatiivinen käyttö, työn hallinta ja priorisointi, kyky sopeutua
muutoksiin, uuden oppiminen ja oman toiminnan ja osaamisen arviointi. (Kupias ym.
2014, 50–51.)

Osaamiseen kuuluu työn suorittamiseen kuuluvien tietojen ja taitojen lisäksi
työyhteisötaidot sekä halu ja kyky ottaa vastuuta omasta työstä ja sen kehittämisestä.
Osaava työntekijä antaa itsestään paljon ja omistautuu työlleen. Osaava työntekijä ei odota
ainoastaan, mitä organisaatio voi tehdä hänen hyväkseen, vaan hän pyrkii omalla
panoksellaan toimimaan organisaation hyväksi ja kehittämään toimintoja.

Osaaminen koostuu substanssiosaamisesta, vuorovaikutusosaamisesta ja
prosessiosaamisesta. Substanssiosaaminen on tietotaitoa, sen jalostamista ja kehittämistä.
Vuorovaikutusosaamisella tarkoitetaan esimerkiksi toimimista muiden kanssa ja
prosessiosaamisella esimerkiksi prosessin vaiheistamista ja liikkeessä pitämistä. Se, että
tietää asioita ja osaa hoitaa oman työnsä, ei enää riitä. On osattava rakentaa tietoa toisten
kanssa, toimia yhdessä ja myös tukea toisia yhteisessä työssä. (Mönkkönen ym. 2010, 262–
263.) Osaava työntekijä on siis työyhteisön aktiivinen toimija, joka antaa panoksensa myös
kollegoiden osaamiseen ja kehittää työyhteisöä. Osaajan vastuulla on opettaa muita.
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”Osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä suoriutua tehtävistään, parantaa ja kehittää työtään ja
ratkaista ongelmia.” Useinkaan henkilö ei suoriudu tehtävästään täysin yksin, vaan työ on
lopulta enemmän esimerkiksi tiimin aikaansaannos, jolloin kyse on enemmän
organisaation osaamisesta, osaamispääomasta. (Otala 2008, 47.) Poliisin työssä
yksilösuoritukset ovat harvinaisia. Työtehtävästä tai asemasta riippumatta jokaisen työ ja
sen lopputulos on lähes poikkeuksetta jollakin tasolla riippuvainen kollegoiden
suorituksesta. Yksilöiden osaaminen on erittäin tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää
kokonaisuuden kannalta on organisaation osaaminen. Osaamisen johtamisen perusajatus
onkin, että organisaation osaaminen ei kehity yksilöiden osaamisen kehittyessä, vaan vasta
silloin kun osaaminen on jaettua ja se muuttuu toiminnan kautta yhteiseksi osaamiseksi
(Tuomi ym. 2012, 31). Organisaation osaaminen ei siis ole vain yksilöiden
henkilökohtaisen osaamisen summa, vaan kyse on laajemmasta käsitteestä. Organisaation
osaaminen taustoittuu organisaatiossa vuosien takaisen työn tuloksena esimerkiksi
kokemuksina, arvoina ja tietoina ja se nivoutuu työntekotapoihin, normeihin sekä kaikkeen
toimintaan. Organisaation osaaminen näyttäytyy siis itse työteon prosesseissa sekä työn
lopputuloksessa. (Leopold ym. 2009, 364 – 365.)

Osaaminen on huomattavan kokonaisvaltainen käsite, joka pitää sisällään mm.
aikaisemmin läpikäydyt tiedon, hiljaisen tiedon ja ammattitaidon käsitteet. Osaamista
voidaan tarkastella henkilökohtaisesta näkökulmasta, työyhteisön näkökulmasta ja koko
organisaation näkökulmasta. Jokainen osa-alue tulee olla hyvin huomioituna osaavassa
organisaatiossa. Osaaminen on se kokonaisuus, mitä työntekijä antaa itsestään
organisaatiolle sekä mitä organisaatio antaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle.

2.3 Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on laaja johtamisen kokonaisuus. Se on osaamisen ylläpitoa ja
lisäämistä siten, että organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa (Viitala 2005b, 15; Viitala
2005a, 14; Hakala 2006, 132). Osaamisen johtaminen on tavoitteellista ja systemaattista
osaamispääoman kehittämistä, jota tehdään perustehtävän, vision ja strategian mukaisesti
(Myyry 2008, 5; Tuomi ym. 2012, 14; Uotila 2010, 61).

Johtaminen tarkoittaa asiantilan muuttamista. Asiat, jotka tapahtuvat muutenkin, eivät
kaipaa johtamista. Johtaminen tarkoittaa esimerkiksi vision luomista, arvojen
kirkastamista, tavoitteiden asettamista, suunnitelmien ja päätösten tekemistä, esimerkillistä
toimintaa, poikkeamiin ja ei-haluttuun toimintaan puuttumista, innostamista, kannustamista
ja palkitsemista. (Laamanen 2001, 33.) Siihen, miten johtaminen käytännössä ilmenee,
vaikuttaa kolme tekijää: johtaja, johdettavat ja tilanne (Viitala 2005b, 79). Johtaminen on
siis tilanneriippuvaista ja se kytkeytyy vahvasti johtajan ja johdettavien persoonaan ja
kommunikaatioon. Nämä johtamisen näkökulmat pätevät myös osaamisen johtamiseen.

Osaamisen johtaminen painottuu osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen tähtääviin
toimenpiteisiin. Osaamisen johtaminen on laaja ja moniulotteinen ilmiö ja se kattaa lähes
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koko esimiestyön osa-alueet. Osaamisen johtaminen on jatkuvaa toimintaympäristön
tarkkailua ja erilaisten suunnitelmien ja skenaarioiden luomista ja niihin vastaamista
henkilöstön kykyjä vahvistaen. Osaamisen johtaminen on myös henkilöstösuunnittelua ja
rekrytointia. Se on pohjimmiltaan henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä. Osaamisen
johtajalle on väistämätöntä tuntea alaisensa ja heidän osaamisen taso sekä ala, jolla
toimitaan.

Osaaminen nähdään määriteltävänä olevana asiana, jota voidaan tietoisesti johtaa, kuten
muitakin resursseja (Uotila 2010, 1). Organisaatioiden menestyksen varmistamiseksi
tarvitaan osaamista, mutta jotta osaamista olisi riittävästi ja se kohdentuisi organisaation
menestyksen kannalta oikeisiin asioihin, tulee osaamista johtaa suunnitelmallisesti.
Osaamisen johtamista voidaan tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi yksilön, tiimin,
ryhmän, yhteisön ja organisaation osaamisen arvioinnin ja kehittämisen kannalta (Aaltonen
ym. 2002, 167; Virkkunen 2001, 83) sekä nykyisen että tulevaisuudessa tarvittavan
osaamisen kannalta. Kaikkien näkökulmien tarkastelu on tärkeää. Osaamisen johtamisesta
on runsaan kymmenen vuoden aikana tullut yksi keskeisimmistä johtamisen teemoista,
sillä osaaminen katsotaan usein organisaation pärjäämisen kulmakiveksi. Joukkuepelin
lisäksi tarvitaan yksilöosaamista, mutta tulee muistaa, että pelkät yksilöiden
huippusuoritukset eivät riitä, sillä ne voivat suuntautua organisaation kannalta jopa vääriin
asioihin. Organisaatio menestyy kuitenkin parhaiten silloin, kun murretaan uskomus siitä,
että kaiken viisauden olisi asuttava johtajien päässä. (Ristikangas ym. 2008, 22.) Jokaisella
organisaatioon kuuluvalla on oma vastuunsa ja velvollisuutensa huolehtia omasta
osaamispääomastaan ja siten kasvattaa organisaation osaamista.

Organisaation oppimista tulee johtaa määrätietoisesti, jotta oppimista tapahtuu. Osaamisen
kehittäminen ei tapahdu vahingossa tai sattumalta, vaan se vaatii aktiivista toimintaa.
(Tuomi ym. 2012, 13–14.) Osaamisen johtamisen heikkous on strategisen osaamisen
johtamisen alueella. Osaamisen johtamisella on alati lisääntyvä tarve muuttuvassa
työelämässä. Muutama vuosikymmen sitten toimialojen kehitys oli lineaarista ja
eteneminen tapahtui kohtuullisella vauhdilla, jolloin osaamisessa tarvittavat muutokset
hallittiin helposti. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ja osaamisen kehittämisessä
vaadittava nopeus on erittäin tärkeää kilpailukyvyn kannalta. (Viitala 2005a, 27.)

Osaamisen kehittämisessä avainsana on tulevaisuus ja toimenpiteitä tulee suunnitella
tulevaisuusnäkymien mukaisesti. Pääpaino tulee olla osaamisen vahvistamisessa,
oppimisilmapiirin kehittämisessä ja oppimisesteiden poistamisessa. (Hätönen 2011, 6 - 7.)
Kuten jo aiemmin on todettu, jatkuva oppiminen on elintärkeää niin yksilön kuin
organisaationkin kannalta. Jatkuva oppiminen on raskasta ja siksi osaamisen suuntaaminen
nimenomaan tarpeellisiin, organisaation ja henkilöstön kannalta oikeisiin ja tärkeisiin
asioihin tulee tehdä hallitusti ja johdetusti. Yksilötasolla jokainen voi kehittää itseään
omien kiinnostuksen kohteiden suuntaan, mutta organisaation strategian ja vision kannalta
tärkeiden asioiden osaamista tulee johtaa jokaisella esimiestasolla aktiivisesti.
Näkemystäni tukee Gustafssonin (2012) väite, että osaamista ei kytketä tarpeeksi
strategisiin linjauksiin. Osaamisen kehittäminen on hänen mukaan usein vain kursseja ja
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koulutusta, joihin työntekijä itse oman mielenkiintonsa mukaan hakeutuu. Esimiehillä ei
lisäksi ole näkemystä alaistensa tai yksikkönsä osaamistarpeista. Osaamisen johtaminen
saattaakin olla vain osaamisen hallinnointia, eikä osaamistarpeiden tulevia muutoksia osata
ennakoida, vaan niihin reagoidaan jälkikäteen. (Gustafsson ym. 2012, 103.)

Viitalan (2004, 133 – 135, 139) tekemän osaamisen johtamista koskevan tutkimuksen
perusteella voitiin todeta, että esimiesten systemaattinen ja tarkoituksellinen puuttuminen
osaamiseen, sen arviointiin ja kehittämiseen on vähäistä ja alaiset kokevat esimiesten
toimenpiteet osaamisen kehittämisen osalta riittämättöminä. Esimiehet ovat innostuneita
työstään ja kokevat osaamisen kehittämisen tärkeäksi, mutta inhimillisten syiden, kuten
tiedostamisen, ajan, osaamisen ja keinojen puutteiden takia kehittämistoimenpiteisiin ei
kuitenkaan välttämättä ryhdytä. Heijastaen tutkimustulosta poliisiorganisaatioon väitän,
että poliisiorganisaatiossa ollaan nyt vastaavanlaisessa tilanteessa ja osaamisen
suunnitelmallisen johtamisen ja kehittämisen tarve on tiedostettu. Tähän on vaikuttanut
mm. poliisin hallintorakenneuudistusten ja keskeisten lakimuutosten mukanaan tuomat
muutokset ja paineet. Työntekijöiden osaamisesta on pidettävä huolta aivan eri tavalla kuin
ennen, sillä muutoksessa on pysyttävä mukana ja parhaassa tapauksessa tulee pystyä
näkemään myös muutoksen edelle. Osaamisen johtamisessa täytyy huomioida sekä
nykyiset osaamistarpeet että varautua tulevaisuuden haasteisiin. Etenkin tulevaisuuden
osaamistarpeiden tunnistaminen on haastavaa, sillä se vaatii kiistatonta asiantuntijuutta ja
innovatiivisuutta. Osaamisen johtamisessa tunnistetaan, luodaan, jaetaan, varastoidaan ja
kehitetään hyödyllisiä näkemyksiä ja kokemuksia (Laamanen ym. 2009, 31). Kyse on siis
kaiken toiminnan kattavasta ja kekseliäisyyttä vaativasta johtamisen osa-alueesta.

Valitettavan usein rikollisuus kehittyy poliisitoiminnan edellä ja poliisitoimintaa kehitetään
reagoimalla rikollisuuden kehittymisen aiheuttamiin oppimistarpeisiin. Tämän lisäksi
poliisitoiminnassa tulisi nähdä entistä enemmän ennalta mahdollisia yhteiskunnallisia sekä
rikollisuuden suuntauksia ja pyrkiä ottamaan ne mm. osaamisen kehittämisen osalta
huomioon jo ennen varsinaisen rikosilmiön toteutumisen havaitsemista. Lisäksi
poliisihallinnossa osaamisen johtamisen tulisi olla systemaattisempaa ja kattaa koko
organisaatio ylhäältä alas, jotta osaaminen suuntautuisi oikeisiin asioihin ja jakautuisi
tarkoituksenmukaisesti jokaisen sektorin työntekijöille. Henkilöstön osaamisesta
huolehtiminen ei saa jäädä yksittäisten esimiesten omaksi puuhasteluksi, vaan sen tulee
olla suunnitelmallista organisaation yhteistoimintaa.

Osaaminen ja strategia käsi kädessä

Osaamisen johtaminen on erittäin tärkeä asia, sillä voidaan sanoa, että strategian
toteutuminen on kiinni osaamisen hallinnan ja johtamisen onnistumisesta (Aaltonen ym.
2001, 11; Virkkunen 2001, 171). Osaaminen ja strategia kulkevat hyvin johdetussa
organisaatiossa käsikkäin ja tukevat toisiaan. Hyvin johdetulla organisaatiolla on strategia,
jota se toteuttaa päästäkseen tavoitteisiinsa. Osaaminen linkittyy tiiviisti strategiaan
strategisten päämäärien saavuttamiseksi, eikä osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen voi
tapahtua sattumanvaraisesti, vaan sillä pitää olla tarkoitus ja tavoitteet samalla tavalla kuin
organisaatiollakin. Osaamisen kasvattaminen ei siis ole itseisarvo, vaan sillä pitää olla
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tarkoitus ja päämäärä, jonka saavuttamista on seurattava työn tuloksien muodossa.
(Buckman 2004, 36.)

Osaamisen johtamisessa voidaan erottaa kolme erilaista tavoitetta. Osaamista voidaan
johtaa tavoitteena toiminnan tehokkuus, toiminnan kehittäminen tai toiminnan
uudistaminen. Nämä eroavat menetelminä jonkin verran toisistaan, mutta toisaalta
limittyvät yhteen käytännön toiminnassa. Tästä syystä jopa organisaatioiden sisällä
voidaan olla eri mieltä siitä, mitä osaamisen johtaminen on, mitkä sen tavoitteet ovat ja
miten ne saavutetaan. (Oikarinen ja Pihkala teoksessa Uotila 2010, 52 – 57.) Kiistatonta
kuitenkin on se, että organisaatiota parhaiten palvelevia koulutus- ja
kehittämissuunnitelmia tehdään aina strategian pohjalta (Kupias ym. 2014, 93; Myyry
2008, 14). Ongelmiin tosin törmätään yleensä jo alkuvaiheessa, sillä strategiaprosessi ja
henkilöstökysymykset katsotaan usein toisistaan erillisiksi toiminnoiksi, eivätkä ne ole
suunnittelupöydällä samanaikaisesti, vaan osaamiskysymyksiin pyritään vastaamaan vasta
strategian laadinnan jälkeen. Lisäksi monissa organisaatioissa strategiakeskusteluja
hallitsee esimerkiksi raha sen sijaan, että keskusteltaisiin strategian vaikutuksesta
osaamiseen. (Boudreau ym. 2008, 297.)

Osaamisen johtamisen vanhahtava mekaaninen malli tarkoittaa sitä, että organisaation ylin
johto tuottaa strategian, jonka perusteella tarkastellaan tulevaisuudessa tarvittavaa
osaamista. Tämän jälkeen esimiesten ja henkilökunnan osaamisvajeet pyritään
paikkaamaan kehityskeskusteluissa esiin nousseiden kehittämistarpeiden mukaisesti. Tästä
mallista ollaan kuitenkin siirtymässä koko organisaatiota koskevaan malliin, jossa
osaamisen johtaminen koskee kaikkia organisaation jäseniä – myös ylintä johtoa.
Strategiaa ei pilkota osiin, vaan se on yhtenäinen toimintamalli, jossa osaamisen
johtaminen, päivittäinen työ ja strategia nivoutuvat yhteen joka päivä. (Tuomi ym. 2012,
21 – 23.)

Osaamisen johtamisen näkökulmasta substanssiosaamisen lisäksi merkitystä on siis myös
strategiaosaamisella, eli metaosaamisella (Tuomi ym. 2012, 53). Väitän, että poliisissa
metaosaamisessa on parannettavaa. Alipäällystö- ja päällystötasolla metaosaaminen on
parantumassa koulutuksen myötä, mutta miehistötasolla se on suorastaan heikkoa, ellei
jopa olematonta. Tulee viemään paljon aikaa, ennen kuin strategia-ajattelu saadaan laaja-
alaisesti vietyä työntekijä- ja miehistötasolle asti. Tämä on myös osaamisen johtamisen
kysymys. Esimiesten metaosaamista kasvattamalla saadaan siirrettyä strategiaosaamista
myös hierarkian alimmalle tasolle, jolloin saavutetaan koko organisaatiossa yhteinen
työnäky ja parempi sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Työntekijätaso on kuitenkin se,
joka tekee organisaation konkreettisen tuloksen, joten heidän osaamisellaan ja
strategiatietoudellaan on erittäin suuri merkitys.

Poliisiorganisaatiossa, kuten muissa julkishallinnollisissa organisaatioissa, osaamisen
strateginen johtaminen on tietyllä tavalla haastavampaa kuin yksityisellä sektorilla, sillä
politiikka ohjaa ja säätelee julkisen sektorin organisaatioiden toimintaa, mutta samalla on
vastattava kansalaisten tarpeisiin (Easterby-Smith ym. 1999, 134). Osaamisen ja
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organisaation tiedon käytön pitäisi ennen kaikkea näkyä organisaation asiakkaille lisäarvoa
tuottavissa prosesseissa (Aaltonen ym. 2001, 23) tai sen tuloksessa (Virkkunen 2001, 170).
Vaikka osaamista tarkastellaan strategiasta ja visiosta käsin, on syytä muistaa
organisaation tarkoitus, joka yleensä julkishallinnollisissa organisaatioissa on
yhteiskunnalle ja kansalaisille arvon tuottaminen. Edellä mainittu tarkoittaa käytännössä
siis sitä, että poliisilla on toimintavelvollisuus kaikkiin poliisille kuuluviin tehtäviin, eikä
pelkkä strategia voi yksinään ohjata toimintaamme. Emme voi esimerkiksi kokonaan
hylätä toimintaamme hidastavia, vaikeuttavia tai työläitä tehtäviä ja keskittyä vain
strategian mukaiseen toimintaan. Strategian tulee ohjata vahvasti toimintaamme, mutta se
ei voi kävellä lain velvoittavuuden ylitse.

Osaamisen johtamisen tulee olla yksi strategian jalkautuksen keskeinen osa. Eri
esimiestasoilla johtaminen tapahtuu siten, että ylin johto vastaa koko organisaation
strategiasta, keskijohto työskentelee organisaation strategian lisäksi oman yksikön
strategian mukaisesti ja ryhmänjohtajan tulee varmistaa, että ryhmä toimii organisaation
sekä yksikön strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Esimiehen tehtävä on osallistaa
henkilöstöä strategian tekemiseen jakamalla heille tietoa ja osallistamalla heitä
keskusteluun. Näin jokainen linjaorganisaation esimies löytää itseään koskevat
velvollisuudet. Jos jokainen toimii niiden mukaan, onnistumisilta ei voida välttyä.

2.3.1 Osaamisen kartoittaminen osana osaamisen johtamista

Vaadittavia osaamislajeja voidaan jaotella lukuisilla eri tavoilla, seuraavassa olen käsitellyt
muutamia niistä. Helakorven (2005) mukaan osaamisen kehittämistä on muukin kuin
pelkän substanssiosaamisen kehittäminen: substanssiosaamisen lisäksi on
työyhteisöosaamista, kehittämisosaamista ja kehittymisosaamista. (Helakorpi 2005, viitattu
teoksessa Gustafsson ym. 2012, 108.) Yksi osaamisen johtamisen guruista, Ikujiro Nonaka,
on asiantuntijaryhmineen päätynyt jakamaan tietopääoman kokemusperäiseen
tietopääomaan (henkilöstön osaaminen ja taidot), käsitteelliseen tietopääomaan (kuvien,
symbolien ja kielen avulla muodostetut käsitteet), rutiininomaiseen tietopääomaan
(yrityskulttuuri, toimintatavat ja muu tietotaito) sekä systeemiseen tietopääomaan
(teknologia, laitteet, lisenssit, sopimukset). Yhdysvaltalainen Michael Koenig taas
määrittelee tietopääoman koostuvan organisaation informaatiopääomasta,
asiakaspääomasta ja rakenteellisesta pääomasta. (Hakala 2006, 135). Kirjavainen (1997)
taas on jaotellut osaamisen tuotannollis-tekniseen osaamiseen, asiakasosaamiseen ja
toimintatapa- ja johtamisosaamiseen. Lehtonen (2002) on päätynyt tiedostettuihin ja
erikseen määriteltyihin ydinosaamisiin, muuhun vahvaan osaamiseen, strategian pohjalta
nouseviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden johtamishaasteisiin. (Uotila 2010, 96.)

Organisaation strategiseen osaamiseen ja älylliseen pääomaan liittyvät kaikki
kokonaisvaltaisen ammattitaidon osa-alueet. Vain tietojen ja taitojen asettaminen
kehittämiskohteiksi ei siis ole riittävää, vaan menestyksekäs työtehtävien suorittaminen
vaatii myös sosiaalisia, analyyttisen ja kriittisen ajattelun, itsehallinnan sekä motiivi- ja
asennetason valmiuksia. Esimiehelle tämä tarkoittaa sitä, että osaamisen johtamista ei
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voida ajatella mekaanisena tiedon siirtona, vaan siihen vaikuttavat yksilöiden persoonat,
kokemukset ja ajatusmallit. (Viitala 2005b, 74.) Organisaation vaatimia tärkeitä
osaamislajeja, tietopääomaa tai osaamispääomaa, miksi sitä haluaakin kutsua, on
mahdotonta selittää yksiselitteisesti, sillä kyse on erittäin laajasta kokonaisuudesta, eikä
osaamispääomaa voida tarkastella samalla tavalla erilaisissa organisaatioissa.

Yksinkertaisempaa ja suppeampaa näkökulmaa osaamispääoman määrittämisen sijaan tuo
ajatus ydinosaamisesta. Ydinosaaminen on organisaation strategista osaamista ja sen
katsotaan luovan perustan koko organisaation osaamisen johtamiselle. Tämä selittyy sillä,
että strategiaa toteutetaan ydinosaamisen avulla. (Tuomi ym. 2012, 20.) Ydinosaamisella
tarkoitetaan organisaation keskeisintä tehtäväänsä liittyvää osaamista, jolla se pystyy
kilpailemaan nyt ja tulevaisuudessa ja erottautumaan muista toimijoista (Lehtonen 2002,
56). Ydinosaamiseen keskittyessä osaamisen johtamisessa ei voida kovin paljon mennä
vikaan, sillä se on kaiken toiminnan lähtökohta. Erikoista on, että ydinosaamista pidetään
organisaatioissa yleensä itsestäänselvyytenä (Laamanen 2001, 181), mikä on mm.
osaamisen johtamisen kannalta sääli, sillä itsestäänselvyyteen harvoin käytetään
voimavaroja.

Henkilöstön kehittämistä voidaan tarkastella mm. behavioristisen ja konstruktivistisen
kehittämisnäkemyksen tavoin. Behavioristisen näkemyksen mukaan henkilöstön
kehittäminen on varsin mekaanista toimintaa. Siinä tarkastellaan osaamisen eri osa-alueita
ja niissä esiintyviä vajeita ja pyritään paikkaamaan havaittuja puutteita. Pääpaino on
koulutuksen järjestämisessä. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan paneudutaan
ajattelumallien syvälliseen analysointiin ja kehittämiseen, sillä sen mukaan vain
ajattelumallien kehittämisen kautta toimintaa voidaan parantaa. Pääpaino on
oppijalähtöisyydessä ja toiminnallisuudessa. Konstruktivistiseen oppimiseen kuuluu
olennaisesti erilainen reflektointi, palautteen antaminen ja arvioinnit. (Viitala 2013, 190.)
Molemmat kehittämisnäkemykset ovat poliisiorganisaatiossa käytössä, mutta
konstruktivistinen näkemys on etenkin kenttätyössä vahvempaa. Erityisesti valvonta- ja
hälytystoimintaan liittyvillä kursseilla ja koulutuksissa käydään usein läpi menneitä
poliisitoiminnallisia tilanteita ja niiden analysoinnin kautta pyritään oppimiseen.
Konstruktivistiseen oppimiseen kuuluvat reflektoinnit, palautteet ja arvioinnit taas ovat
heikosti käytössä poliisissa. Palautteen antamisessa on mielestäni viime vuosina kehitytty,
mutta sitä ei vieläkään osata antaa molempiin suuntiin; alaisten tulisi pystyä antamaan
nykyistä vapaammin palautetta esimiehilleen. Myös behavioristisen kehittämisnäkemyksen
soveltamisessa poliisiorganisaatiossa tarvitaan mielestäni hieman ryhtiä. Koulutuksia
järjestetään ja henkilöstön osaamisesta pidetään huolta, mutta koko prosessi voisi olla
suunnitelmallisempi ja tehokkaampi. Henkilöstön osaamisvajeita ja tulevaisuuden
osaamistavoitteita ei mietitä tarpeeksi. Uskon, että behavioristinen ja konstruktivistinen
kehittämisnäkemys tarvitsevat toisiaan, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

Osaamisen johtamisen prosessissa tulee tunnistaa osaamiset: nykyiset ja tulevaisuudessa
vaadittavat. Osaamisen arviointia tulee tehdä vasta sitten, kun on muodostettu näkemys
siitä mitä ja millaista sen pitäisi olla (Viitala 2005a, 16). Osaamisten määrittely vaatii
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näkemyksellisyyttä ja laaja-alaista asioiden tuntemista. Ei riitä, että osaa oman alansa ja
sen mahdolliset tulevaisuuden suuntaukset, vaan tulevaisuutta pitää peilata myös
ympäröivän yhteiskunnan kehityksen kannalta. (Uotila ym. 2010, 79.) Säntti ja Viitala ovat
todenneet, että strategisen osaamisen tunnistaminen ja tunnistamisen prosessi on tärkein
osa osaamisen johtamista. Osaamisen johtamisen lähtökohta on tieto tavoiteltavasta
osaamisesta. Tavoiteltava osaaminen voidaan määritellä organisaation strategisista
tarpeista ja työn edellyttämän ammattitaidon vaatimuksista käsin. (Uotila 2010, 94, 104.)
Osaamisen tavoitteet olisi hyvä linkittää osaksi strategisia toimintasuunnitelmia
esimerkiksi osaamismatriisin avulla (Rastas ym. 2001, 118). Jotta osaamista siis voidaan
johtaa, tulee tietää mitä jo osataan. Osaamiskartoitus on tässä hyvä väline. Ellei osaamista
haluta konkreettisesti mitata koulukokeen tavoin, matriisimuotoinen osaamisten
esittäminen on myös toimiva tapa.

Osaamistarpeiden määrittelyä voidaan ajatella kahdella tavalla. Ensimmäinen niistä on ns.
vähennyslaskuajattelu, jossa verrataan tulevaisuuden vaatimuksia nykyisiin valmiuksiin ja
pyritään kuromaan kiinni näiden välinen ero. Toinen ajattelutapa on kasvuvoima-ajattelu,
jossa kehitetään jo olemassa olevia vahvuuksia. Usein nämä molemmat ajattelutavat
toteutuvat yhdessä. (Viitala 2013, 191.) Baladi (1999) jakaa Viitalan näkemyksen
osaamisen johtamisesta. Hänen mielestään pohjimmiltaan osaamisen johtamisen
prosessissa on kyse vaadittujen osaamisten määrittelemisestä (makrotaso) ja yksilön
todellisen osaamisen mittaamisesta (mikrotaso) sekä näiden kahden välisen kuilun
kaventamisesta (Baladi 1999: viitattu (Uotila 2010, 162).

Osaamiskartoitus käsitetään kirjallisuudessa yleensä toimenpiteenä, jossa määritellään
organisaation tai työyhteisön ydinosaamiselle tai kriittiselle osaamiselle tasot
toiminnoittain ja sitten arvioidaan, yleensä numeerisesti, osaamisen tavoitetila ja nykytila.
Näitä toisiinsa vertaamalla saadaan selville osaamisvajeet ja suunta osaamisen
kehittämiselle. Yleensä henkilökohtaisessa osaamiskartoituksessa henkilö määrittää oman
osaamisensa tason arvioimalla osaamistaan ensin itsenäisesti ja sitten esimiehen kanssa
yhdessä. Näin saadaan kuva siitä, mitä osataan ja missä tarvitaan parannusta.

Kaavio 2. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen tehtävät. Juell-Kielse, Askerfelt, 1997 (Viitattu
Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisussa 2000, 12)
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Edellä kuvattu kaavio 2 on valtion työmarkkinalaitoksen julkaisussa esitelty toimintamalli
osaamisen johtamiseen. Toimintamallin aluksi tunnistetaan ja määritellään ydinosaamiset
organisaatiossa. Seuraavassa vaiheessa luodaan osaamiskartta, jossa määritellään
osaamisalueet ja niiden sisältämä osaaminen. Määrittely aloitetaan yleisellä tasolla ja se
voidaan tehdä esimerkiksi osaamiskarttamatriisin muodossa, johon merkitään tavoiteltava
taso. Jotta saadaan luotua kokonaiskuva organisaation toiminnan vaatimista
perusosaamisiin pohjautuvista osaamisista, tulee laatia neljään portaaseen jakautuva
toiminnan analyysi. Portaat ovat: 1. Dokumentoidaan eri toimintaprosessit. 2. Listataan
tarvittavat osaamisalueet toiminnoittain. 3. Pelkistetään osaamisalueet. 4. Määritellään
osaamisalueitten sisällä yksittäiset osaamiset. Kolmanneksi määritellään osaamistarpeet ja
osaamistasot eri tehtävärooleissa. Nämä roolit voivat olla mm. johto, esimiehet,
asiantuntijat jne. Kullekin roolille määritellään organisaation osaamiskartasta ne yksittäiset
osaamiset, jotka katsotaan tehtävän kannalta keskeisimmiksi. Osaamistasot määritellään
numeerisesti, esimerkiksi asteikolla 0 - 5 ja jokaisen tehtäväroolin osaamisalueelle
määritellään numeerinen tavoitetaso. Kun edellä mainittu järjestelmä on otettu käyttöön,
arvioidaan henkilöstöä. Tämä voidaan tehdä monella erilaisella tavalla. Yleisin vaihtoehto
on, että henkilö arvioi itse osaamistaan arviointijärjestelmän avulla ja lisäksi esimies arvioi
arvioitavan henkilön saman järjestelmän avulla. Erillisessä osaamiskeskustelussa henkilö
ja tämän esimies etsivät yhteisen näkemyksen osaamisesta ja sen tasosta. Arviointia
voidaan tehdä esimerkiksi myös 360°-, 270°-, 180°- ja 90°-arviointina. Tähän asti käytyä
prosessia kutsutaan kokonaisuudessaan osaamiskartoitukseksi. (Valtion työmarkkinalaitos
2000, 15 – 40.)

Vajeanalyysissa arvioidaan tehtäväroolien vaatimien osaamisten ja rooleissa toimivien
henkilöiden osaamisten keskinäistä suhdetta. Osaamisen riittävyyttä voidaan tarkastella
henkilötason lisäksi myös muista näkökulmista, kuten esimerkiksi tehtäväroolin,
organisaation ja tiimin kannalta. Kun osaamisvajeet ovat selvillä, tulee miettiä miksi
osaamistasot ovat alle tavoitetason. Syy voi löytyä mm. tavoitteista, menettelytavoista ja
ongelmista. Organisaation johdon on tiedettävä, miten osaamisvaje täytetään. Prosessin
viimeisessä vaiheessa käytetään hankittuja osaamistietoja hyväksi mm. koulutuksessa,
osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä, urasuunnittelussa, toiminnan kehittämisessä ja
henkilöstön motivoinnissa sekä seurataan osaamisen tilaa. (Valtion työmarkkinalaitos
2000, 32 - 41.) Lisäksi tulee ottaa huomioon, että osaamisen johtamisessa on kyse myös
hankitun osaamisen tehokkaasta hyödyntämisestä (Viitala 2005a, 16). Strategisia
päämääriä varten hankitulla osaamisella ei tehdä mitään, jos sitä ei osata hyödyntää
käytännössä.

Edellä mainitun mallin mukaisesti, mutta yleisluonteisemmin ja ymmärrettävämmin
osaamisen kehittämisen prosessin voi esittää seuraavalla kaaviolla:
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Kaavio 3. Osaamisen kehittämisen prosessi (Viitala 2005a, 86)

Kumpikaan edellä kuvatuista prosesseista ei kuitenkaan kata kokonaisuudessaan osaamisen
johtamista ja siihen kuuluvia seikkoja. Organisaation osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä
varmistetaan osaamisen johtamisen järjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa kaikki
rakenteelliset ratkaisut, toimintamallit, periaatteet ja työkalut, joilla osaamista, sen
hyödyntämistä ja sen kehittämistä ylläpidetään. Osaamisen johtamisen järjestelmällä on
toimintaa ohjaavan merkityksen lisäksi myös symbolinen merkitys, sillä se viestii
organisaation tärkeänä pitämistä asioista ja korostavat näkökulmia, jotka muuten arkityön
kiireessä saattaisivat jäädä huomioimatta. Osaamisen johtamisen järjestelmään kuuluu
seuraavia asioita:

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä (osaamisen laatu ja määrä)
Osaamisen kehittämisjärjestelmä (perehdyttäminen, kehityskeskustelut,
osaamiskartoitukset, henkilöstön kehittäminen ja työyhteisöjen kehittäminen)
Osaamista tukevat muut HR-toiminnot (rekrytointi, palkkaus, urasuunnittelu,
hyvinvoinnista huolehtiminen ja työsuhteet)
Tietohallinto ja tietojärjestelmät
Organisaatiorakenne ja työn organisointitavat
Oppimista tukevat toimintamallit ja käytännöt
Osaamisriskien hallinta. (Viitala 2013, 184.)

Kuten edellä olevasta listauksesta voi päätellä, osaamisen johtaminen on valtavan kattava
prosessi, eikä sitä tule sekoittaa osaamisen kehittämiseen, joka keskittyy vain
osaamispääoman kasvattamiseen. Osaamisen johtaminen kattaa koko organisaation
toiminnan. Kyse on siis siitä, että osaaminen otetaan huomioon kaikessa organisaation
toiminnassa ja sen johtamisessa ja kytketään kaikkeen toimintaan tiiviisti.

2.3.2 Esimies osaamisen johtajana

Niin kutsuttu psykologinen työsopimus ymmärretään alun perin luottamuksena ja
molemminpuolisena lojaalisuutena. Voidaan myös katsoa, että psykologinen työsopimus
perustuu nykyaikana lojaalisuuden sijaan osaamiselle. Työnantaja olettaa, että työntekijä
on sitoutunut jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamista vaatien tältä
omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Samalla työnantaja tarjoaa puitteet työntekijän

Osaamisen
tunnistaminen
ja määrittely

Osaamisen
arviointi ja
vertailu
tulevaisuuden
tarpeisiin

Osaamisen
kehittämisen
toimenpiteet



19

kehittymiselle. Työntekijä taas olettaa, että työnantaja panostaa hänen osaamisensa
kehittämiseen, eli huolehtii työntekijän markkina-arvosta, jonka vastapalveluksena
työntekijä sitoutuu työhönsä. (Sydänmaanlakka 2001, 159.) Lähtökohtaisesti vastuu
osaamisensa kehittämisestä kuuluu siis jokaiselle työntekijälle itselleen. Tätä
kehittämisprosessia organisaatio tukee omilla osaamisen johtamisen toiminnoillaan.
Organisaatiossa esimiesten tehtävänä on havaita osaamisen kehittämisen suunnat ja
osaamispuutteet, sillä yksilötasolla näitä ei pystytä tekemään tarpeeksi tehokkaassa
aikataulussa, eikä välttämättä organisaation tavoitteiden mukaisesti. (Viitala 2013, 189.)
Voidaan sanoa, että osaamisen johtaminen kuuluu siis kaikille, mutta siinä on riski, että
silloin osaamisen johtaminen ei kuulukaan enää kenellekään. Osaamisen johtaminen
kuuluukin pääosin koko organisaation johdolle, ei vain henkilöstön kehittämisestä
vastaaville johtajille. (Rastas ym. 2011, 89 – 90.) Organisaation ylin johto on osaamisen
johtamisen tärkein vastuutaho, sillä heidän päätöksentekonsa suuntaa koko henkilöstön
toimia myös osaamisen suhteen (Viitala 2005a, 24).

Johtajalla on vastuu siitä, että henkilöstöä koulutetaan ja kehitetään, jotta selvitään
nykyisistä työtehtävistä ja osataan vastata tulevaisuuden pätevyysvaatimuksiin
(Christerson 1991, 107). Osaamisen johtamisen suuntaviivat ja laajan perspektiivin
omaavat strategiaan painottuvat osaamisvaatimukset tulee määritellä organisaation
johdossa. Organisaation hierarkian huipulla ei kuitenkaan tehdä suuntaviivojen ja tahtotilan
määrittämisen lisäksi konkreettista työtä osaamisen johtamisen eteen, vaan sitä tehdään
alemmalla johtamisportaalla, lähempänä työntekijöitä. ”Vain sitä, minkä tuntee, voi
tehokkaasti kehittää” (Viitala 2004, 140). Tähän viisauteen kiteytyy ajatus siitä, että
osaamista johtavalla henkilöllä tulee olla itsellään vahva käsitys vaadittavasta osaamisesta
ja henkilöstön osaamisen nykytilasta, jotta saavutetaan haluttuja tuloksia. Osaamisen
johtamisen näkökulmasta ihannetilanteessa esimiehellä on alle 20 alaista (Viitala 2004,
141). Tämän väitteen perusteella poliisiorganisaatiossa tehokkain osaamisen kehittäminen
tapahtuu alipäällystö- ja päällystötason esimiesten toimesta.

Viitala (2005) on osaamisen johtamista esimiestyössä tutkiessaan todennut, että
johtamistutkimus ei juuri tarjoa vastauksia sille, millaisten valmiuksien avulla esimies
edistää osaamisen kehittämistä työyhteisössään. Hyvän johtajan ominaisuudet ovat
yleisluonteisia ja määritelmät riippuvat usein vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta.
Voidaan kuitenkin todeta, että esimiehen persoonallisuudella, tiedoilla ja taidoilla on
merkitystä asiaan. Sosiaaliset taidot, karisma ja myönteinen asenne ovat tärkeitä
ominaisuuksia. Lisäksi johtajalta vaaditaan organisaatiotasosta riippuen teknisiä ja
käsitteellisiä taitoja. Ihmiskeskeinen ja osallistava johtamistyyli on todettu olevan
yhteydessä korkeampaan motivaatioon ja työtyytyväisyyteen, mitkä taas edistävät
oppimista, sillä myönteinen psyykkinen tila on edellytys oppimiselle (Viitala 2005b, 82 –
83; Ruohotie ym. 1997, 108).

Kaiken keskiössä osaamisen johtamisessa on keskusteleminen. Taitava osaamisen johtaja
keskustelee jatkuvasti yksikkönsä tai organisaationsa visioista, strategioista,
kyvykkyysvisioista, osaamisalueista ja niiden kehittämisestä. Keskustelu luo tavoitteita ja
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samalla selkiyttää niitä. Keskustelua käydään esimerkiksi konstruktivistisesti analysoimalla
onnistuneita ja epäonnistuneita työtehtäviä, jolloin niistä pyritään jatkuvasti oppimaan.
Lisäksi alaisten kanssa keskustellaan rakentavasti heidän työstään, osaamisestaan,
tavoitteistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan. Keskustelun tueksi tarvitaan oikeanlaiset
puitteet ja ammatillinen avoin ilmapiiri, jotka tukevat osaamisen johtamista (Viitala 2005b,
127 – 130; Kupias ym. 2014, 177.) Avoin ilmapiiri edellyttää, että esimies haluaa kuulla
alaistensa mielipiteitä ja näkökulmia. Näin esimies samalla haastaa alaiset mukaan
keskusteluun ja osallistaa heitä. Keskustelun ja palautteen antamisen merkitys on
ymmärrettävä myös poliisiorganisaatiossa, jossa molemmat ovat näihin päiviin saakka
mielestäni olleet jokseenkin toisarvoisessa asemassa. Vaikka jatkuva toiminnan ja
osaamisen analysointi ja keskustelu vievät aikaa, uskon sen kääntyvän työyhteisön
voimavaraksi nimenomaan avoimuuden ja jatkuvaan oppimiseen suuntautumisen vuoksi.

Esimiehen roolit osaamisen kehittäjänä voidaan jakaa Viitalan (2005b) tekemän
tutkimuksen mukaan kolmeen toisiinsa liittyvään tehtävään: suunnan selkiyttäjä,
ryhmätoiminnan rakentaja ja yksilön kehittämisen tukija. Suunnan selkiyttäjän rooli
ilmenee strategian, vision ja tavoitteiden selittämisellä, avaamisella ja niiden esillä
pitämisellä sekä osaamisaukkojen määrittelyllä. Ryhmätoiminnan rakentajan rooli
katsotaan tärkeäksi siksi, että osaaminen rakentuu erilaisten osaamisten yhdistelmästä ja
lisäksi ryhmäprosessit ovat tärkeitä informaation ja osaamisen levittämisessä. Esimiehen
tulee nostaa osaamispohjan tasoa ja homogenisoida sitä ryhmän sisällä esimerkiksi
edistämällä osaamisen jakamista. Yksilön osaamisen kehittymisessä esimies on lähin ja
tärkein tukihenkilö. Esimiehelle kuuluu yksilöllisten osaamisten tunnistaminen, arviointi,
suunnittelu ja kehittämismahdollisuuksien luominen. (Viitala 2005b, 121 – 126.)

Viitala (2005b, 166 – 167) on tutkimuksessaan lopulta päätynyt tarkennettuun osaamisen
johtamisen malliin esimiestyössä (kaavio 4). Siihen kuuluu neljä elementtiä: oppimisen
suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen, oppimisprosessin tukeminen ja
esimerkillä johtaminen. Oppimisen suuntaaminen kattaa tavoitteiden määrityksen ja laadun
arvioinnin. Oppimista edistävän ilmapiirin luomisessa keskiössä on työyhteisön ilmapiirin
sekä esimiehen ja alaisen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Oppimisprosessin
tukemisessa olennaista on huolehtia ryhmän kokonaisosaamisesta ja tukea yksilön
kehittymistä. Esimerkillä johtaminen vaatii esimiehen oman ammattitaidon jatkuvaa
kehittämistä sekä innostusta työhön ja sitoutumista muutoksiin.
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Kaavio 4. Osaamisen johtamisen elementit esimiestyössä (Viitala 2005b, 166)

Pulkkinen on taas katsonut organisaation tietämyksenhallinnan koostuvan kuudesta
elementistä: suunnan ottaminen, inventaario, tietämyksen ylläpito ja hankinta, tietämyksen
levitys, tietämyksen käyttö ja tietämyshallinnan tuloksellisuuden arviointi (Pulkkinen
2003, 50 – 51). Tämä on mielestäni varsinkin jatkumona toteutettuna toimiva, mutta hyvin
pelkistetty ajatus tietämyksen tai osaamisen hallinnasta. Koen Viitalan näkemyksen
osaamisen johtamisen elementeistä laajemmaksi ja kattavammaksi kokonaisuudeksi
Pulkkisen mallin kattaessa Viitalan mallista lähinnä vain oppimisen suuntaamisen ja
osittain oppimisprosessin tukemisen.

Kuten olen jo aikaisemmin todennut, kehittämisessä tarvitaan tavoitteita. Tavoitteiden
määrittäminen on erittäin tärkeää, sillä ilman tavoitteita alainen ei voi tietää mitä häneltä
vaaditaan. Tavoite on parasta laatia esimiehen ja alaisen yhteistyönä. Usein tavoitteiden
asettaminen vaatii esimieheltä panostusta, jotta hän on tietoinen alaisen osaamisen tilasta ja
sen kehittämisen vaatimista toimenpiteistä. Laamanen (2001) on todennut osuvasti, että
pelkästään toiminnan parantaminen ei ole tavoite, vaan suunta. Hyvä tavoite on esitetty
esimerkiksi numeraalisesti ja se on kiinnitetty aikaan. Tavoitteen laatimisessa on hyvä
muistaa, että se tulee ilmaista positiivisella tavalla ja henkilö tai ryhmä itse sitouttaa
tavoitteeseen ja hyväksyä se. Tavoitteen tulee olla korkealla, mutta saavutettavissa ja
lisäksi tarvittavan kaukana tulevaisuudessa, jotta konkreettisia tuloksia voidaan odottaa.
(Laamanen 2001, 203.) Osaamiselle on siis välttämätöntä asettaa tavoitteita ja niiden
toteutumista tulee seurata (Gustafsson ym. 2012, 116).

Olennainen osa osaamisen johtamisen prosessia on kehittämistoimenpiteiden seuranta ja
arviointi (Myyry 2008, 26). Tavoitteiden saavuttamista tulee seurata erilaisilla
seurantajärjestelmillä ja mittareilla. Näiden valinnassa täytyy olla erityisen huolellinen,
jotta varmasti mitataan oikeita asioita ja pysytään strategian mukaisissa toimissa mukana.
(Viitala 2005b, 132.) Samaa mieltä on myös Buckman (2004, 35) todetessaan, että
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osaamisen johtamismenetelmät tulee linkittää suorituksen parantamiseen ja sen
mittaamiseen, jotta osaamisen vallankumous ei jää lyhytikäiseksi.

Laamanen (2001, 191) on väittänyt, että huippuorganisaatioissa voidaan käyttää noin 10 %
työajasta osaamisen kehittämiseen, kun useimmissa organisaatioissa osaamisen
kehittämiseen käytetään noin 1% ajasta. Osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen
käytettävä aika on esimiesten päätettävissä ja heidän tulee kytkeä kehittämistoimenpiteet
niin arkipäiväiseksi osaksi johtamista ja työntekoa, että saadaan tavoitteena oleva 10 %
täytettyä. Pelkillä koulutuksilla osaamista ei kehitetä, vaan se vaatii oppivalta
organisaatiolta oppimismyönteistä ja osaamiseen kannustavaa otetta päivittäisen työn
tekemisessä.

Viitala (2005b, 184) on todennut osaamisen johtamista koskevan tutkimuksensa
perusteella, että osaamisen johtaminen ei näyttäydy niinkään erillisenä johtamisen osa-
alueena tai keinovalikoimana, vaan käytännön esimiestyössä yleisotteena johtamisessa.
Samaa mieltä ovat myös Tuomi ja Sumkin (2012, 30). Heidän mielestään osaamisen
johtamista tulee tarkastella tuloksellisen strategian mukaisen työn tekemisen kannalta.
Osaamisen johtaminen on työn johtamista, eikä irrallisten toimenpiteiden tekemistä.
Samoin osaamisen kehittämisen ei heidän mielestään tulisi edellyttää muuta kuin oman
työn tekemistä ja uuden oppimista työn ohessa.

Osaaminen johtaminen on yksi tärkeä henkilöstöjohtamisen osa-alue. Voidaan sanoa, että
yksilö suoriutuu hyvin, kun hänellä on kyvykkyys, motivaatio ja mahdollisuudet kunnossa.
Kyvykkyydellä tarkoitetaan, että henkilö osaa tehdä työtään, koska hänellä on tarvittava
osaaminen ja taidot. Motivaatiolla tarkoitetaan, että henkilö haluaa tehdä työtään, koska
hän on kiinnostunut siitä ja häntä kannustetaan. Mahdollisuuksilla taas tarkoitetaan sitä,
että työ on järjestetty siten, että sen rakenteet ja ympäristö tarjoavat mahdollisuuden työn
toteutukselle. (Boxall ym. 2011, 5.) Esimiehen tulee siis ottaa huomioon, että pelkkä
osaamiseen keskittyminen ei voi johtaa hyviin lopputuloksiin, vaan myös edellä mainitut
muut osa-alueet tulevat olla kunnossa.

Esimiestyön haastavin osuus on yleensä henkilöstöjohtaminen, johon myös osaamisen
johtaminen kuuluu. Osaamisen johtaminen on kattava prosessi, josta haastavan tekee
nimenomaan se, että sen kohde ja perusta on ihmisen toiminnassa. Se vaatii halua, kykyä ja
voimia oppia sekä oikeanlaiset sisäiset rakenteet. (Myyry 2008, 30.) Esimiehen on otettava
huomioon ja hyväksyttävä alaisten erilaiset tavat käsitellä asioita ja oppia (Kupias ym.
2014, 202). Kaikki eivät opi ja etene samalla tavalla, joten toistoa ja pitkäjänteisyyttä
vaaditaan. Tärkeä osa osaamisen johtamista on sen toimenpiteiden toistuvuus,
velvoittavuus ja laajuus. Osaamisen johtamiseen liittyvistä toimenpiteistä on
organisaatiossa sovittava, sillä ilman sopimuksia käytäntö muuttuu hajanaiseksi. (Viitala
2005a, 196.)

Osaamisen johtaminen tulee siis olla yhdenmukaista, jatkuvaa ja suunnitelmallista
toimintaa. Ristiriitainen havainto on, että jos ihminen joutuu ponnistelemaan uusien



23

asioiden kanssa jatkuvasti, hän uupuu. Jatkuva kehittäminen täytyy olla hienovaraista ja
luonteva arjen osa, painottuen mielellään työssä oppimiseen. Pull-not-push, eli vedä-älä-
työnnä –periaate on hyvä ohjenuora: pakottamalla ei saada aikaan toivottavaa tulosta.
Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vältytään suurilta voimavaroja kuluttavilta
kertauudistuksilta.  (Kupias ym. 2014, 216; Buckman 2004, 37 – 38.) Sama jatkuvan, koko
uran mittaisen kehittämisen ajatus on tunnistettu myös poliisihallinnossa, josta esimerkkinä
toimii mm. vuonna 2016 lanseerattu poliisin työikäohjelma, jonka yhtenä tavoitteena on
mm. varmistaa osaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Työikäohjelmaa
markkinoidaan ajatuksen kiteyttävillä iskulauseilla ”Ei tehdä iästä numeroa, osaava jaksaa”
ja ”Ikä on vain numero, oppia työikä kaikki”. (Poliisihallitus, 2016a)

Viitalan (2004, 133) osaamisen johtamisesta tekemän tutkimuksen perusteella
tärkeimmiksi piirteiksi osaamisen johtamisessa työntekijät kokivat esimiehen suunnalta
saamansa arvostuksen ja vaikuttamisen työilmapiirin kehittämiseen. Myös osaamisen
jakamisen kannalta työpaikan ilmapiirillä on merkitystä. Työntekijät eivät jaa keskenään
tietoaan, ellei työpaikan kulttuuri tue oppimista, yhteistyötä ja avoimuutta (Buckman 2004,
34 – 35.) Viitala, Mäkelä ja Hölsö ovat tuoneet esille huomionarvoisen seikan, että riittävä
osaaminen ei yksinään tuota työssä suoriutumisen edellytyksiä. Yksi keskeisimmistä
vaikutustekijöistä työtyytyväisyyden ja työkuormituksen kokemuksissa on heidän
mukaansa työyhteisöön ja esimieheen ja esimiehen ja alaisen välisiin suhteisiin liittyvät
asiat. Johtajuudella yleisesti ottaen sekä työhyvinvoinnilla on heidänkin mukaan suuri
merkitys osaamisen hyödyntämiseen. Työhyvinvoinnilla on siis välttämätön rooli
osaamisen johtamisessa. (Uotila 2010, 183, 196.) En keskity tässä opinnäytetyössä
työhyvinvointiin ja yksilöiden vaikutukseen tämän enempää, mutta molempien seikkojen
huomioinnin tärkeys ja linkittyminen kaikkeen työntekoon on pakko tunnustaa ja pitää
mielessä.

2.3.3 Osaamisen kehittämisen menetelmät

Yksilön osaamisen kehittämisen menetelmät:

Perehdyttämisessä tavoitteena on auttaa uutta henkilöä pääsemään kiinni organisaatioon ja
tehokkaaseen työntekoon mahdollisimman nopeasti. Työntekijä perehdytetään
organisaation tavoitteisiin, toimintatapaan ja tehtäväkohtaiseen osaamiseen. Lisäksi hänet
tutustutetaan työsuhdetta määrittäviin periaatteisiin ja sääntöihin, kuten
palkkausperusteisiin, työsuhde-etuihin, työaikoihin ja vastuisiin. Usein perehdyttäminen
aloitetaan jo rekrytointivaiheessa. (Viitala 2013, 193 – 194; Kupias ym. 2014, 98.)

Työnopastus on konkreettista työhön perehdyttämistä. Siinä tutustutetaan mm. työpaikan
olosuhteisiin ja työn sisältöön, työtovereihin, työn tekemisen kannalta oleellisten
menetelmien ja laitteiden käyttöön sekä työn laatutekijöihin. (Viitala 2013, 194.)

Tutkimusten mukaan tehtäväkierrolla saadaan työntekijät arvostamaan enemmän muita
organisaation toimintoja, näkemään asioita uusista näkökulmista ja parantamaan
innovaatiokykyä, lisäämään yhteistyötä toimintojen välillä ja parantamaan hiljaisen tiedon
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siirtämistä. Usein tehtäväkierto aiheuttaa tehtäväkierrossa olevien henkilöiden toiminnan
tehokkuuden laskua uusien asioiden oppimisprosessin ajaksi. On kuitenkin todettu, että
tehtäväkierrolla saavutetut hyödyt ovat haittoja suuremmat, sillä tehtäväkierrolla
saavutetaan usein mielekkyyttä työhön ja laajentaa perspektiiviä. Suurimmat hyödyt
tehtäväkierrosta on henkilölle itselleen, ei välttämättä niinkään organisaatiolle. (Viitala
2013, 194 – 195; Myyry 2008, 19; Kupias ym. 2014, 101.)

Haasteellisilla työtehtävillä, projekteilla ja komennuksilla henkilö  ottaa  henkilö  ottaa
tilapäisesti vastuun jostakin uudesta tehtävästä. Tehtävän ollessa kokonaan uusi tai omaa
työtehtävää laajempi, se auttaa laajentamaan työntekijän osaamista ja vahvistaa
kokonaisnäkemystä organisaatiosta.  (Viitala 2013, 195.) Esimerkiksi kollegoja
kouluttaessa työntekijä joutuu vahvistaman omaa osaamistaan uudella tavalla, mikä
hyödyttää yksilön lisäksi koko työyhteisöä (Kupias ym. 2014, 80).

Sijaisuuksien hoito on toiminnan turvaamisen keino, mutta se tulee myös nähdä
tehokkaana keinona kehittää ja levittää osaamista. Sijaisjärjestelmä voidaan rakentaa
esimerkiksi vastavuoroisesti, jolloin kaksi henkilöä sijaistavat toisiaan. Tällöin molemmat
pitävät huolta toisen osaamisen päivittämisestä. (Viitala 2013, 196.)

Ristiinkoulutus tarkoittaa työntekijöiden perehdyttämistä toistensa tehtäviin. Se lisää
organisaatiossa joustavuutta, parantaa tuottavuutta ja helpottaa henkilöstön siirtämistä
kriisi- tai ruuhkatilanteissa. Ristiinkoulutus mahdollistaa myös tehokkaan sijaistamisen.
Moniosaamisella luodaan ammattitaitoa ja sillä on merkitystä esimerkiksi työntekijän
asemalle organisaatiossa. (Viitala 2013, 196; Myyry 2008, 18.)

Mentorointi on vuorovaikutusprosessi, jossa kokeneempi henkilö (mentori) tukee
vähemmän kokenutta mentoroitavaa. Mentoroinnin tarkoitus on rohkaista ja tukea
mentoroitavaa sekä kehittää tätä työssään ja edistää urallaan. Mentori ei anna valmiita
ratkaisuja mentoroitavalle, vaan auttaa tätä löytämään ne itse. (Viitala 2013, 196.)

Työnohjaus on keino kehittää työskentelytapoja, vahvistaa ammattitaidon kehittymistä ja
keventää henkistä kuormitusta. Työnohjauksessa tuetaan oman työn arviointia,
työongelmien erittelyä ja ratkaisujen löytämistä. Usein työnohjaukseen turvaudutaan, kun
työssä tai työyhteisössä havaitaan jokin ongelma, mutta myös hyvin toimiva työyhteisö voi
käsitellä säännöllisesti omaa toimintaansa sen avulla. Työnohjausta annetaan yksilöille
sekä ryhmille. (Viitala 2013, 197.)

Toimintaoppiminen on usein ryhmissä tapahtuvaa suunnitelmallista toimintaa, jossa
teoriaopetus ja sen soveltaminen käytäntöön vuorottelevat. Ryhmälle voidaan antaa
ratkaistavaksi vaikkapa jokin aito organisaation ongelma ja ongelman ratkaisua tuetaan
käsittelemällä tehtävän ratkaisemiseksi tarvittavaa uutta tietoa, kehittämistyökaluja tai
menetelmiä. (Viitala 2013, 198.)
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Verkko-oppiminen on yleistyvä oppimisen muoto, jossa esimerkiksi matkakustannuksia
säästämällä opetusta tarjotaan internetin kautta. Verkko-oppiminen voi myös liittyä
monimuoto-oppimiseen, johon on lisäksi yhdistetty lähiopetusta tai muita opetuksen
muotoja. (Viitala 2013, 198.) Poliisiorganisaatio on ottanut verkko-oppimisen laaja-
alaisesti käyttöön niin henkilöstön kehittämisessä, täydennyskoulutuksessa kuin
tutkintokoulutuksessakin. Verkko-oppimisen etuna on opetuksen laaja-alainen
jakautuminen ja tavoitettavuus. Heikkoutena on oppimisen pinnallisuus ja oppijan suuri
vastuu omasta omaksumisestaan.

Koulutukseksi katsotaan kaikki oppimiseen tähtäävä työnteosta erillään oleva toiminta,
joka järjestetään sille varatussa tilassa ja tiettynä ajankohtana. Koulutus voi olla lyhyt
luento tai vuosia kestävä tutkintokoulutus. Koulutuksia on erilaisia, mutta yleisin tapa
kouluttaa on pyrkiä siirtämään tietoa sellaisenaan vastaanottajalle. Omin ehdoin toteutetut
sisäiset koulutuksen tarjoavat mahdollisuuden kehittämistoiminnan ja strategisten
pyrkimysten yhdistämiseen. Ulkoisilla koulutuksilla saavutetaan uusia näkökulmia ja
hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. (Viitala 2013, 199.) Koulutuksen tulisi aina
tähdätä havaittujen osaamisvajeiden täyttämiseen (Pulkkinen 2003, 63; Ruohotie ym. 1997,
191). Koulutuksia suunniteltaessa tulee niihin valmistautumiseen panostaa sekä varmistaa
erityisesti se, että koulutuksen sisältö on liitettävissä työhön, sillä tällöin koulutuksen hyöty
saadaan käyttöön, eikä opitut asiat unohdu pian koulutuksen jälkeen. Koulutustuloksia on
myös seurattava, jotta tiedetään onko oppi omaksuttu. (Kupias ym. 2014, 103 – 104;
Ruohotie ym. 1997, 191.)

Poliisihallinnossa työnantaja päättää virkamiesten osallistumisesta työtehtäviä
edesauttavaan ja ammattitaitoa kehittävään koulutukseen. Päätös tehdään tavoite- ja
kehityskeskusteluiden perusteella tai muussa yhteydessä. Työnantaja vastaa koulutuksen
aiheuttamista kustannuksista ja työntekijälle maksetaan koulutuksen ajalta palkkaa.
(Poliisihallitus 2015, 1 - 2.)

Omaehtoinen oppiminen on henkilökohtaista kehittymistä, jota voidaan hankkia
esimerkiksi kirjallisuuden, videoiden tai verkkopohjaisten menetelmien avulla (Viitala
2013, 199). Omaehtoinen opiskelu on kouluttautumista, joka ei ole työnantajan
virkamiehelle määräämää eikä se pääsääntöisesti tapahdu työajalla tai työnantajan
kustannuksella. Poliisihallinnossa työnantaja voi harkintansa mukaan tukea omaehtoista
opiskelua mm. erilaisin työjärjestelyin, rinnastamalla opintosuorituksen työajalla
tapahtuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja myöntämällä palkatonta tai
palkallista virkavapaata.  (Poliisihallitus 2015, 3 - 4.)

Ryhmän osaamisen kehittämisen menetelmät:

Kehittämisprojekteissa, hyvin toteutetuissa sellaisissa, kaikki projektissa mukana olevat
henkilöt oppivat uutta ja lisäksi projekti tarjoaa esimerkiksi uusia toimintamalleja,
prosesseja tai rakenteita. Lisäksi jokainen projektissa mukana ollut oppii projektinhallintaa
ja yhteistyökykyä. (Viitala 2013, 201.)
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Kokeilutoimintaa ovat organisaatiossa tai sen yksikössä tapahtuvat laajat pilotit tai
yksittäisten henkilöiden työssä soveltamat uudet ratkaisut. Kokeilutoiminta madaltaa
kynnystä muutokseen ja sen avulla saadaan uutta informaatiota ratkaisujen tueksi.
Pääpaino on kokemuksesta oppimisessa. (Viitala 2013, 201 – 202.)

Oppimista tukevat tilaisuudet ovat tilanteita, joissa vastaanottajille halutaan tarjota sama
informaatio samanaikaisesti. Keinot informaation jakamiseen voivat olla moninaisia, usein
kuitenkin koulutuksellisia. Asioiden yhtäaikaista oppimista voidaan tukea myös muilla
keinoin, kuten sisäisellä viestinnällä ja päivittäisjohtamisen työkaluilla. (Viitala 2013,
202.)

Ongelmanratkaisutilanteet tarjoavat tehokkaan oppimisen keinon, mikäli siihen osataan
suhtautua siten ja oppimiselle tarjotaan mahdollisuus. Ongelmasta riippuen sen ratkaisuun
voidaan osallistaa koko työyhteisö tai vaikkapa vain muutama vastuuhenkilö. Yleensä
ongelman analysointi on syytä tehdä järjestelmällisesti ja yhteistyönä harjoitellen eri
analysointitekniikoiden käyttöä vastuutta eri henkilöitä vuorollaan. Myös ratkaisun
toteuttaminen on syytä tehdä systemaattisesti ja tutkivalla otteella. Ongelmanratkaisu on
aikaa vievää, mutta sillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä organisaatiolle. (Viitala 2013,
202; Pulkkinen 2003, 78 – 79.)

Tiimityöskentely eroaa ryhmässä työskentelystä siten, että tiimit ovat itsenäisiä ja niiden
jäsenet ovat erittäin sitoutuneita yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Tiimi tarjoaa
jäsenilleen mahdollisuuden oman ammattitaidon kasvattamiseen. (Viitala 2013, 203.)

Palaverit ovat yleinen tapa siirtää tietoa. Hyvin toteutettuna ja tarkoituksenmukaisena
palaveri on arvokas oppimistilanne, jossa saadaan uutta tietoa, muokataan jo olemassa
olevaa tietoa tai kehitetään ajattelua. Asioiden käsittely, määrittely ja vaikutusten erittely
osallistujien yhteistoimintana tuottavat yhteisiä käytäntöjä ja selkeyttä sekä kehitystä.
(Viitala 2013, 203; Myyry 2008, 19; Kupias ym. 2014, 82 – 83.)

Benchmarking on tapa oppia hyvistä jo käytössä olevista käytänteistä hyviltä esikuvilta.
Tarkoitus on etsiä toimintatapaa, josta voisi saada ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.
Benchmarking on yleensä tarkasti suunniteltu ja toteutettu projekti, joka etenee
suunnitellulla kaavalla. (Viitala 2013, 204.)

Vierailut ovat idealtaan samantapaisia kuin benchmarking, mutta prosessina kevyempiä.
Vierailulla voidaan esimerkiksi tarkastella jotakin omaan työyhteisöön suunnitteilla olevaa
toimintamallia, joka on jo vierailukohteessa käytössä. Havaintoja käsitellään vierailun
jälkeen ja pohditaan niiden sovellettavuutta. (Viitala 2013, 204.)

2.3.4 Tavoite- ja kehityskeskustelujen sekä viestinnän rooli osaamisen johtamisessa

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat tietyllä tavalla paras paikka yksilön ja ryhmän
osaamisen johtamiselle. Take-keskustelut ovat keskeinen osaamisen johtamisen työkalu,
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jossa käydään läpi, mitä työntekijältä kyseisenä vuonna odotetaan (Koivu 2017).  Kyse on
esimiehen ja alaisen välisestä luottamuksellisesta keskustelusta, jolla on selkeät raamit ja
tavoitteet ohjaamassa keskustelun etenemistä. Take-keskusteluihin tulee suhtautua tärkeänä
johtamisen välineenä, sillä tämä asennoituminen heijastuu myös keskustelujen laatuun ja
alaisten suhtautumiseen kehityskeskusteluja kohtaan (Aarnikoivu 2011, 84 - 85). Viitalan
(2010) tekemän tutkimuksen tulosten mukaan kehityskeskustelut liittyvät parempaan
osaamisen suuntaamiseen ja oppimisen orientointiin. Lisäksi esimiehet käsittelevät
kehityskeskustelujen käymisen vuoksi enemmän organisaation strategiaa, visiota ja
toiminnan tilaa. Kehityskeskusteluissa esimiehet myös puuttuvat paremmin osaamisen
kysymyksiin. (Viitala, teoksessa Uotila 2010, 227.)

Take-keskustelussa ohjataan alaista henkilökohtaisesti ja saadaan molemminpuolista
palautetta, mutta se on myös esimiehelle oiva tilaisuus saada tietoa
kehittämissuunnitteluun. (Viitala 2013, 187; Kupias ym. 2014, 87.) Tavoite- ja
kehityskeskusteluissa alaisen kanssa tulee valita yhdessä sopivan haasteellinen tavoite ja
sopia niistä toimenpiteistä, jotka tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Tavoitteen
saavuttamista seurataan. Sen saavuttaminen aiheuttaa alaisessa tyydytystä ja motivaation
kasvua. (Rastas ym. 2011, 132.) Tavoite- ja kehityskeskustelut tuleekin nähdä
investointina, jonka avulla parannetaan organisaation toimintaa: onnistuessaan ne lisäävät
yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista, tiedonkulkua ja yhteistyötä (Viitala 2013, 188).

Tavoite- ja kehityskeskustelussa osaamista tarkastellaan kahdesta näkökulmasta:
nykyisestä työtehtävien vaatimasta osaamisesta ja tulevaisuuden muutosten vaatimasta
työssä edellytettävästä osaamisesta käsin. Lisäksi tulisi selvittää sellaisen erityisosaamisen
olemassaolo, jota henkilö ei pääse hyödyntämään nykyisessä työtehtävässään. (Viitala
2013, 188; Rastas ym. 2001, 132.) Tämän lisäksi tavoitekeskusteluun on tuotava visio ja
strategiat voimakkaasti esille, sillä yksilötason osaamisen hallinta tapahtuu Säntin ja
Viitalan mukaan usein yksilön tehtävän näkökulmasta ja irrallaan organisaation
strategisista tavoitteista (Uotila 2010, 95).

Edellä kertomani tavoitteet eivät kuitenkaan aina toteudu. Työkalu on oiva, mutta sitä ei
useinkaan osata hyödyntää.  Poliisin tulos- ja kehityskeskusteluissa on havaittu olennaisena
puutteena se, että esimiehet eivät yleensä aseta alaisilleen tavoitteita, eikä tavoitteiden
toteutumista seurata. Henkilöstö ei myöskään koe keskusteluja hyödyllisinä oman
osaamisen kehittämisen tai työsuorituksen parantamisen kannalta. (Talka 2008, 78 – 81.)
Kyseinen Juha Talkan tutkimus on vuodelta 2008 ja tämän jälkeen tulos- ja
kehityskeskustelut ovat poliisihallinnossa muuttuneet jonkun verran. Nykyään käydään
tulos- ja kehityskeskustelujen sijaan tavoite- ja kehityskeskustelut, joissa fokus on
enemmän henkilökohtaisessa osaamissuunnitelmassa ja urakehityksessä ja keskusteluja
voidaan räätälöidä vastaamaan paremmin henkilökohtaisia tarpeita. Lisäksi keskustelujen
käymistä on ohjeistettu paremmin kuin ennen. Poliisiorganisaatiossa ollaan reitillä kohti
laadukkaampia ja hyödyllisempiä take-keskusteluja, mutta tehtävää on vielä edessä.

Poliisiorganisaatiossa ei ole valmista osaamisen arvioinnin järjestelmää. Sen ei kuitenkaan
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tarvitse estää osaamisen arvioinnin liittämistä take-keskusteluun. Osaamista voidaan
arvioida tavoitekeskustelussa kevyellä menetelmällä esimerkiksi siten, että esimies antaa
kullekin alaiselleen tehtäväksi arvioida osaamistaan tiettyjen osa-alueiden osalta. Take-
keskustelussa arviota verrataan esimiehen laatimaan arvioon ja keskustellaan mahdollisista
näkemyseroista. Tämän jälkeen keskustellaan osaamistarpeista ja laaditaan aikataulutettu
suunnitelma siitä miten ja mitä osaamista hankitaan. Tämä olisi mielestäni erittäin paljon
parempi tapa osaamisen arviointiin kuin nykyinen käytäntö, jossa osaaminen kuuluu
valinnaisiin keskusteluteemoihin. Tosin niin sanotuissa kysymyskorteissa, joita esimies voi
käyttää keskustelun tukena, on osaamisen arviointi ja sen vaikutus työyhteisöön tuotu
hyvin esiin (Poliisihallitus, 2016b).

Henkilökohtaisen take-keskustelun lisäksi käydään myös ryhmäkeskusteluja, joissa
huomion keskiössä on yksilön sijaan ryhmä ja sen tavoitteet ja merkitykset.
Ryhmäkeskustelussa tulisi edetä siten, että aluksi kerrataan strategian keskeinen sisältö ja
siitä mahdollisesti johdettu toimintaohjelma tavoitteineen. Tämän jälkeen keskustellaan
siitä, mitä toimintaa tavoitteet edellyttävät, sovitaan vastuut ja keskustellaan siitä, onko
osaaminen riittävää. Lopulta saadaan hahmotettua ryhmän jäsenten keskeisiä vastuita.
(Tuomi ym. 2012, 93.) Osaamisesta keskusteleminen ryhmässä sekä erityisesti osaamisen
ja strategian kytkeminen toisiinsa selkeyttää osallistujille ryhmän ja sen osaamisen
tarkoitusta sekä tavoitteita, kuten myös omaa roolia ja vastuuta ryhmän jäsenenä.

Ryhmäkeskustelussa tulisi tarkastella osaamista aivan samalla tavalla kuin
henkilökohtaisissakin keskusteluissa. Usein ryhmissä syntyy ns. avainhenkilöitä, joille
kasaantuu paljon osaamista, mutta ryhmän toimivuuden kannalta olisi erittäin tärkeää jakaa
osaamista mahdollisimman tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Ryhmäkeskustelulla on oma
tärkeä paikkansa osaamisen johtamisen, ryhmähengen edistämisen ja motivoinnin
välineenä. Tulevaisuuden osaamistarpeista keskusteleminen valmistaa ryhmäläisiä
tulevaisuuden muutoksiin ja sitouttaa työskentelemään kohti organisaation strategisia
tavoitteita.

Viestintä

Take-keskustelu on erinomainen väline tiedon siirtämisen ja avoimen keskustelun
lisäämiseen. Take-keskustelut käydään kuitenkin vain kerran vuodessa, joten avoin ja
toimiva viestintä ei voi rajoittua pelkästään kyseiseen tilaisuuteen. Viestinnän tulee toimia
eri tavoin läpi koko vuoden, jokaisena työpäivänä. Tämä tulee varmistaa hyödyntämällä
erilaisia viestintäkeinoja.

Organisaatiossa tärkeä osaamisen johtamisen tuki on tehokas sisäinen viestintä. Sisäisestä
viestinnästä vastaavat kaikki organisaation jäsenet; jokaisen vastuulla on tiedottaa
tarpeellisille tahoille omaa työtä koskevista merkityksellisistä asioista. Viestintäpäälliköillä
on merkittävä rooli tiedon välityksessä. (Viitala 2013, 206.)

Tiedon kulku koetaan ongelmalliseksi lähes kaikissa organisaatioissa. Haasteena on
etenkin se, miten löytää tietty tieto silloin, kun sitä tarvitaan. Kiristyvä työtahti johtaa myös
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siihen, että vaikka tieto on ulottuvillamme, sitä ei ehditä hakea. Mekaanisluonteinen ja
yksisuuntainen tiedottaminen tulisikin saada muutettua vuorovaikutteiseksi viestinnäksi.
(Rastas ym. 2001, 116 - 117.)

Varmin ja toimivin tapa tiedon välittämiseen on henkilökohtainen tiedon siirto. Tähän ei
kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole mahdollisuutta. Joskus kirjallinen viestintä toimii
paremmin, sillä se tavoittaa vastaanottajat paremmin ja tieto on kirjallisesta versiosta
myöhemmin tarkistettavissa. Poliisissa sähköposti on erittäin paljon käytetty
tiedonvälityskanava. Lisäksi poliisin intranet Sinetti on tärkeä työkalu tiedon välitykseen.

Osaamisen johtamisessa hyödynnetään teknologiaa, mutta se on ensisijaisesti sosiaalinen
prosessi (Hakala 2006, 132). Osaamisen johtamisen avuksi on olemassa IT-järjestelmiä,
joihin voidaan rekisteröidä tietoa osaamisista, kartoittaa nykyisiä tai tulevia
osaamistavoitteita, analysoida nykyisen ja tavoitellun tiedon välistä aukkoa, tallettaa
kehityskeskustelujen tuloksia, ehdottaa, seurata ja tallettaa osaamisen
kehittämistoimenpiteitä ja toimia tietopankkina ansioluetteloille, valmennuksille ym.
(Hustad & Munkvold 2005: viitattu Uotila 2010, 165). Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella
osaamistietoa talletetaan nimikirjanotteeseen ja Kiekun pätevyyspuuhun. Molemmat
sisältävät kuitenkin varsin pinnallista tietoa osaamisista, joten niiden hyödyllisyys ei ole
suuri. Tarve uudenlaiselle osaamistiedon keräämiselle on suuri.

2.3.5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) velvoittaa
poliisiyksiköt vahvistamaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Lisäksi laki
taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) ja laki
koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) toimivat ikään kuin kannustimena tarkoituksenaan
parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista
osaamistaan kehittävää koulutusta. Kaikki edellä mainitut lait tulivat voimaan 1.1.2014 ja
poliisin yksiköiltä on siitä lähtien vaadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, sillä
poliisiyksiköiden saama koulutuskorvaus perustuu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.
Poliisihallitus keräsi poliisiyksiköiden laatimat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat
ensimmäisen kahden vuoden ajalta ja niiden laatimiseen annettiin koulutusta. Tämän
jälkeen yksiköt ovat työstäneet suunnitelmia itsenäisesti. (Koivu 2017.)

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vuoden 2018 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman
mukaan henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen tavoitteena on turvata osaaminen, jota
tarvitaan työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen kehittämisen
tavoitteena on parantaa niin työn tuloksellisuutta kuin työelämän laatua. Työn muuttuvat
vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista. Henkilöstön osaamisen
kehittämisen ja ylläpitämisen tarpeet on tarkoitus tuoda esiin tavoite- ja
kehityskeskusteluissa. Lisäksi vuosittain etukäteen suunnitellun henkilöstö- ja
työpaikkakoulutuksen koulutuskalenterin mukaisesti toteutetulla koulutuksella pyritään
vastaamaan take-keskusteluissa esiin tuotuihin koulutustarpeisiin. (Kaakkois-Suomen
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poliisilaitos 2018a.) Nämä kirjaukset eivät kuitenkaan pelkästään riitä, sillä konkreettiset
keinot esimerkiksi osaamisen hallinnointiin ja take-keskustelujen hyödyntämiseen
puuttuvat. Suunnitelmaan on myös kirjattu, että koulutusta seurataan
toimintalinjakohtaisesti mm. seurantalomakkeiden avulla (Kaakkois-Suomen poliisilaitos
2018a). Kuten tutkimukseni myöhemmin osoittaa, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
seurantalomaketta täytetään koulutuskorvauksen saamiseksi, eikä koulutusta seurata
minkään muun syyn vuoksi.

Lupapalvelut-linjan sekä hallinto- ja esikuntapalvelut -linjan osaamistarpeet ovat vuoden
2017 sekä vuoden 2018 suunnitelmassa tuotu mielestäni tyydyttävällä tasolla esiin, johtuen
mm. kyseisten linjojen koulutustarpeen vähyydestä sekä linjojen henkilöstömäärän
pienuudesta, joka mahdollistaa yksityiskohtaisemman raportoinnin. Poliisipalvelut-linjan
osaamistarpeisiin ei koulutussuunnitelmassa vuosina 2017 ja 2018 oteta uskottavasti
kantaa ja suunnitellut koulutukset painottuvat lähinnä vain pakollisiin virka-
asekoulutuksiin, eikä muita koulutuksia ole juurikaan huomioitu. (Kaakkois-Suomen
poliisilaitos 2017a, Kaakkois-Suomen poliisilaitos 2018a.) Mielestäni henkilöstön
strategisia osaamistarpeita ei suunnitelmassa ole riittävällä tarkkuudella huomioitu, vaan
koulutustarveharkinta jätetään kokonaan koulutussuunnitelman ulkopuolelle esimerkiksi
take-keskusteluissa esille tulleiden seikkojen varaan. Take-keskustelujen hyödyntäminen
taas jää kokonaan lähiesimiesten vastuulle.

Strategisten päämäärien tulisi myös olla nähtävissä koulutussuunnittelussa. Pelkät
henkilöstön omat subjektiiviseen näkemykseen perustuvat koulutustoiveet ja
osaamistarpeet eivät voi ohjata yksikön osaamisen suuntaamista. Koulutussuunnittelua
tulee tehdä yksikön johdossa, jossa on paras tieto siitä, mihin suuntaan organisaatiota
halutaan kehittää ja millä toimenpiteillä se onnistuu. Kuten olen luvussa 2.3 todennut,
parhaat koulutus- ja kehityssuunnitelmat tehdään strategian pohjalta, eikä henkilöstöasioita
ja strategiaa voi erottaa toisistaan. Toisin sanoen strategian tulee kulkea mukana kaikessa
toiminnassa, jotta toiminta suuntautuu oikein.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on erittäin tärkeä asiakirja osaamisen johtamisen
välineenä. Epäilen, että sen merkittävyys nimenomaan toimintaa ohjaavana asiakirjana ei
ole alusta lähtien ollut yksiselitteinen. Tämä johtunee mm. siitä, että tarve suunnitelman
laatimiseen lähti aluksi koulutuskorvauksen varmistamisesta. Osaamiseen ja
henkilöstöasioihin vaikuttaminen ei välttämättä ollut siis ensisijainen tavoite ja siksi
näkökulma asiakirjan laadintaan on saattanut olla väärä.

2.4 Poliisin osaamisen kehittämisen strategia

Viime vuosina osaaminen on nostettu näkyvästi esiin poliisiorganisaatiossa. Tästä vahvin
esimerkki on osaamisen kuuluminen poliisin arvoihin. Osaamisen ohella muut arvot ovat
palvelu, oikeudenmukaisuus ja henkilöstön hyvinvointi (Poliisin strategia 2017 – 2020, 2).
Kaikki arvoista ovat ns. ydinarvoja, joita ilman poliisiorganisaation toiminta ja uskottavuus
olisivat vaakalaudalla. Poliisin strategiassa vuosille 2017 – 2020 on vaikuttavuuden
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edistämisen strategisena toimenpiteenä esitetty henkilöresurssien ja osaamisen
kohdentaminen toimintaympäristön analyysin ja tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi
kansainvälistä kehitystä ja osaamista pyritään seuraamaan ja hyödyntämään erilaisin
toimenpitein. (Poliisin strategia 2017 – 2020, 10.) Nämä ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä
jokaisen organisaation selviämisen ja osaamisen hallinnan kannalta. On kuitenkin
erinomaista, että ne on kirjoitettu ylös strategiaan ja siten niitä on tarkoitus toteuttaa
suunnitellusti ja koko organisaation kattavasti.

Jatkumona strategiassa mainittuihin osaamisen painotuksiin on poliisin osaamisen
kehittämisen strategia, joka on vahvistettu kesäkuussa.2017. Strategiaan tutustumisen
lisäksi halusin syventää ymmärrystäni osaamisen kehittämisen strategiasta, joten
haastattelin strategian laadinnassa mukana ollutta Poliisihallituksen henkilöstön
kehittämispäällikkö Satu Koivua asiantuntijana strategian laadinnan vaiheiden ja strategian
tarkoituksen selvittämiseksi.

Koivun mukaan viime vuosina poliisi on ollut taloudellisten paineiden kourissa, mistä
syystä osaamiseen keskittyminen on jäänyt hieman vähemmälle fokuksen ollessa
taloudellisessa pärjäämisessä. Pääsyy osaamisen kuulumiseen poliisin arvoihin on
kuitenkin yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttama paine. (Koivu 2017.)

”Viimeset oikeestaa ainakin 10 vuotta on ollu hyvin pitkälle sitä, et se
toimintaympäristö muuttuu niin paljon ja niin nopeesti ja poliisin pitää
muuttua sen mukana. Samalla tavalla tietysti yhteiskunta on Suomessa
muuttunu ja poliisin pitää elää senki muutoksen kanssa rintarinnan. Ja sieltä
nousee koko ajan uudentyyppisiä osaamisen tarpeita. Ja jotta me pärjätää,
niin siinä pitää pysyä siinä kelkassa mukana. Ja siksi se nousi sinne arvoksi.”
(Koivu 2017.)

Poliisin strategisen osaamisen tulevaisuuden kehityssuunnaksi Koivu nimeää viisi seikkaa:
tekoäly, digitalisaatio, robotiikka, kansainvälistyminen ja analyysi. Koivun mukaan
yhteiskunta ja sitä myötä myös työn tekeminen muuttuvat ja kyseisiä asioita pohditaan jo
nyt hallitusohjelmia myöden. Poliisin pitää pystyä pysymään kehityksessä mukana. (Koivu
2017.)

Poliisin osaamisen kehittämisen strategiaa valmisteltiin kaksi vuotta. Osaamisen
kehittämisen strategian laatiminen koettiin tarpeelliseksi, sillä vanha koulutusstrategia oli
keskittynyt liiaksi Poliisiammattikorkeakouluun ja nimenomaan tutkintokoulutuksiin.
Vuosien saatossa painopiste osaamisen ylläpidon ja kehittämisen suhteen on kuitenkin
siirtynyt poliisin yksiköihin, mistä syystä tarvittiin uusi formaatti strategialle. (Koivu
2017.)

Poliisin osaamisen kehittämisen strategian mukaan osaamisen ylläpidon ja kehittämisen
keskeisten linjausten mukaan ensisijainen vastuu elinikäisestä oppimisesta ja
ammattitaidon ylläpitämisestä on jokaisella itsellään, kun taas henkilöstön osaamisen
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ylläpitäminen ja monipuolinen kehittäminen on poliisiyksikön vastuulla (Poliisihallitus,
2017b). Tämä näkemys on linjassa osaamista koskevan kirjallisuuden kanssa ja olen
käsitellyt asiaa luvuissa 2.2, 2.3.2 ja 2.4.

Poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa ovat avainkäsitteinä elinikäinen oppiminen,
kumppanuudet, verkostot, osaamisen johtaminen, ketteryys sekä tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta. Avainsanat sisältävät suuren kokonaisuuden tärkeitä asioita osaamisen
kehittämisen osa-alueelta. Strategian mukaan jokaisella poliisiorganisaation jäsenellä on
mahdollisuus kehittää itseään ja osaamistaan läpi koko virkauran ja omaehtoista ja
elinikäistä oppimista tuetaan. Henkilöstöä aiotaan kehittää suunnitelmallisesti kohdistuen
kaikkiin henkilöstö- ja ikäryhmiin. Lisäksi osaamista parannetaan ja laajennetaan
kumppaneiden, kuten toisten viranomaisten, sidosryhmien, oppilaitosten ja kansainvälisen
yhteistyön avulla. Asiantuntijaryhmien muodostamat verkostot välittävät tietoa
työyhteisöille, jolloin tieto liikkuu ja sen tavoitteena on samalla kehittää toimintaa.  On
myös otettu kantaa siihen, että henkilöstö tulee sijoittaa heidän ammattitaitoa vastaaviin
tehtäviin ja osaamisen kehittämistarpeita tunnistetaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa.
Suunnitelmallinen osaamisen johtaminen on työnantajan vastuulla ja myös osa
esimiestyötä. Organisaatiossa toimitaan ketterästi joustavin toimenkuvin ja kerätään itsestä
ja ympäristöstä jatkuvasti tietoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla, jotta
toimintaa voidaan kehittää. (Poliisihallitus, 2017b.)

Koivu nimeää Poliisin osaamisen kehittämisen strategian pääviesteiksi elinikäisen
oppimisen ja osaamisen johtamisen. Jos työntekijä ei halua käydä esimiespolkua urallaan
eteenpäin, tulee hänen ylläpitää ja kehittää itseään ammatillisesti jatkuvasti muuttuvassa
ympäristössä. Työntekijän tulee ymmärtää oma vastuunsa osaamisestaan. Osaamisen
johtamisen suhteen Koivu toivoo tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta, jolloin jokaisen
osaamisesta huolehditaan, eikä osaaminen keskity ainoastaan innokkaasti itseään
kehittävien harteille, vaan se jakaantuu tasaisesti. (Koivu 2017.)

Poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa todetaan poliisin toimintaympäristön
muutosten tuoma tarve mm. moniosaamiseen, teknisten taitojen lisäämiseen,
verkostoitumiseen, organisaation sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön sekä toiminnan
analysointiin ja kehittämiseen. (Poliisihallitus, 2017b.) Mielestäni on tietyllä tavalla
paradoksaalista, että yhä harvenevan henkilöstöjoukkomme tulee koostua moniosaajista,
vaikka tulevaisuudessa työtehtävissä menestyminen saattaa vaatia hyvinkin paljon
erityisosaamista poliisityön muututtua viime vuosien aikana yksityiskohtaisemmaksi ja
monella osa-alueella vaativammaksi. On toki ymmärrettävää, että pienen henkilöstömäärän
vuoksi jokainen ei voi keskittyä vain jollekin pienelle osaamisalueelle, vaan henkilöstöä
tulee voida hyödyntää laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä. Tässä saatetaan ajautua
osaamisen kannalta miinaan, mutta sen välttämiseksi tarvitsemme nimenomaan osaamisen
johtamista.

Satu Koivu selventää moniosaamisen tarpeen taustoja ymmärrettävästi vedoten poliisien
vähäiseen määrään. Koivun mukaan suomalaisen poliisin vahvuus on monipuolinen
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poliisikoulutus, joka tarjoaa perusvalmiudet lähes kaikentyyppiseen poliisitoimintaan.
(Koivu 2017.)

”Tavallaan siitä tulee se joustavuus resurssien käytössä. Jos ajatellen
turvapaikkavirtaa tai muuta, niin osa joukoista voidaan siirtää hoitaa sitä ja
toiset paikkoo sitte. Se tuo sellasen joustavuuden resurssien käyttöön ja se on
mun mielest semmonen, mitä ilman me ei voida tulevaisuuteen kattoo.
Meidän nuppiluku ja maailmalta tulevat uudet ilmiöt tuo sen haasteen, et
kaikkeen ei voi varautua tällä nuppiluvulla, et sitä pitää olla sitä joustavuutta
ja meijän monipuolinen osaaminen tuo siihen sen vastauksen. Me ollaan aika
haavoittuvia, jos puuttuu se joustavuus siitä arjesta.” (Koivu 2017.)

Moniosaamisen tärkeyden lisäksi Koivu myöntää, että erikoisosaamista tullaan
tarvitsemaan myös jatkossa ja siinä huomionarvoista on, että se jakautuu tasaisesti (Koivu
2017).

Poliisin täydennyskoulutus on viime vuosina vähentynyt merkittävästi ja kurssien tarjonta
ei ole välttämättä ollut ajantasaista. Tähän on osaamisen kehittämisen strategiassa otettu
kantaa pyrkimällä siihen, että täydennyskoulutustarjonta toteutetaan Poliisihallituksen
strategisen analyysin ja poliisin yksiköiden arvioiman tarpeen perusteella, jotta se vastaa
työn muuttuvia tarpeita. Osaamisen ylläpidossa aiotaan hyödyntää digitalisaation tarjoamia
mahdollisuuksia ja lisäksi poliisi pyrkii koulutus- ja kehittämisyhteistyöhön
kumppaneidensa kanssa ja hyödyntää kansainvälisen yhteistyön tarjoamia
mahdollisuuksia. (Poliisihallitus, 2017b.)

Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen ovat kuitenkin pääasiassa poliisiyksiköiden
vastuulla. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa tutkintokoulutuksista ja joistakin
täydennyskoulutuksista, mutta tarjonta ei mitenkään riitä kattamaan kaikkea
poliisiyksiköiden tarvetta.

”…painopistehän on myös siirtyny sieltä, et tutkintokoulutukset on koululla,
mut aika paljon ylläpitävä ja semmonen kehittävä juttu tapahtuu siel yksiköis
nykysin. Tavallaan se painopistekin on siirtyny sinne yksiköihin.” (Koivu
2017.)

Osaamisen kehittämisen laadun ja vaikuttavuuden keskeiset linjaukset poliisin osaamisen
kehittämisen strategiassa keskittyvät Poliisiammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen
arviointiin. Lisäksi mainitaan yksilön osaamisen kehittymisen ja sen vaikuttavuuden
arvioinnin tekeminen tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Poliisiyksiköiden osaamisen
kehittäminen, koulutuksen yhdenmukaisuus ja laatu tuetaan eri toimenpitein
yhtenäistämällä toimintaa. Näiden ohessa poliisiyksiköiden henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmien toteutumista ja vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti.
(Poliisihallitus, 2017b.)
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Koivu kokee, että osaamisen johtamisen suhteen arkityössä pitää ottaa vastaan sykäyksiä
osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen suhteen. Usein keskitytään vain take-
keskusteluihin, mutta osaamista tulee hallinnoida myös niiden ulkopuolella. Koivun
mielestä take-keskustelut ovat paras paikka henkilöstön motivoinnille ja esimerkiksi 3- tai
5-vuotissuunnitelmien tekemiselle, mutta henkilöstön osaamisen tarkastelu kuuluu
esimiehen jokapäiväiseen työhön. (Koivu 2017.)

Rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen keskeisinä linjauksina poliisin osaamisen
kehittämisen strategian mukaan on erityisosaamisen hankkiminen tai rekrytointi
toimintaympäristön muutoksen edellyttämille ja toimintakyvyn kannalta kriittisille
toiminta-alueille. Lisäksi pyritään tunnistamaan kattavasti henkilöstön muuta erityis- tai
ammattiosaamista ja pyrkiä hyödyntämään ja kehittämään sitä poliisitoiminnan tarpeisiin.
(Poliisihallitus, 2017b.) Viimeisimmäksi mainittu on ollut haasteena tiedossa
poliisiorganisaatiossa jo pitkään. Ongelmana on ollut toiminnan koordinoimattomuus.
Työyhteisössä ja esimiestasolla on esimerkiksi saatettu tietää henkilöiden
erityisosaamisista, mutta niitä ei ole osattu tai edes pyritty muuntamaan hyödynnettävään
muotoon työyhteisölle tai kyseiselle henkilölle itselleen.

Tärkeää poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa on tahto kytkeä osaaminen ja sen
kehittäminen tärkeäksi osaksi poliisitoimintaa. Kyse ei ole yksittäisistä toimenpiteistä,
vaan koko esimiesketju on otettava laajamittaisesti ja suunnitelmallisesti mukaan strategian
toteutukseen.  Poliisihallitus jalkauttaa strategian poliisiylijohtajan ja kunkin
poliisipäällikön ja muiden poliisilaitoksen edustajien kanssa käydyissä
tulossopimusneuvotteluissa. Lisäksi poliisiylijohtajan ja kunkin poliisipäällikön kanssa
käydyissä johtamissopimuskeskusteluissa asia otetaan esille. Tämän jälkeen strategian
tulisi edetä poliisiyksiköissä toteutukseen. (Koivu 2017.)

Osaamisen kehittämisen strategiset linjaukset on vuonna 2018 siirretty Poliisihallituksen ja
poliisin yksiköiden välisiin tulossopimuksiin, jolloin niiden velvoittavuus muuttuu
tavoitteelliseksi. (Poliisihallitus, 2017b.) Tulossopimusten kirjaus on seuraava:
”Poliisilaitos osallistuu poliisin henkilöstöstrategian, tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman, osaamisen kehittämisen strategian ja rekrytointistrategian
toimeenpanoon erillisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Poliisilaitos vastaa
henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta.” (Koivu 2018).
Tulossopimuksiin on kirjattu poliisitoiminnan yhteisinä tavoitteina vuosille 2019 – 2022
kyseisten strategioiden ja suunnitelman toimeenpanon jatkaminen (Kaakkois-Suomen
poliisilaitos 2018d). Kaikilla poliisin yksiköillä on siis vastuu jalkauttaa osaamisen
kehittämisen strategia muun HR-strategiaperheen ohella pysyväksi osaksi toimintaansa.

Poliisin osaamisen kehittämisen strategia on laadittu hyvin ja se on täynnä painavaa asiaa.
Mutta kuten kaikkien strategisten asiakirjojen osalta, strategian toteutumisen ratkaisee se,
kuinka hyvin se omaksutaan valtakunnallisesti, kuinka tiukasti siihen sitoudutaan ja kuinka
hyvin organisaation läpäisevä tiedonkulku toimii. Strategia itsessään ei johda
toimenpiteisiin; strategia on tahdonilmaus, joka vaatii toimenpiteitä tavoitteiden
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saavuttamiseksi. Vaadittavat osaamisen kehittämisen toimenpiteet tulee kytkeä osaksi
jokapäiväistä työtä.

Poliisin henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivu kokee, että poliisiyksiköissä johdon
tulisi tarkastella poliisin strategia-asiakirjoja aika-ajoin, jotta ne todella ohjaisivat toimintaa
ja jotta operatiivisen toiminnan sijaan ratkaisut tehtäisiin strategian ohjaamina. Koivu itse
mieltää kaiken toiminnan ”pyhäksi kolminaisuudeksi” kutsumansa kolmikentän kautta:

Kuvio 2. Toiminnan pyhä kolminaisuus (Koivu, 2017)

Koivun mukaan kaiken päätöksenteon pohjalla tulisi olla kyseiset kuviossa 2 esitetyt
kolme näkökulmaa, jotta toiminta pysyy tasapainoisena. Tämän lisäksi poliisin arvojen
tulee ohjata päätöksentekoa. Strategiaosaaminen on Koivun arvion mukaan
poliisihallinnossa kasvanut 2000-luvun taitteesta lähtien, mutta koulutustaustasta riippuen
osaamisessa on eroja. Koivun mukaan ilman strategia-asiakirjoja toiminta on poukkoilua.
Strategia-asiakirjat tulee mieltää selkänojaksi, joihin päätöksenteossa nojaudutaan. (Koivu
2017.)

Poliisin strategia ja uudistetut arvot julkaistiin siis keväällä 2017 ja sen jatkumona
kesäkuussa julkistettiin poliisin osaamisen kehittämisen strategia. Osaamisen kehittämisen
strategian lisäksi on julkaistu myös muita poliisin strategiaa ja arvoja täsmentäviä
strategioita, jotka liittyvät olennaisesti toisiinsa. Kesäkuussa 2017 vahvistettiin poliisin
opiskelijarekrytointistrategia ja poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja
syyskuussa 2017 vahvistettiin poliisin henkilöstöstrategia. Nämä linjaukset muodostavat
yhdessä poliisin henkilöstöpoliittisten linjausten kokonaisuuden, jota kutsutaan HR-
strategiaperheeksi (Koivu 2017). Poliisin henkilöstöstrategiassa, kuten myös osaamisen
kehittämisen strategiassa, on tunnustettu vaatimukset joustavalle resurssien käyttämiselle,
monipuoliselle osaamiselle, osaamisen tunnistamiselle ja hyödyntämiselle, jatkuvalle
oppimiselle ja digitalisaation hyödyntämiselle. Poliisin osaamisen kehittämisen strategia ja
poliisin henkilöstöstrategia puhuvat siis keskenään yhteistä kieltä ja tukevat toisiaan, kuten
myös muutkin HR-strategiaperheen asiakirjat. Poliisin henkilöstöstrategian varsinaiset
ylöskirjatut toimenpiteet monipuolisen osaamisen varmistamiseen ovat kuitenkin
strategiatasolla vaatimattoman lyhytsanaiset. Osaamisvaatimukset todetaan kohdistuvan
monialaosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin, digiosaamiseen ja analyysiosaamiseen.
(Poliisihallitus 2017a)

Talous

Toiminta Henkilöstö
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Käytän opinnäytetyössäni ns. mixed methods –menetelmää, eli toteutan tutkimuksen
kolmea tutkimusmenetelmää käyttämällä. Käytän tutkimuksessani määrällistä, eli
kvantitatiivista tutkimusta, laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusta ja näiden lisäksi käytän
vertailevaa tutkimusta, eli benchmarking-menetelmää. Käytän kolmea
tutkimusmenetelmää siksi, että ainoastaan yksi menetelmä antaisi minulle tarpeeksi tietoa
osaamisen johtamisesta. Monen tutkimusmenetelmän käyttäminen tarjoaa minulle tietoa
tutkittavasta aiheesta laaja-alaisesti ja eri näkökulmista.

Tutkimusongelma määrää, mitä tutkimusmenetelmiä käytetään (Hirsjärvi ym. 2008a, 27;
Metsämuuronen 2003, 208). Useita tutkimusmenetelmiä käyttämällä saan vastaukset
tutkimuskysymyksiini, eli pystyn syväluotaavasti ja kaikilla henkilöstötasoilla laaja-
alaisesti selvittämään osaamisen johtamisen nykytilan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella
ottaen huomioon henkilökunnan kokemukset, asiantuntijoiden tietämyksen sekä
vertailevan tutkimuksen Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa.
Eri tutkimusmenetelmillä saadun kattavan materiaalin ja kirjallisuuden teorioiden
perusteella pystyn vertailemaan tutkimustuloksia keskenään. Laadukkaasti ja kattavasti
monista eri näkökulmista saatujen tietojen analysoinnin jälkeen kykenen laatimaan
kehitysehdotukset osaamisen johtamiselle Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella.

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi silloin, kun
tuotetaan laadullisesta aineistosta tehtyjä havaintoja yhdistäviä päätelmiä (Alasuutari 1999,
212). Kun samassa tutkimuskohteessa käytetään eri tutkimusmenetelmiä, on kyse
menetelmätriangulaatiosta.  Samasta asiasta voidaan käyttää myös termejä kolmiomittaus,
monistrateginen tutkimusote, monimetodinen lähestymistapa tai mixed methods –tutkimus.
Triangulaatiossa tutkittavaa ilmiötä lähestytään monelta suunnalta monimenetelmäisesti.
(Hirsjärvi ym. 2008a, 39 – 40; Kananen 2011, 125; Teddlie ym. 2009, 26.)
Yksinkertaistettuna triangulaatio on siis eri metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden tai
teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa (Tuomi ym. 2009, 143). Enemmistön mukaan
triangulaatio vaatii vähintään kaksi eri tutkimusmenetelmää, mutta joidenkin mielestä
tutkimusmenetelmiä tulee olla vähintään kolme (Gorard ym. 2004, 43).
Tutkimusmenetelmät voivat tuottaa tutkimukseen niin numeerista kuin kerronnallistakin
dataa (Teddlie ym. 2009, 26).

Usean tutkimusmenetelmän käyttäminen lisää tutkimuksen validiutta (Kananen 2011, 125).
Triangulaatio edustaa monipuolisesti erilaisia tiedon lähteitä ja menetelmiä, jolloin se
varmistaa tutkittavan ilmiön kannalta oleellisen tiedon löytymisen (Crabtree & Miller
1999, 82, viitattu Koivuniemi 2004, 124). Useiden menetelmien käyttämisessä on toki
myös omat riskinsä, jotta se ei käänny itseään vastaan ja nimenomaan heikennä
tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusmenetelmät ja niiden käyttö tulee solmia yhteen, jotta
niitä voidaan käyttää samassa tutkimuksessa (Mason 2002, 34). Onnistuneessa
triangulaatiossa tutkimusmenetelmien tulee siis täydentää toisiaan ja tuoda eri näkökulmia
tutkittavaan asiaan (Gorard ym. 2004, 46; Koivuniemi 2004, 124).  Eri
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tutkimusmenetelmillä ei kuitenkaan aina saada suoraa vastausta samaan
tutkimuskysymykseen tai saada tuotettua samanlaista informaatiota, tulokset voivat olla
jopa keskenään ristiriitaisia (Mason 2002, 66; Kananen 2011, 125; Tuomi ym. 2009, 143.)

3.1 Asiantuntijahaastattelut

Valitsin asiantuntijahaastattelut yhdeksi tutkimusmetodiksi siksi, että haastatteluilla on
mahdollisuus saada tarkempaa, laajempaa ja syvällisempääkin tietoa haastateltavilta.
Haastattelut ovat kyselytutkimuksia yksilöllisempiä ja niissä voidaan tutkia eroavaisuuksia,
epäjohdonmukaisuuksia, tarkoituksia ja väitteitä (Burton 2000, 197). Haastattelun etu on
myös se, että mikäli haastateltava ei ymmärrä kysymystä tai haluaa tarkentaa sitä, voi
haastattelija selventää ja tarkentaa kysymystä. Lisäksi tutkijan läsnäolo yleensä vähentää
”en osaa sanoa” vastauksia. (Babbie 2001, 258.)

Haastattelun etuna on se, että haastateltavaksi voidaan valita ne henkilöt, joilla oletetaan
olevan kokemusta ja osaamista tutkittavasta aiheesta (Puusa ym. 2011, 76, Tuomi ym.
2009, 85). Lisäksi koska haastatteluja tehdään vain vähäinen määrä, tulee haastateltavat
valita huolella (Burton 2000, 201). Tästä syystä valitsin haastateltavaksi Poliisihallituksen
parhaan osaamisen osa-alueen asiantuntijan, henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivun,
sekä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylimmän johdon asiantuntijat, joilla koen olevan
eniten osaamista ja myös vaikutusvaltaa osaamisen johtamisen alalta. Satu Koivun
haastattelu painottui lähinnä poliisin osaamisen kehittämisen strategiaan ja sitä kautta myös
osaamisen johtamiseen, mutta oli sisällöltään niin erilainen, että sen tulokset on käsitelty
pääosin omassa luvussaan 2.4.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osaamisen johtamisen asiantuntijoina haastattelin
hallintopäällikkö Marja Eerikäistä, poliisipalvelut-linjan apulaispoliisipäällikkö Keijo
Kolsia, lupapalvelut-linjan apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssöstä ja hallinto- ja
esikuntapalvelut-linjan apulaispoliisipäällikkö Timo Kaunismäkeä. Haastatteluilla pyrin
luomaan kokonaiskuvan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osaamisen johtamisen
nykytilasta jokaisella sektorilla ja tuomaan esille hyviä käytänteitä sekä mahdollisia
kehittämiskohteita.

Haastattelun tarkoitus on kerätä informaatiota ja haastattelu on ennalta suunniteltua ja
päämäärätietoista toimintaa. Haastattelussa tutkijan tehtävä on välittää haastateltavan
ajatukset, käsitykset, kokemukset ja tunteet. (Hirsjäri ym. 2008, 41 – 42.) Haastattelussa
pyritään siis saamaan mahdollisimman kattavat tiedot ja monipuolinen kuva tutkittavasta
aiheesta (Puusa ym. 2011, 76). Pidän haastattelua sopivimpana ja parhaiten tietoa antavana
tutkimusmenetelmänä selvittämään asiantuntijoiden tietoja osaamisen johtamisesta.
Haastattelussa pystyn selventämään tutkittavien ajatuksia, kokemuksia ja motivaatiota
tutkittavasta asiasta (Harisalo ym. 2006, 28).

Haastattelututkimus on laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa on kvantitatiivisen tutkimuksen tapaan oleellista valita kohde edustamaan



38

perusjoukkoa mahdollisimman hyvin (Niskanen 1997, 155). Haastateltavien valinnassa
tutkimuksessani ei ollut ongelmaa, sillä valitsin haastateltaviksi henkilöstöasiantuntijan
sekä jokaisen linjan johtajat, joiden näkemykset ja tieto kuvastavat kunkin linjan
osaamisen johtamista laajasti.

Tiukassa puolistrukturoidussa haastattelumenetelmässä kysymykset ja niiden järjestys ovat
ennalta määrättyjä ja kaikille haastateltaville samanlaiset, mutta kysymyksiin vastataan
vapaasti omin sanoin (Hirsjärvi ym. 2008a, 47; Harisalo ym. 2006, 28). Kyselyyn
verrattuna puolistrukturoidun haastattelun avulla on mahdollista saada tutkittavasta
aiheesta irti jotakin sellaista, mitä tutkija ei olisi osannut ottaa huomioon valmiilla
vastausvaihtoehdoilla (Puusa ym. 2011, 81). Kvalitatiiviselle tutkimukselle on
luonteenomaista olla induktiivista, muotoutuvaa ja jopa kuritonta (Lindlof ym. 1995, 66),
mistä syystä mielestäni puolistrukturoitu haastattelu sopisi ryhdittämään
haastattelutapahtumaa ja antamaan selkeämpää ja yhtenäisempää kokonaiskuvaa
osaamisen johtamisesta.

En kuitenkaan halunnut rajoittaa haastattelua pelkästään itse laatimieni valmiiden
kysymysten varaan, jolloin arvokasta tietoa voi jäädä saamatta.  Haluan saada osaamisen
johtamisesta mahdollisimman selvän kuvan haastattelujen avulla. Tästä syystä toteutan
haastattelut tiukan kysymysrungon noudattamisen sijaan avoimemmin, jolloin haastattelun
teemojen sisällä voidaan keskustella vapaammin. Puolistrukturoidusta haastattelusta
voidaan käyttää myös nimitystä teemahaastattelu. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin,
kun haastattelussa esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista, muttei välttämättä
käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa, eikä samassa
järjestyksessä keskenään (Saaranen-Kauppinen ym. 2006a).

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, joka käydään ennalta valittuihin
teemoihin pohjautuen. Teemoista ei tarvitse keskustella tietyssä järjestyksessä, eikä
kaikista teemoista tarvitse keskustella samassa laajuudessa kaikkien haastateltavien kanssa.
Teemahaastattelussa voidaan haastattelun runkona tai apuna käyttää muistiinpanoja,
avainsanoja tai apukysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006b; Hirsjärvi ym. 2000, 47 –
48; Tuomi ym. 2009, 75.) Haastatteluissa esitettävät kysymykset tulee olla avoimia, sillä
ne vaativat pitkiä vastauksia. Kysymyksien on oltava myös mahdollisimman neutraaleja,
jolloin ne eivät johdattele tai vaikuta vastaajaan millään muullakaan tavalla. (Burton 2000,
200.) Laadin haastattelujen kysymykset huolellisesti ja harkitusti ja pohjasin ne
tutkimukseni teoriaan, sillä huolellisella valmistautumisella vältetään työläät jälkeenpäin
tehtävät korjaukset ja varmistetaan laadukas lopputulos (Hirsjärvi ym. 2008a, 65, 184).

Etukäteen valitut teemat pitävät haastattelun kulun tutkimuksen kannalta merkityksellisissä
seikoissa. Teemat taas valitaan perustuen tutkimuksen viitekehykseen, eli tutkittavasta
asiasta jo tiedettyyn. (Tuomi ym. 2009, 75.) Valitsin haastattelun keskeisiksi teemoiksi
tutkimusongelmieni ratkaisun toivossa: 1) Henkilökohtainen käsitys ja rooli osaamisen
johtamisessa, 2) Osaamisen johtaminen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa ja 3) Poliisin
osaamisen kehittämisen strategia.
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Tallensin kaikki haastattelut nauhurilla, sillä se on tehokkain ja tarkin tapa haastattelun
tallentamiseen. Vastausten ylös kirjoittamisella on mahdollisuus menettää joitakin tärkeitä
haastatteluun sisältyviä vivahteita ja yksityiskohtia (Hirsjärvi ym. 2008a, 92).
Haastattelujen nauhoittamista seurasi työläs vaihe, litterointi. Litterointi tarkoittaa
nauhoitetun haastattelun purkamista kirjoitetuksi tekstiksi (Syrjälä ym. 1994, 163).
Litteroinnin jälkeen aineisto luetaan läpi useaan kertaan, jolloin alkaa hahmottaa
haastattelujen keskeiset elementit. (Syrjälä ym. 1994, 163.) Tämän jälkeen alkoi
varsinainen analyysityöskentely, vaikkakin laadullisessa tutkimuksessa haastattelujen
tekemisen ja aineiston läpikäymisen aloittamisesta lähtien tapahtuu aineiston analyysiä,
joten analyysiä ei voi varsinaisesti erottaa omaksi vaiheekseen (Syrjälä ym. 1994, 166;
Hirsjärvi ym 2008a, 136).

Haastatteluissa kertyi jonkin verran mielenkiintoista materiaalia myös tutkimuksen
keskeisimmän aiheen ulkopuolelta. Jouduin rajaamaan tutkimusongelmaa
palvelemattomat, vaikkakin mielenkiintoiset, seikat pois tästä tutkimuksesta. Kyse on
aineiston pelkistämisestä, eli redusoinnista (Tuomi ym. 2009, 109).

Käytin tutkimuksessani teorialähtöistä analyysiä. Teorialähtöisessä analyysissä tutkittava
ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti ja tämä tiedon perusteella luotu kehys
ohjaa analyysiä. (Tuomi ym. 2009, 97.) Aineiston pelkistämisen jälkeen teemoitin
haastattelumateriaalin jokaisen teeman mukaisesti ja luokittelin ja yhdistelin vastauksia
keskenään alateemoja hyväksikäyttäen. Tätä työvaihetta voidaan kutsua myös
klusteroinniksi (Tuomi ym. 2009, 110). Kyseisen aineiston käsittelyn kautta materiaali
tiivistyi ja siitä pystyi tekemään helpommin yleistyksiä ja löytämään eroavaisuuksia. Kyse
on abstrahoinnista, eli valikoidun tiedon perusteella muodostettavista käsitteistä (Tuomi
ym. 2009, 111).

3.2 Benchmarking

Mahdollisimman hyvän käsityksen saamiseksi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen
osaamisen johtamisen tilasta ja prosesseista koin tarpeelliseksi vertailla toimintaa sellaisten
poliisilaitosten kanssa, jotka ovat asiassa meitä edellä. Näin ollen koin benchmarking-
menetelmän hyödyntämisen erinomaiseksi tavaksi hankkia tietoa tehdä vertailua. Valitsin
ns. esikuva-organisaatioiksi Helsingin poliisilaitoksen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen,
sillä heillä osaamisen johtamiseen tähtäävä toiminta on Kaakkois-Suomen poliisilaitosta
kehittyneempää ja siihen on panostettu enemmän.

Benchmarking (vertaisanalyysi, toimintovertailu) on ns. parhaista käytännöistä oppimisen
menetelmä, jonka avulla opitaan esikuvilta. Benchmarkingissa etsitään toimintatapaa, joka
on jo osoittautunut käytännössä hyväksi. Yleensä tutkittava käytäntö antaa suunnan ja
tarjoaa ideoita omaan kehittämistyöhön ja auttaa havaitsemaan puutteita omassa
toiminnassa. (Viitala 2013, 203.) Oman toiminnan vertailumahdollisuus ja toisilta
oppiminen onkin benchmarking-menetelmän suurimpia vahvuuksia (Laatukeskus 1998, 5).
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Benchmarking-tyyppejä on kolme erilaista: strateginen benchmarking, suorituskyky-
benchmarking ja prosessi-benchmarking. Strateginen benchmarking tarkoittaa nimensä
mukaisesti menetelmän hyödyntämistä asetettaessa strategisia tavoitteita tai etsittäessä
vaihtoehtoisia toimintatapoja strategisessa suunnittelussa. Suorituskyky-benchmarking
mittaa oman organisaation tuotteiden tai prosessien suorituskykyä ja vertaa sitä toisiin
organisaatioihin. Prosessi-benchmarking, jota itse tässä tutkimuksessa sovellan, keskittyy
oman ja valitun parhaan prosessin analysointiin ja menetelmien ja toimintatapojen
selvittämiseen, kuvaukseen ja vertailuun. (Tuominen 1993, 19 – 21.) Prosessi-
benchmarkingissa on tärkeää tutkia koko prosessi, sillä pelkästään yksittäisiä vaiheita
vertaamalla ja kehittämällä tulokset ovat usein vähäisiä. Ero ei synny yksittäisissä
vaiheissa, vaan siitä miten koko prosessi toimii. (Niva ym. 2005, 14.)

Benchmarkingmenetelmiä on useita, esimerkiksi sisäinen vertailu, kilpailijavertailu, paras
käytäntö, ryhmävertailu ja kokemusten vaihto. Sisäisessä vertailussa verrataan
organisaation eri yksiköiden prosessien menettelyjä ja tiedon saanti on helppoa ja avointa.
Kilpailijavertailussa omaa toimintaa verrataan tärkeimpiin kilpailijoihin, jotta tiedetään,
mitä markkinat vaativat. Paras käytäntö tarkoittaa oman suorituskyvyn vertaamista
parhaisiin käytäntöihin. Ryhmävertailussa organisaatiot pyrkivät yhdessä löytämään
parhaan käytännön. Kokemusten vaihto taas tarkoittaa organisaation yhdessä muodostavaa
ryhmää, jossa opitaan toisilta. (Laamanen 2001, 217 – 219.) Edellä mainituista
menetelmistä käytän tutkimuksessani parasta käytäntöä. Tietyllä tavalla kyse on myös
sisäisestä vertailusta, sillä poliisilaitokset eivät ole kilpailuasetelmassa keskenään ja
kuulumme samaan organisaatioon, kyse on eri yksiköistä, joilla on oma toiminta-alueensa.
Benchmarking-menetelmän käyttäminen on poliisiorganisaation sisällä helppoa, sillä
kollegat ovat luotettavimpia kumppaneita benchmarkingissa. (Ilmonen ym. 2010, 198).
Toisaalta sisäisen vertailun heikkoutena voidaan pitää sitä, että mahdollisuudet löytää
täydellisiä suorituksia oman organisaation sisältä ovat vähäisemmät kuin silloin, kun
toimintaa olisi mahdollista vertailla myös ulkopuolisiin tahoihin (Karlöf ym. 1993, 68).

Benchmarking –prosessi etenee yleensä seuraavasti:
Valitaan kehityskohde
Suunnitellaan benchmarking –projekti
Analysoidaan kehittämisen kohteena oleva prosessi tai toiminto
Etsitään benchmarking-kumppani ja sovitaan asiasta sen kanssa
Valmistellaan benchmarking-vierailu
Toimitetaan kysymykset etukäteen vierailukohteeseen
Toteutetaan vierailu
Analysoidaan vierailukäynnin antia ja sen toteuttamiskelpoisuutta omassa
organisaatiossa
Kehitetään omaa toimintaa saatujen ideoiden pohjalta. (Viitala 2013, 204.)

Benchmarkingissa tulee kuitenkin huomata muutamat sudenkuopat. Voi olla, että
toimintamallit eivät ole suoraan siirrettävissä oman organisaation toimintaan tai toisen
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organisaation toiminta ja prosessit ovat esimerkiksi pidemmälle hiottuja, jolloin
toimintamallin kopioiminen ja toistaminen omassa, kehittymättömässä organisaatiossa, ei
ole mahdollista. (Laamanen 2001, 219; Marsh 1995, 24 – 25.) Näin ollen uudet ideat ja
menetelmät tulee aina sovittaa omaan toimintaan sopiviksi (Laatukeskus 1998, 6).
Benchmarking on vapaaehtoista ja luottamuksellista kokemusten vaihtoa ja tavoitteellista
toimintaa. Se ei ole siis vakoilua, eikä pelkästään vierailukäynti toisessa organisaatiossa,
vaan se vaatii vierailijalta huolellista valmistautumista sekä osaamista menetelmän
kohteena olevasta asian nykytilasta omassa organisaatiossa. (Laatukeskus 1998, 6;
Laamanen 2001, 219.) Laaja tietämys aiheesta on välttämätöntä, sillä omaa toimintaa ei
pysty vertaamaan toisiin, ellei omat käytänteet ole selvät (Niinikoski 2005, 11). Tällöin
tieto vaihtuu osapuolten kesken ja se on omaksuttavissa mahdollisimman optimaalisella
tavalla. Benchmarking on myös enemmän kuin ns. ”kilpailija-analyysi”, sillä toisin kuin
kilpailija-analyysissä, benchmarkingissa on tietty toiminta, jota halutaan parantaa ja siinä
pureudutaan syvälle toimintaan tunnuslukujen takana. (Laatukeskus 1998, 6.)

Toteutan opinnäytetyöni aikataulullisista syistä benchmarking-projektin kevyemmällä
otteella kuin se yleensä tehdään, sillä teen sen yksin, vaikkakin minulla on projektiin
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johdon tuki. Usein projektiin sitoutetaan useampi
ihminen, mielellään noin 4 – 8 henkilöä (Laatukeskus 1998, 17) ja se edellyttää
osallistumista kaikilta kyseisestä toiminnosta vastuussa olevilta henkilöiltä (Tuominen
1993, 16). Osallistan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vastuulliset henkilöt prosessiin
haastattelututkimuksen avulla ja lisäksi yhteistyötä tehdään projektin edetessä, joten koen
yhteistyön ja sitoutumistason riittäväksi, vaikka minä vastaan konkreettisista toimenpiteistä
yksin.

3.3 Kyselytutkimus

Johtamistutkimuksissa keskitytään mielestäni liian usein pelkästään esimiestyöhön ja
esimiesten näkemyksiin, mutta mikäli halutaan kattava ja organisaation läpileikkaava
näkemys tutkittavaan asiaan, tulee huomioida myös alaisten näkemykset. Tutkittavasta
asiasta saadaan totuudenmukaisin näkemys silloin, kun kaikki henkilöstöryhmät ovat
edustettuina. Tästä syystä halusin osaamisen johtamistutkimuksessani tutkia Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksen henkilöstön suhtautumista ja kokemuksia osaamisen johtamisesta.
Valitsin tutkimusmenetelmäksi kyselytutkimuksen.

Kyselylomakkeella tehty tutkimus on määrällistä, eli kvantitatiivista tutkimusta.
Kvantitatiivista lomaketutkimusta voidaan kutsua myös survey-tutkimuksiksi. Survey-
tutkimuksella tarkoitetaan etukäteen strukturoitua aineiston keruuta kysely- tai
haastattelulomakkeiden avulla (Alkula ym. 1994, 118). Onnistuneessa kyselytutkimuksissa
tulee toteutua tilastollinen yleistettävyys, minkä vuoksi otannan tulee päteä perusjoukkoon,
eli minun tutkimuksessa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstöön (Niskanen 1997,
121). Päätin kuitenkin yleistettävyyden varmistamiseksi, eli mahdollisimman luotettavien
tutkimustulosten saamiseksi, kohdistaa tutkimukseni otannan sijaan koko perusjoukkoon,
eli koko Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstöön. Tällöin kyse on
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kokonaistutkimuksesta (Heikkilä 2004, 33; Vehkalahti 2014, 45). Suurta henkilömäärää ei
ole järkevää tutkia muulla tavalla, kuin kyselytutkimusta hyödyntäen (Babbie 2001, 238).

Laadin Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen koko henkilöstölle, eli 488 henkilölle, lyhyen 13
kysymyksen webropol-kyselyn, jolla pyrin saamaan selville Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstön kokemuksia ja toiveita osaamisen johtamisesta yksikössämme
sekä koko poliisiorganisaatiossa. Lähetin kyselylinkin henkilöstölle käyttäen poliisin
sähköpostijärjestelmää. Kysymysmäärän pidin pienenä, jotta vastaaja jaksaa vastata
kaikkiin kysymyksiin, eikä kysely vie liikaa arvokasta työaikaa. Jos lomake on pitkä,
kyselyyn voidaan jättää kokonaan vastaamatta tai vastaukset voivat olla huolimattomia
(Valli 2015, 43, Vehkalahti 2014, 48). Pyrin panostamaan kysymysten laadintaan, sillä
kysymysten toimivuus ja ymmärrettävyys vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen ja
laatuun. Vastaajan tulee ymmärtää kysymykset vain yhdellä oikealla tavalla, hänellä tulee
olla kysymysten edellyttävä tieto ja hänen tulee haluta vastata kysymyksiin. (Kananen
2011, 30.) Kyselylomakelinkin saatekirjeen laadin mahdollisimman innostavaksi, selkeäksi
ja motivoivaksi, jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Saatekirjelmän
kiinnostavuudella on vaikutusta vastausprosenttiin (Vehkalahti 2014, 48).

Kyselytutkimuksen etuja ovat mm. siihen vastaamisen nopeus, samanlaisuus kaikille
vastaajille, kustannustehokkuus sekä vastaajan mahdollisuus vastata kyselyyn rauhassa ja
ilman muiden henkilöiden, kuten tutkijan, läsnäoloa. Haittapuolina kyselytutkimuksessa on
mm. yleensä alhainen vastausprosentti sekä mahdollisuus ymmärtää kysymyksiä väärin.
(Valli 2015. 44 - 45). Verkkokysely on nopea ja aineisto saadaan vaivattomasti, mutta
suurin ongelma kyseisessä tutkimuksessa on vastaajien kato. Suurelle yleisölle lähetetty
lomake ei tuota korkeaa vastausprosenttia, vaan parhaimmillaan saadaan 30 – 40:n
vastausprosentti.  (Hirsjärvi ym.  2008b, 191.)

Suuren tutkimusjoukon vuoksi käytin kyselyssä strukturoituja kysymyksiä, jottei
vastausten analysointi tulisi olemaan liian työlästä. Strukturoitujen kysymysten vastaukset
ovat usein muita vaihtoehtoja helpompia kerätä ja analysoida (Teddlie 2009, 232).
Vastausvaihtoehdot sijoitin Likertin asteikolle 1:stä 5:een. Likertin asteikkoa käytetään
usein mittaamaan vastaajan omaa käsitystä kysymyksen sisällöstä. (Metsämuuronen 2003,
39). Likertin asteikko sopii mittaustavaksi silloin, kun halutaan saada selville, kuinka
vahvasti vastaaja jonkin tietyn asian kokee (Alkula ym. 1994, 134).

Kvantitatiivisessa analyysissä saadaan lukujen ja niiden välisten yhteyksien avulla tietoa
tutkittavasta aiheesta (Alasuutari 2011, 34). Koin tästäkin syystä kvantitatiivisen
tutkimuksen parhaimmaksi, sillä vastausten numeerinen selittäminen antaa helpoiten
omaksuttavamman ja ilmiötä selittävän kuvan henkilöstön näkemyksistä.

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Toteutin tutkimukseni joulukuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana. Aloitin
asiantuntijahaastatteluilla saadakseni itselleni mahdollisimman kattavan kuvan Kaakkois-
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Suomen poliisilaitoksen osaamisen johtamisen menetelmistä ja tasosta sekä selkeyttääkseni
Poliisihallituksen tahtotilan osaamisen kehittämisen ja johtamisen osalta.

Haastattelujen analysoinnin jälkeen otin yhteyttä benchmarking-kumppaneihin, eli
Helsingin poliisilaitokseen ja Sisä-Suomen poliisilaitokseen. Kysyin Helsingin
poliisilaitoksen henkilöstön kehittämispäällikön Tuija Hytösen ja Sisä-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstöpäällikön Arja Salinin suostumukset benchmarking-prosessiin ja
myöntävät vastaukset saatuani aloin valmistella itse prosessia. Tutustuin Sinetin kautta
Helsingin poliisilaitoksen henkilöstökoulutussuunnitelmaan sekä Sisä-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan sekä kummankin poliisilaitoksen
muihin saatavillani oleviin osaamisen johtamisen asiakirjoihin. Lähetin Hytöselle sekä
Salinille 29.1.2018 sähköpostitse kysymyksiä, joilla pyrin täydentämään hankkimiani
tietoja kyseisten poliisilaitosten osaamisen johtamisesta. Kysymyksiin vastattiin
toivomukseni mukaan ennen benchmarking-vierailua, jota varten tein uusia tarkentavia
kysymyksiä koskien laitosten osaamisen johtamisen prosesseja. Benchmarking-vierailut
toteutin Helsingin poliisilaitokselle 22.2.2018 ja Sisä-Suomen poliisilaitokselle 6.3.2018.

Benchmarking-suunnitteluprosessin aikana toteutin kyselytutkimuksen Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstölle. Toteutin kyselytutkimuksen Webropol-ohjelmalla. Kyseinen
Webropol-kyselylinkki oli avoin 4. – 18.2.2018. Lähetin linkin koko Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstölle (488 hlöä) sähköpostitse. Vastauksia sain 124 kappaletta.

4.1 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen asiantuntijahaastattelut

Kuten olen luvussa 3.1 kertonut, haastattelin osaamisen johtamisen ammattilaisina
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hallintopäällikkö Marja Eerikäistä, poliisipalvelut-linjan
apulaispoliisipäällikkö Keijo Kolsia, lupapalvelut-linjan apulaispoliisipäällikkö Marko
Nyyssöstä ja hallinto- ja esikuntapalvelut-linjan apulaispoliisipäällikkö Timo
Kaunismäkeä. Haastattelujen ajankohtana, joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana,
Keijo Kolsi toimi määräaikaisessa virassa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen
poliisipäällikkönä, mutta haastattelussa hän edusti poliisipalvelut-linjajohtajan näkemystä,
sillä hän hoiti samalla myös ko. virkaa ja oli toiminut siinä lukuisia vuosia.

Kaikki haastatellut antoivat luvan heidän nimensä julkaisemiseen opinnäytetyössäni.
Päädyin nimien käyttämiseen siksi, että syytä salaamiselle ei mielestäni ole. Lisäksi
suuresta osasta haastatteluvastauksista olisi pystynyt päättelemään haastatellun
henkilöllisyyden, sillä haastateltavien vastaukset edustavat kukin omaa toimintalinjaa
melko vahvasti. Haastateltujen nimien julkaiseminen myös lisää tutkimuksen
läpinäkyvyyttä.

Kuten olen luvussa 3.1. todennut, tallensin haastattelut nauhurilla. Nauhurin avulla
vältytään asiavirheiltä ja itse haastattelussa keskittyminen pysyy paremmin keskustelussa
kirjaamisen sijasta. Haastattelut kestivät haastateltavasta riippuen 45 minuutista 1,5 tuntiin.
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Käytin haastatteluissa kolmea teemaa: henkilökohtainen käsitys ja rooli osaamisen
johtamisessa, osaamisen johtaminen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa ja poliisin
osaamisen kehittämisen strategia. Vastaukset puran kuitenkin haastatteluissa
hyödyntämieni alateemojen mukaisesti, esiin tulleiden mielenkiintoisten seikkojen ehdoilla
opinnäytetyöni teoriapohjaa mukaillen. Tämä esittämistapa sallii paremmin tärkeiden
huomioiden esiintuomisen selkeällä tavalla.

4.1.1 Osaamisen johtamisen lähtökohdat

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi linjakohtaiset toiminnalliset erot. Poliisipalvelut-linja on
kooltaan ylivoimaisesti suurin vakituisen henkilöstömäärän ollessa 397 ja siksi sen
johtaminen eroaa jonkin verran lupapalvelut- (34 hlöä) ja hallinto- ja esikuntapalvelut-
linjan (24 hlöä) johtamisesta, joissa pienempi henkilöstömäärä tarjoaa niitä johtaville
apulaispoliisipäälliköille toisinaan jopa lähiesimiesmäisen, henkilökohtaisemman
johtamistavan (Henkilöstön lukumäärätieto: Kieku). Edellä mainitusta syystä linjajohtajan
rooli osaamisen johtamisessa vaihteli haastateltujen apulaispoliisipäällikköjen mukaan.
Pääpiirteittäin roolin katsottiin kuitenkin olevan samanlainen. Linjajohtajalla tulisi olla
näkemystä niin osaamisen nykytilasta kuin tulevaisuuden tarpeistakin.

”No linjajohtajana on varmaan se rooli, että pitäis pystyä kattomaan
keskipitkän aikavälin, pidemmän aikavälin haarukassa, että mihin ollaan
menossa ja minkälaisia vaatimuksia sille osaamiselle asettaa ja miten siihen
tulis sit tänäpäivänä reagoida.” (Nyyssönen 2017.)

”… Ensisijaisesti on Halen (Hallinto- ja esikunta) ihmisten osaamisesta
huolehtiminen. Tietysti sitte kun puhutaan asioista, jotka voidaan katsoa
tukitoimiksi poliisissa, niin siinä tietysti saattaa tulla koko laitostakin
koskevia alueita, yksittäisiä asioita, tietoturva esimerkiksi voi olla sellanen,
mikä koskee kaikkia, riippumatta siitä, missä henkilö työskentelee.”
(Kaunismäki 2018.)

Selkeä havainto haastattelumateriaalista oli, että suurin osa poliisin valtakunnallisesta
koulutuksesta on suunnattu nimenomaan poliisihenkilöstölle. Koulutustarjonta ei siis ole
tasapuolista, sillä osalle henkilöstöstä joudutaan etsimään koulutusmahdollisuuksia
hallinnon ulkopuolelta. Koulutus ei näin ollen ole välttämättä poliisin henkilöstölle
kohdennettua ja sen hankkiminen on usein kiinni esimiesten aloitteellisuudesta.

Poliisin henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivu jakaa Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikköjen ja hallintopäällikön näkemyksen
koulutustarjonnan epätasapuolisuudesta. Koivun mukaan esimerkiksi talous-, henkilöstö-
ja lupahallinnon henkilöstölle sekä vartijoille ja poliisilakimiehille on tarjolla hyvin vähän
valtakunnallista koulutusta. Pyrkimys on kuitenkin siihen, että jokaiselle löytyisi edes
jotakin koulutusta. Haasteena on kustannustehokkuuden säilyttäminen, sillä jonkin
yksittäisen asiakokonaisuuden opetusta varten ei voida palkata
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Poliisiammattikorkeakouluun opettajaa. Tästä syystä erikoisaloille koulutusta tarjotaan
esimerkiksi teema- tai neuvottelupäivien muodossa tai tilauskursseina poliisihallinnon
ulkopuolisilta kouluttajilta. (Koivu 2017.)

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstöhallinnon rooli osaamisen johtamisessa
koettiin haastatteluvastausten mukaan pienenä. Henkilöstöhallinnossa seurataan
valtakunnallista koulutustarjontaa ja ylläpidetään koulutuskalenterin seurantalomaketta
koulutuskorvausten saamisen näkökulmasta. Lisäksi henkilöstöhallinto järjestää koko
laitoksen henkilöstölle suunnattuja koulutuksia, mutta niitä on viime vuosina ollut hyvin
vähän.

Jokainen haastateltu oli sitä mieltä, että päävastuu osaamisen kehittämisessä on henkilöllä
itsellään ja työnantaja tarjoaa mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Tämä havainto on
yhdenmukaista osaamisen johtamisen teorian kanssa. Olen käsitellyt asiaa luvuissa 2.2,
2.3.2. ja 2.4.

”Jotenkin mul on sellanen tunne, että aina ajatellaan, että se on vaan
pelkästään työnantajien ja esimiehen vastuu, mitä se ei sais olla. Koska se,
että kyllä myöskin ihmisillä ittellään, kaikilla meillä alaisina, on vastuu siitä,
että me ylläpidetään omaa osaamistamme. Ihan samalla tavalla, ku me
pidetään työkykyä, muutakin. Niin tää kuuluu siihen, et molempien vastuu on.
Mut toki esimiehellä on se viimekätinen ja painavampi vastuu, eli siitä, että
porukat hallitsee nää asiat ja pystyy hoitamaan niitä.” (Eerikäinen 2018.)

”No työnantajan roolihan on tietysti asettaa tavoitteet ja ne odotukset, joita
henkilöltä työssä odotetaan ja sitte mahollisuudet menestyä siinä. Ja mikäli
se vaatii sitä osaamisen kehittämistä, niin työnantajan pitäis siihen tarjota
mahdollisuus. … Sit siinä vaiheessa jos on itselle selvillä ne odotukset ja
vaatimukset ja tiedossa ne mahdollisuudet; nää kun on kunnossa, niin sen
jälkeen on sitte oikeestaa niinku sen työntekijän hommaa vastata siihen
huutoon.” (Nyyssönen 2017.)

”Molemmillahan on kyllä vastuu. Eihän työnantaja voi lyödä kun
mahollisuuden kouluttautuu. Sit se varsinainen kouluttautuminen ja
osaamisensa ylläpitäminen, kyllähän se on sillä työntekijällä. Enhän mie voi
mennä kädest pitäen tonne joka hetki. Kyl tällee mie nään sen. Mun vastuulla
on luoda mahdollisuuksii ja sitte suorittajalla on oma vastuu siitä, että
tarttuu siihen mahdollisuuteen ja pitää ittensä ajan tasalla.” (Kolsi 2017.)

”Tää on vähän semmonen juttu kyllä, tekis ainakin mieli sanoo, että
työntekijä on vastuussa omassa osaamisestaan. Ja sen pitäis olla siitä
vastuussa. Esimiehen rooli ehkä on enemmän se, että jos se tajuaa sen, että
siel on vajeita, niin sen pitää yllyttää sitte, että nyt pitäis kehittää itteesä
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tavalla tai kolmannella. Elikkä esimiehen rooli on mahdollistaa se
kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen.” (Kaunismäki 2018.)

Osaamista, sen kehittämistä, ylläpitämistä ja johtamista pidetään kaikkien haastateltujen
mielestä arvokkaina ja tärkeinä asioina Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa. Haastateltavat
olivat yhtä mieltä myös siitä, että tärkeydestä huolimatta osaamisen johtamiseen ei ole
panostettu tarpeeksi. Haastateltavat eivät kuitenkaan osanneet kertoa tarkkoja syitä sille,
miksi osaamiseen liittyviin seikkoihin on heidän mielestään kiinnitetty huomiota liian
vähän. Muun muassa pienten resurssien ja esimiestasojen vastuunjaon epäselvyyden
kerrottiin vaikuttavan asiaan.

”Sillä pitäis olla iso merkitys ihan kaiken toiminnan kehittämisen kannalta.
Mä en tiiä näkyyks se merkitys riittävästi. Kyl sitä tietysti täällä arvostetaan,
et on halukkuutta ammatillisesti kehittyä ihmisillä ja sitä kautta saadaan
parempaa tekemistä, ammattitaitoo. Sillä on suuri painoarvo kyllä.”
(Nyyssönen 2017.)

”Tämmössee poliisin ammatillisee koulutukseen, niin kaiken tavoin oon
koittanu sitä tukee. Eikä siihen voi olla kellää johtajalla mitään vastaan. Se
olis nurinkurinen juttu.” (Kolsi 2017.)

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa osaamisen
johtaminen ei ole ennalta suunniteltua ja koordinoitua, vaan se keskittyy osaamisessa
havaittujen puutteiden paikkaamiseen.

”Minust tuntuu, et meillä se menee niin, että myö vastataa välittömiin
tarpeisiin, että ei oo hirveen pitkälle viel suunniteltu … Enempi ehkä tulee
mieleen, että se on sellast palokuntaperiaatteel tapahtuvaa asiaa, että sit kun
tulee tarve, niin sitte katotaa, et voidaaks siihen vastata.” (Kaunismäki
2018.)

”No ihan rehellisesti voin sanoa, että en varmast oo riittävällä tavalla ottanu
huomioon (osaamisen johtamista). Jotenki tuntuu, et aina jossain on
parannettavaa. Pitäis olla semmost systemaattisempaa vielä. Pitäis olla
enemmän dokumentoituu, et missä ollaan.” (Nyyssönen 2017.)

”No onks se riittävää osaamisen ohjaamista, että tarkastuksissa havaittuihin
osaamisen puutteisiin tartutaan ja ohjataan oikealle tasolle? Onks se
riittävää vai pitäiskö sitte jo tavallaan ennakoida millasta osaamista on?
Ainakin osaamisvajeen paikkaamiseen on eväät Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella ollu.” (Kolsi 2017.)

Pienen poliisilaitoksen etuna nähtiin se, että mahdollisuudet kouluttautua ovat yleensä
hyvät. Yksi haastateltavista oli eri mieltä asiasta kertoen, että poliisin valtakunnallisiin
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koulutuksiin on pienestä poliisilaitoksesta vaikeaa päästä, mutta enemmistö piti
koulutuksen saatavuutta helppona. Pienessä poliisilaitoksessa tosin todettiin olevan
päivittäisen toiminnan varmistamisen suhteen ongelmia koulutuksen toteuttamisessa ja sen
sijoittamisessa sellaiseen työjaksoon, jolloin mahdollisimman moni olisi paikalla
koulutusta vastaanottamassa.

”Esimerkiks nää ampumaharjotukset sitoo aivan tolkuttoman paljon htv:tä
vuositasolla. Pienes laitoksessa meil on vaikeuksia koko ajan paikata sitä, et
saadaa pidettyy ees minimivahvuudet. Se on tuskallista.” (Kaunismäki 2018.)

4.1.2 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman rooli

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman rooli nousi haastatteluissa yllättävän keskeiseen
asemaan osaamisen johtamisen kannalta. Kyse on osaamisen kehittämisen ja johtamisen
osalta niin keskeisestä asiakirjasta, että sen vähäinen rooli osaamisen johtamisen välineenä
oli erittäin yllättävää.

Olen luvussa 2.3.5 todennut Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman puutteellisuuden. Kanssani samanlaisiin havaintoihin henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman riittämättömyydestä ovat päätyneet kaikki haastatellut. Jokainen
haastatelluista kertoi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tekemisen syyksi
koulutuskorvauksen saamisen. Suunnitelman laatimisessa osaamisesta huolehtiminen ei ole
pääprioriteetti; suunnitelmaa ei laadita oman toiminnan ja johtamisen avuksi, vaan vain
siksi, että se on pakko laatia.

”Ei siihen koulutussuunnitelmaan hirveesti kyl minust paukkuja laiteta. Se
tehää sen takia, et se on pakko tehdä.” (Kaunismäki 2018).

”Sehän tehää se tapahtumakalenteri, koulutuskalenteri, tähän
kolmeviikkoissuunnitteluun. Niihin suunnittelupöytäkirjoihin heti jo
merkataan, että tässä jaksossa on tämä koulutus. Eikä siellä ole tutkinnan
koulutuspäivii kovinkaan monta. Tutkinnan esimiespäivii siel saatto olla pari
kertaa vuodessa. VHS:n koulutuksiin se painottuu se koulutuskalenteri. Eikä
oo muitten linjojen osalta juurikaan koulutusta siinä.” (Kolsi 2017.)

”Minun käsityksen mukaan se tehdään kustannusten takii. Se on ihan sen
ohjeen mukaisesti. Se on just sitä tavallaan niin kun laskun maksamista
varten.” (Kolsi 2017.)

”Mul on semmonen tunne, et me tehdään sitä aika pitkälti sen
koulutuskorvauksen tiimoilta. Et me saadaan se koulutuskorvaus sitte, kun se
on käsitelty YT:ssä. Et meidän pitäis ehkä enemmänkin miettii sitä, että me
tehdään sitä ittellemme ja se, et mikä sen merkitys on. Mä kaipaisin siihen
vähän enemmän sisältöä.” (Eerikäinen, 2018.)
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Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehdään siis vääristä syistä ja siksi myöskään sitä ei
käytetä ohjausasiakirjana toimintaa ohjaamassa. Näkemykseni jakaa myös poliisin
henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Koivu.

”…se paperi ei oo sen asiakirjan tarkotus, vaan se, et se ois semmonen
työkalu sinne arkeen osaks sitä toiminnan ja talouden ja
henkilöstösuunnittelun johtamista.” (Koivu 2017.)

Kuten olen luvussa 2.4. todennut, poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa on
kirjattuna, että poliisiyksiköiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien toteutumista ja
vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti. Tällä ei ole merkitystä, mikäli koko asiakirja
on tehty väärästä näkökulmasta. Jatkossa jos suunnitelma tehdään osaaminen prioriteettina,
on vaikuttavuuden arviointi syytä tehdä huolellisesti, jotta päästään parempiin tuloksiin.

4.1.3 Strategialähtöinen vs. operatiivinen osaamisen johtaminen

Haastattelumateriaalin perusteella voi todeta, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella
operatiivisen toiminnan tarpeet ohittavat strategiset tarpeet. Tämän tunnusti yhtä lukuun
ottamatta kaikki haastatelluista. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa strategia-asiakirjat
eivät siis vaikuta osaamisen johtamisen toimenpiteisiin toimintaa suunnaten, vaan
operatiivisen toiminnan tarpeet ja paikalliset olosuhteet ohjaavat osaamista. Kuten olen
luvussa 2.3 todennut, menestyvässä organisaatiossa strategia on kytketty osaamiseen ja
osaamista johdetaan strategian avulla. Tämä seikka tiedostetaan, mutta toteutus ontuu.

”Strategia-asiat on meillä jätetty aika vähälle huomiolle. Sen pohjalta ei
hirveesti tehä näitä ratkaisuja. Enemmän operatiivisen tarpeen kautta ja sitte
näitten henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden ja halujen kautta. Jos
niinku halutaa näihin strategioihin oikeesti sitoutua, niin pitäis niitten
mukaan mennä ja ne pitäs ohjata kaikkee toimintaa ja jokainen valinta pitäis
olla sovitettavissa johonkin strategisen tavoitteen kanssa linjaan. Et kyl
siihen pitäs enemmän mennä. ” (Nyyssönen 2017.)

Operatiivisen toiminnan tarpeet ohittavat siis strategiset päämäärät ja siksi todellinen
sitoutuminen poliisin strategioihin on heikohkoa. Poliisihallituksen määräykset tosin
otetaan vakavasti ja niihin reagoidaan asianmukaisesti.

”…Toiminnasta lähteviin tarpeisiin enemmän, näin voi sanoo. Ja totta kai
sitte kaikki, mitä Poha kirjottaa meille määräyksen muotoon, niin nehän
meidän on toteutettava. Niist on keskusteltu viimeks tulosneuvotteluissakii.”
(Kaunismäki 2018)

Poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa mainitun oman toiminnan suunnitelmallisen
analysoinnin kerrottiin puuttuvan lähes kokonaan, sillä analyysiosaaminen puuttuu. Lisäksi
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paikallista strategista analyysiä kaivataan, jotta osattaisiin varautua paremmin paikallisiin
uhkiin.

”Onko meillä edes sellast analysointia? Ei välttämättä ainakaan ihan
tietoista. Voihan sitä esimiehet korviensa välissä analysoida ihan
huomaamatta, mutta ei oo sellasta johdettua. Eikä meil oo ehkä oikeen
paukkuja siihen. Ei välttämättä oo osaamista, mutta ei oo työaikaakaan.
Vähä vaikee yhtäkkiä arvata, et kuka sen tekis.” (Kaunismäki 2018.)

”Olis hyvä, jos myö pystyttäis täällä omalla alueella zoomaamaan
tarkemmin, et mitkä valtakunnalliset uhat ja muutokset on todennäköisimpiä
toteutujia täällä Kaakkois-Suomessa.” (Kolsi 2017).

Kuten olen luvussa 2.4 todennut, Poliisin strategiassa vuosille 2017 – 2020 on
vaikuttavuuden edistämisen strategisena toimenpiteenä esitetty henkilöresurssien ja
osaamisen kohdentaminen toimintaympäristön analyysin ja tavoitteiden mukaisesti.
Haastatteluissa kävi ilmi, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella omaa toimintaa ja
toimintaympäristöä ei siis analysoida systemaattisesti ja laadukkaasti. Oman toiminta-
alueen analyysi perustuu mm. operatiivisessa toiminnassa esiin tulleisiin ilmiöihin ja
paikallistuntemukseen. Kyseisenlaiset strategiset analyysit tehdään valtakunnallisesti
vuosittain, mutta poliisilaitokselta strategisen analyysin osaajat puuttuvat (Kolsi 2017).
Oman toimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden hahmottamisen tärkeys on kuitenkin
tiedossa.

”Ja on myös erittäin tärkeetä, et kaikkee muuta operatiivista toimintaa voi
johtaa, myös osaamista pitäis kyetä johtamaa. Mut se vaatii riittävää
analyysin tekemistä, että mihin tää yhteiskunta on menossa.” (Kolsi 2017.)

Haastattelumateriaalin perusteella Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa osaamisen
johtaminen ei ole ennalta suunniteltua ja koordinoitua, vaan huomio on ikään kuin
jälkikäteisessä toiminnassa, osaamisessa havaittujen puutteiden paikkaamisessa. Havainnot
ovat samoja, kuin Viitalan tutkimuksessa, johon olen viitannut luvussa 2.3: esimiehet
tiedostavat asian tärkeyden, mutta vaadittaviin toimenpiteisiin ei kuitenkaan erilaisten
inhimillisten syiden vuoksi ryhdytä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella osaamisen
johtaminen ei täytä edes luvussa 2.3 käsiteltyä osaamisen johtamisen vanhaa mekaanista
mallia, sillä kyse on operatiivisessa toiminnassa havaittujen osaamisvajeiden
täydentämisestä, ei strategian edellyttämästä osaamisen kehittämisestä. Tämän hetkisestä
tilanteesta on pitkä matka koko organisaation valjastavaan osaamiseen johtamiseen, jossa
jokainen tuntee organisaation yhteiset päämäärät ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
kuljettaen strategiaa mukanaan päivittäisessä työnteossa.
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4.1.4 Take-keskustelut ja muut osaamisen johtamisen keinot

Haastatteluissa tuli ilmi myös huoli siitä, että tavoite- ja kehityskeskusteluiden taso ei olisi
riittävä etenkään osaamiseen liittyvien seikkojen osalta. Todellisuutta ei varmuudella voida
tietää, sillä keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niistä tule tietoa ulkopuolisille tahoille.
Take-keskustelun merkitys osaamisen tarkastelulle ja henkilökohtaiselle ohjaukselle
katsottiin suureksi. Koulutustarpeet eivät kuitenkaan ilmene take-keskusteluissa, vaan
usein ne havaitaan päivittäisen työn lomassa.

”Jos mie nyt sanoisin oman mielipiteen, niin meil ei tehdä take-
keskusteluissa kovinkaan vahvasti työtä sen suhteen, mitä siel ehkä pitäis. Et
se olis kehittymiskeskustelu. Et se jää varmaan aika vähälle loppujen lopuksi.
Mul on semmonen mielikuva, että ei sielt hirveesti tuu niitä paukkuja. Että
siellä henkilöt miettis etukäteen sitä, mihin he pyrkii, mitä koulutust he tarvii.
Näin pitäs tehdä, mut toisaalt minust tuntuu, et monet ei haluu sitä. Niit
kiinnostaa vaan, et saako lisää palkkaa ja ne osaa kaiken.” (Kaunismäki
2018.)

”Minust tuntuu, et se take ei oo niin vahvoilla tässä. Se ei oo niin vahvoilla,
kun sen pitäis olla. Meillä ei ehkä tehdä sitä ihan niin sydämellä kuitenkaa
sitä osaamisen kehittämispuolta. Minust tuntuu, et se tulee enemmän sielt
henkilökohtasist tarpeist.” (Kaunismäki 2018.)

”Mie luulen, et niit (osaamisen kehittämisen toimenpiteitä) ei tällä hetkellä
käydä kovinkaan tarkkaan läpi. Etenkin nyt, kun tää lomake muuttu. Tai en
mie tiiä käytiiks niit ennenkää. Mutta meilhän mennää sen osaamisen kans
siinä, et kun huomataan, et nyt tarvitaa tätä, niin sit lähetää. Mutta tietysti se,
että kun vaan tietäs niin kun ne tarpeet hyvissä ajoin.” (Eerikäinen, 2018.)

Haastattelumateriaalin perusteella Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella take-keskustelut
eivät ole riittäviä osaamisen johtamisen työkaluina. Suuri syy tähän on se, ettei take-
keskusteluihin todennäköisesti suhtauduta niin vakavasti, kuin niihin olisi ehkä syytä
suhtautua. Valmistautumisen katsotaan olevan puutteellista keskustelun molemmilta
osapuolilta, mikä näkyy lopputuloksessa. Osaamista johdetaan työssä arjessa, mutta
siihenkin on syytä panostaa enemmän.

Luvussa 2.3.1 olen käsitellyt tapoja arvioida alaisen osaamista. Kyseisenlaisia osaamisen
kartoittamisen välineitä on useita erilaisia. Osaamiskartoitusten tarve tuli ilmi ainoastaan
hallintopäällikkö Marja Eerikäisen haastattelussa.

”Nyt pitäs miettii myös tarkasti osaamiskartotukset, et minkälaista koulutusta
me tarvitaan ja miten sitä osaamista johdetaan, et minkälaisilla keinoilla me
ylläpidetään sitä. … Tää kartottaminen tarvis tehä, et missä mennään tällä
hetkellä, mitä me tarvitaan. Ja sit mietitään ne keinot, et minkälaisilla
keinoilla me koulutetaan porukkaa. Ja tää liittyy siihen osaamisen



51

johtamiseen, et minkälaista porukkaa meillä on ja mitä ne tarvii, jotta ne
selviytyy niistä töistään.” (Eerikäinen, 2018.)

Osaamisen systemaattinen kartoittaminen ei ole yksittäisen esimiehen asia, vaan siihen
tulisi olla koko poliisilaitoksen tuki. Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi osaamista
tulisi kartoittaa yhtenevin toimenpitein ja toiminnan vaikuttavuutta tulisi seurata tiiviisti.

Haastatteluissa osaamisen kartoittamisen sekä myös johtamisen välineenä tuli esiin Kiekun
pätevyyspuu ja sen rajoittuminen käytännössä vain valvonta- ja hälytystoiminnan
osaamisalueisiin. Poliisihallitus on kehittämässä osaamispuuta myös rikostorjuntaan ja
lupahallintoon, mutta tietoteknisten ongelmien vuoksi se on ollut haasteellista.
Tulevaisuudessa Kiekuun on tarkoitus saada liitettyä osaamisen hallinnan työkalu. (Koivu
2017.)

Haastatteluissa esiin tulleita take-keskustelujen lisäksi muita linjajohtajien osaamisen
johtamisen keinoja ovat esimerkiksi omaehtoisen koulutuksen tukeminen mm.
harkinnanvaraisia virkavapaita myöntämällä, tehtäväkierron tukeminen,
tutkintokoulutuksessa olevan henkilöstön tukeminen pyrkimällä takaamaan heille virat
valmistumisen jälkeen, sekä ihmisten järjestykseen laittaminen tapauksissa, joissa usealta
sektorilta on hakijoita valtakunnalliseen koulutukseen.

Rekrytointi mainittiin jokaisen apulaispoliisipäällikön toimesta myös yhtenä osaamisen
johtamisen välineenä. Rekrytoinnissa henkilön osaaminen katsottiin yhdeksi tärkeimmistä
asioista. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on kuitenkin viime vuosina annettu
henkilöstölle mahdollisuus hakeutua poliisilaitoksen sisällä uusiin tehtäviin ja tämä on
saattanut vaikuttaa siihen, että tehtävään valitun henkilön osaaminen ei välttämättä ole
täysin vastannut työnkuvausta.

”Tietysti siinähän on nyt pikkusen jarruttanut se, kun poliisilaitos on
tämmösenä strategisena linjauksena valinnut sen, että omalle henkilöstölle,
nyt talossa kiinni olevalle henkilöstölle, tarjotaan aina mahollisuus siirtyä
tehtäväkuvasta toiseen, sillee rikastuttaa omaa osaamista, niin se ei aina ole
sitte palvellu tätä periaatetta.” (Kolsi 2017.)

Koulutus

Työpaikkakoulutuksen järjestäminen on etenkin poliisipalvelut-sektorilla lähiesimiesten ja
sektorinjohtajien harteilla. Apulaispoliisipäällikkö Keijo Kolsin mukaan tämä johtuu siitä,
että take-keskusteluissa esiin tulleet toiveet ja arjen työssä havaitut puutteet ilmenevät juuri
kyseisille esimiehille, jotka ovat arjen työssä linjajohtajaa lähempänä. (Kolsi 2017).
Hallinto- ja esikuntalinjalla ja lupapalvelut-linjalla myös apulaispoliisipäälliköllä on
työpaikkakoulutusten järjestämisessä oma roolinsa.
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Työpaikkakoulutuksen järjestäminen pelkästään lähiesimiesten harteille on lyhytnäköistä
toimintaa. Lähiesimiehet havaitsevat operatiivisen toiminnan kannalta tarpeelliset
osaamisen kehittämiskohteet, mutta strategiset suunnat jäävät juuri tällöin herkästi taka-
alalle. Tästä syystä työpaikkakoulutukseen tulisi ottaa strateginen näkökulma ja pyrkiä
hakemaan koulutusideoita myös tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että verkkokoulutus on kattavuutensa ja
joustavuutensa vuoksi hyvä keino osaamisen kehittämiseen, sillä se ei katso aikaa eikä
paikkaa ja jokainen henkilöstön jäsen saa koulutuksen tismalleen samanlaisena. Toki
tuotiin myös esille huoli siitä, että verkkokoulutuksen vaikuttavuus ei ole niin suuri, kuin
luentomuotoisen koulutuksen, sillä verkkokoulutuksista pääsee usein läpi pienemmälläkin
paneutumisella.

Poliisin osaamisen kehittämisen strategiassa esillä oleva elinikäinen oppiminen ei ole
haastattelumateriaalin perusteella Kaakkois-Suomessa vielä painopisteenä. Eriäväkin
mielipide ilmeni. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että mikäli keskustelua ei ole työuran
kestävästä suunnitelmallisesta oppimisesta ja eikä ikää tai ikärakennetta oteta juuri
huomioon, ei toiminta tällä osa-alueella välttämättä ole niin laadukasta, kun se voisi olla.

”Ei sitä (elinikäistä oppimista) ihan hirveesti huomioida. Siihen pitäis
kannustaa ihmisiä ja ihmisten pitäis oikeestaan itse oivaltaa se, et se on
tarpeen koko elämän ajan...” (Kaunismäki 2018.)

”Siinä se onkin, kun päällystön virastakin ajattelee, niin kylhän se oppiminen
jää ihan itseopiskelun varaan” (Kolsi 2017).

”Elinikäistä oppimista tietysti on, että laitoksessa kyllä koulutuksiin pääsee
mun mielestä aika hyvin. Kylhän se vaatii toki sitä, että on ite aktiivinen ja
että järjestetään niitä mahdollisuuksia. Jotenkin semmonen mielikuva on, että
kyllä meillä aika hyvällä tolalla on kuitenkin nää mahdollisuudet, jos halua
on ja intoo. Mut kyl se tietysti vaatii ehkä pikkasen sitä omaa aktiivisuutta.”
(Eerikäinen 2018.)

Henkilöstöllä jo olemassa olevan osaamisen tunnistamisen menetelmiä ei Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksella ole käytetty Kiekun pätevyyspuuta lukuun ottamatta.
Rekrytointivaiheessa työntekijällä oleva osaaminen kerrottiin katsottavan tarkasti, mutta
myöhemmin asiaan ei enää palata, ellei henkilö tuo osaamistaan itse esille. Tähän asiaan
lienee tulossa muutos, sillä kuten olen luvussa 2.4. todennut, poliisin osaamisen
kehittämisen strategian mukaan poliisissa pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään
henkilökunnan erityisosaamista.

”Se on siitä kiinni, et mitä ihmisest tiedetää. Ei meil oo mitään kyselyjä
järjestetty.” (Kaunismäki 2018).
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Viranomaisyhteistyöstä ja muista verkostoista ammennetaan osaamista etenkin hallinto- ja
esikuntalinjalla, jossa valtakunnallista koulutusta ei juuri ole. Kaksi haastateltavaa mainitsi
myös omien kollegoiden verkostot, jolloin tiedonvaihto onnistuu eri laitosten välillä.
Haastatteluista voi tulkita, että viranomaisyhteistyötä tehdään ja poliisi on mukana
monenlaisissa verkostoissa, mutta niiden merkitystä osaamisen suhteen ei ole ajateltu.

Yhteistoiminta

Haastattelumateriaalista käy ilmi, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella osaamisen
johtamisesta puuttuu yhteinen näkemys. Jokainen esimies johtaa omaa ja alaistensa
osaamista omasta näkökulmastaan ja omalla tavallaan, mutta yhteistä linjaa osaamisen
johtamiseen ei ole.

”Tää roolijako osaamisen johtamisessa ei meil oo selkee. Toki jokainen
hoitaa omalta osaltaan sen oman, mutta se, että tarvitaanko me sit semmosta
koko laitoksen näkemystä, niin se onkii hyvä kysymys.” (Eerikäinen, 2018.)

Osaamisesta ei myöskään keskustella tarpeeksi esimiesten kesken tai poliisilaitoksen
ylimmällä portaalla, vaan osaamisen huomioiminen on painottunut eniten take-
keskusteluihin.

”Enemmänkin vois keskustella. Esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä meillä
ei oikeestaa… Se luetaan läpi se vuosittainen henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma. Kursiivisesti katotaan.” (Nyyssönen 2017.)

Sektoreiden välinen yhteistyö on myös valitettavan vähäistä. Tämäkin johtuu siitä, että
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella osaamisen johtamisessa ei ole selkeää yhteistä linjaa
tai tahtoa.

”Sektoreiden välillä niin.. Sekin saattaa olla semmost tiedostamatonta,
jonkun verran kyllä käydään keskusteluu ja kyllä varmaan ehkä semmosiiki
teemoja, mitkä liittyy tähän osaamisen johtamiseen, vaikkei niitä erikseen nyt
sillä otsikolla otetakaan esille.” (Nyyssönen 2017)

Yhteistoiminnan puute kielii siitä, että osaamista ei johdeta Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella systemaattisesti. Kuten olen opinnäytetyöni osaamisen johtamista
käsittelevässä teoriaosuudessa toistuvasti maininnut, osaamisen johtaminen on koko
organisaation yhteistä toimintaa yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Näin ollen yhteistyö
eri linjojen ja sektoreiden välillä on erittäin tärkeää. Vielä tärkeämpää on koko
organisaation läpäisevä informaation kulku. Linjaorganisaatio luo oivat puitteet ylimmän
johdon tahtotilan jalkauttamiselle ja samalla myös viestien tulisi kulkea organisaatiossa
alhaalta ylöspäin. Näin osaamisen johtamisessa pystytään huomioimaan yhtälailla
työntekijän välittömät tarpeet ja organisaation strategiset suuntaukset ja niiden vaatimukset
osaamisen kannalta.
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Käytössä olevat viestintäkeinot

Osaamisen johtamisen viestintäkeinoina Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa on
haastateltavien mukaan yleisimmin käytössä henkilökohtaiset kontaktit ja sähköposti.
Myös erilaiset palaverit mainittiin hyvänä keinona tiedon välittämiseen. Myös Lync-
pikaviestijärjestelmä on joissakin asioissa käytössä, mikäli henkilö pitää tavoittaa
välittömästi ja työskennellään eri poliisiasemilla. Sinettiin päivitetään lähinnä laajoja
joukkoja koskevaa koulutustarjontaa. Sinettiä ei kuitenkaan seurata tarpeeksi ja se on
menettänyt tärkeyttään viestintäkanavana siitä syystä.

”Tää on oikeesti ongelma, että Sinettiviestintä ei tavoita. Mä tuun esittämään
vahvasti sitä ajatusta, että Sinetti tosiaan olis semmonen viestintäkanava,
jonka pitäis tavottaa kaikki. Ja sähköposti on sitte kohdennettua viestintää. …
Kohdennettua viestintää on pakko tehdä tällä hetkellä, kun sitä Sinettiä ei
lueta.” (Eerikäinen, 2018.)

Kuten olen luvussa 2.3.4 todennut, viestintä tukee osaamisen johtamista. Parhaiten
viestintä toimii henkilökohtaisesti, mutta siihen ei ole aina mahdollisuutta. Kirjallinen
viestintä on toiseksi paras vaihtoehto viestin välittämiseen, joissakin tapauksissa se on
myös suullista viestintää parempi keino pysyvyytensä ja toistettavuutensa ansiosta.

4.2 Osaamisen johtaminen Helsingin poliisilaitoksella

Kuten olen luvussa 4 kertonut, benchmarking-prosessin aluksi tutustuin Sinetin kautta
Helsingin poliisilaitoksen henkilöstökoulutussuunnitelmaan sekä muihin saatavillani
olleisiin osaamisen johtamisen asiakirjoihin. Tämän jälkeen 29.1.2018 lähetin Helsingin
poliisilaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Tuija Hytöselle sähköpostitse kysymyksiä,
joilla täydensin asiakirjoista saamiani tietoja Helsingin poliisilaitoksen osaamisen
johtamisesta. Lopuksi toteutin benchmarking-vierailun Helsingin poliisilaitoksella
22.2.2018.

Helsingin poliisilaitos on Suomen suurin poliisiyksikkö. Helsingin poliisilaitoksella
työskentelee yli 1600 henkilöä, joista poliiseja on noin 1300 ja muuta henkilöstöä noin
300. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta poiketen Helsingin poliisilaitoksella on vain yksi
apulaispoliisipäällikkö ja toimintalinjojen sijaan poliisipäälliköllä ja
apulaispoliisipäälliköllä on johdettavanaan neljä toimintayksikköä: hälytys- ja
valvontayksikkö, erityistoimintayksikkö, rikostutkintayksikkö ja lupapalveluyksikkö
(kaavio 5). (Helsingin poliisilaitos 2018b.)
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Kaavio 5. Helsingin poliisilaitoksen organisaatio (Helsingin poliisilaitos 2018b)

Helsingin poliisilaitos eroaa muista poliisilaitoksista paitsi kokonsa suhteen, myös siten,
että sillä on oma strategiansa ja visionsa kuten myös toiminta-ajatuksensa. Helsingin
poliisilaitoksella osaamisen kehittäminen perustuu poliisin strategiaan ja arvoihin sekä
poliisilaitoksen omaan strategiaan perustuviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niihin
perustuviin kehittämistarpeisiin. (Helsingin poliisilaitos 2018a, 4). Strategian,
tulossopimuksen ja toiminnallisten tavoitteiden jalkauttamista tukee esimerkiksi
vuosittaiset päällystöpäivät, jossa poliisilaitoksen päällystö kokoontuu. Toimintayksiköissä
tunnistetaan toiminnalliset tarpeet strategian pohjalta ja tämän jälkeen strategia viedään
alaspäin ryhmäkeskusteluissa ja henkilökohtaisissa take-keskusteluissa, joihin esimiehet
saavat poliisilaitoksen järjestämää koulutusta. (Hytönen 2018b.)

Kaikki Helsingin poliisilaitoksen toteuttamat koulutukset tulee kytkeytyä poliisin ja
poliisilaitoksen strategiaan (Hytönen 2018b). Näin ollen koulutuksia suunniteltaessa
varmistetaan koulutuksen strategian mukaisuus ja siten sidotaan osaamisen kehittäminen
strategian mukaiseksi.

Helsingin poliisilaitoksella on pitkä historia laadukkaan työpaikkakoulutuksen
järjestämisessä sekä henkilöstökoulutussuunnitelman laadinnassa. Henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman laadinta tuli poliisiyksiköille pakolliseksi vuonna 2014, mutta
Helsingin poliisilaitos on kuitenkin tehnyt koulutussuunnitelman jo 1990-luvulta lähtien.
Vuosittain henkilöstökoulutussuunnitelma on sisältänyt useita poliisilaitoksen yhteisiä
koulutuksia sekä toimintayksiköittäin toteutettavia työpaikkakoulutuksia. (Hytönen
2018b.)

Mielestäni erityisen merkittävää Helsingin poliisilaitoksella osaamisen johtamisessa on
toiminnan selkeä organisointi ja roolijako sekä koko yksikön organisaation läpäisevä
yhteistoiminta ja selkeä tahtotila asioiden parantamiseksi. Yksittäisenä merkittävimpänä
seikkana pidän Osaamisen kehittämisen ja työkyvyn johtamisen ohjausryhmää (OKTO),
joka toimii poliisilaitoksen tasolla asiantuntijaelimenä osaamisen kehittämisen ja työkyvyn
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johtamisen alueilla. Se tukee ja kehittää henkilöstön nykyistä ja tulevaisuudessa tarvittavaa
osaamista ja poliisilaitoksen esimiestyötä. Osaamisen kehittämisen ja työkyvyn johtamisen
ohjausryhmä esittää poliisilaitoksen johdolle kyseisten toiminnallisten alueiden asioita
linjattavaksi ja on osin myös itse päätösvaltainen. OKTOn kokoonpanoon kuuluu
puheenjohtajana henkilöstön kehittämispäällikkö ja jäseninä lupapalveluyksikön, hälytys-
ja valvontayksikön, erityistoimintayksikön ja rikostutkintayksikön johtajat,
työsuojelupäällikkö, kaksi henkilöstön edustajaa ja sihteerinä henkilöstöasiantuntija.
(Helsingin poliisilaitos 2018a, 6 - 7.)

OKTO kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja osallistuu henkilöstökoulutussuunnitelman
valmisteluun. Suunnitelman valmistelu tehdään virkatyönä henkilöstön
kehittämispalveluissa ja suunnitelman laadintaan käytetään kokonaisuudessaan aikaa noin
kaksi kuukautta. Henkilöstökoulutussuunnitelman laatimisen prosessi etenee siten, että
kunkin toimintayksikön koulutusyhdyshenkilö kerää tavoite- ja kehityskeskustelujen
jälkeen huhtikuun loppuun mennessä take-keskusteluissa esiin tulleet osaamisen
kehittämisen tarpeet anonyymisti yhteen. OKTO kokoontuu kesäkuussa tai viimeistään
kesän loppupuolella ja tutustuu kyseiseen koontiin. OKTO käsittelee kaikki
koulutustarpeet ja valitsee strategian mukaiset koulutustarpeet ja suunnittelee niistä
koulutusteemat seuraavan vuoden henkilöstökoulutussuunnitelmaan. Mikäli kyseessä on
akuutti tarve, johon koulutus toteutetaan, kulkee asia yt-toimikunnan kautta, jossa tehdään
lisäys kuluvan vuoden henkilöstökoulutussuunnitelmaan kyseisen koulutuksen osalta.
Koulutustarpeiden analysoinnin jälkeen laaditaan ensimmäinen versio
henkilöstökoulutussuunnitelmasta syys-lokakuussa ja se viimeistellään marraskuussa.
Joulukuussa asiakirja on yt-toimikunnassa hyväksyttävänä ja siitä tehdään päätös. Näin
ollen henkilöstökoulutussuunnitelma valmistuu seuraavalle vuodelle jo edellisen vuoden
joulukuussa. (Hytönen 2018b.) Osaamisen johtamisen kannalta tärkeän asiakirjan
valmistuminen näin aikaisin on erittäin hyvä asia, sillä esimerkiksi tavoitellut koulutukset
saadaan toteutukseen tarvittaessa heti vuoden alussa, eikä tarvitse odottaa keväälle
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistumista.

Noin puolet koulutuksen aiheista ovat take-keskusteluissa esiin nousseita koulutustarpeita
ja puolet päivittäisessä toiminnassa havaittujen osaamisvajeiden täyttämistä. Yksiköistä
saadut osaamiseen liittyvät koulutustarpeet tulevat OKTOn käsittelyyn, jossa ne
analysoidaan samaan tapaan kuin take-keskustelujen osaamistarpeet. (Hytönen 2018b.)
Yksittäisten henkilöstökoulutuskurssien suunnittelu tehdään virkatyönä
henkilöstöpalveluissa ja yhteistyössä kurssin sisällöllisen asiantuntijan kanssa. Näiden
lisäksi toimintayksiköissä toteutetaan yksikön omat ja itse tarpeen mukaan suunnittelemat
työpaikkakoulutukset. (Hytönen 2018a.)

Helsingin poliisilaitoksen vuoden 2018 henkilöstökoulutussuunnitelmaan on kirjattu
hieman vajaa kahdeksan sivua poliisilaitoksen yhteisiä koulutuksia. Lisäksi
henkilöstökoulutussuunnitelmaan on kirjattu kattavat työpaikkakoulutussuunnitelmat
jokaisen toimintayksikön osalta. (Helsingin poliisilaitos 2018a.) Voimankäyttökoulutus on
mainittu koulutussuunnitelmassa, mutta se ei ole keskiössä, sillä kyseessä on lakisääteinen
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pakollinen koulutus, jonka toteuttaminen ei perustu tarpeeseen, kuten muu
henkilöstökoulutussuunnitelman koulutus.  (Hytönen 2018b.)

Työpaikkakoulutusten ajankohta on henkilöstökoulutussuunnitelmassa sen
julkaisuvaiheessa vielä suhteellisen avoin. Ajankohdaksi merkitään yleisimmin esimerkiksi
vain vuosiluku tai vuodenaika ja vuosiluku. Koulutuksen ajankohta tarkentuu
koulutuksesta vastaavan henkilön ja henkilöstön kehittämispalvelujen vastuuhenkilön
yhteistyössä. Koulutuksen ajankohdan suunnittelu vaatii tiheää yhteistyötä myös
työvuorosuunnittelun kanssa. Ajankohdan varmistuttua koulutuksesta julkaistaan
koulutustiedote Sinetin koulutustiedote-sivulle. Kyseisellä sivulla julkaistaan niin
poliisilaitoksen omat kuin Poliisiammattikorkeakoulunkin tarjoamat koulutukset.
Poliisilaitoksen omiin koulutuksiin ilmoittaudutaan yksikkökohtaisesti ja toimintayksikkö
toimittaa ilmoittautumiset koonti-excelillä henkilöstön kehittämispalveluille
virkapostilaatikkoon. Ns. koulutuksen virkapostin avulla hoidetaan kaikki koulutus- ja
kurssihallinnan asiat henkilöstön kehittämispalvelujen, henkilöstön, toimintayksiköiden ja
yhteistyötahojen kesken.  Koulutuksiin hakeudutaan yleensä oman tai esimiehen arvioiman
osaamisen kehittämistarpeen perusteella, mutta joskus niihin myös määrätään. Helsingin
poliisilaitoksella noin 90 % henkilöstöstä osallistuu edes kerran vuodessa johonkin
koulutukseen. 1600 työntekijästä noin 900:lla koulutuksia on vähintään kolme päivää
vuodessa. (Hytönen 2018b.)

OKTOn edustajan lisäksi jokaisessa toimintayksikössä on siis oma päällystötasoinen
koulutusyhdyshenkilö, jonka toimii mm. työpaikkakoulutuksen vastuuhenkilönä.
(Hytönen 2018b; Helsingin poliisilaitos 2018a, 15). Koulutusyhdyshenkilön tehtäviin
kuuluu mm. saatavilla olevista koulutuksista informoiminen, take-keskustelujen osaamisen
kehittämisen tarpeiden kokoaminen toimintayksikön osalta osaamisalueittain, omien
sisäisten koulutustilaisuuksien järjestäminen, omaehtoisen koulutuksen tuen arviointi
toimintayksikön näkökulmasta ennen henkilöstön kehittämispäällikölle toimittamista sekä
kurssi-ilmoittautumisten vastaanottaminen ja eteenpäin välittäminen. (Hytönen 2018b.)

Helsingin poliisilaitoksella take-keskusteluihin ei ole koettu tarpeelliseksi liittää
yksilökohtaista osaamiskartoitusta, sillä niistä ei välttämättä saada tarvittavaa hyötyä. Sen
sijaan ryhmäkohtainen osaamiskartoitus on koettu tarpeelliseksi ja paremmin
hyödynnettäväksi, joten ryhmäkeskusteluissa esimies täyttää ja ylläpitää ryhmäasiakirjaan
sisällytettyä ryhmän osaamiskarttaa. Ryhmäasiakirjoja on neljä erilaista:
rikostutkintayksiköllä (LIITE 1), hälytys- ja valvontatoiminnalla (LIITE 2), lupahallinnolla
(LIITE 3) sekä esikuntamaisilla toiminnoilla (LIITE 4) on jokaisella oma
ryhmäasiakirjansa. Osaamiskarttaan kirjataan ryhmän jäsenten päätehtävät, erityistehtävät
ja erityisosaaminen. Karttaan kirjataan lisäksi ne aiheet, joissa kyseinen jäsen voi kouluttaa
toisia, mahdollinen suunnitelma henkilökierrosta sekä osaamisen kehittämistarpeet ja –
keinot. Kyseinen osaamiskartta toimii johtamisen työvälineenä ryhmänjohtajalle ja se
selkiyttää ryhmän jäsenen oman roolin ja vastuut ryhmässä. Johtamisjärjestelmässä
toimintayksikön johtaja, yksikön esimiehet ja ryhmänjohtajat voivat käyttää
ryhmäasiakirjaa apunaan johtamistyössä. Myös poliisilaitoksen johdolle voidaan koota
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yhteenvetoja ryhmäasiakirjoista tarpeen mukaan. Lisäksi asiakirjan on havaittu toimivan
uuden työntekijän perehdytyksessä hyvänä työvälineenä, sillä uusi työntekijä hahmottaa eri
alojen osaajat kyseisestä asiakirjasta helposti. (Hytönen 2018b.)

Helsingin poliisilaitoksella on pyritty siihen, että henkilöstö jakaa saamaansa osaamista.
Yksiköissä järjestetään oppimispalavereita, joissa koulutuksissa saatua tietoa jaetaan
muille työntekijöille. Tämä koskeen kaikkia koulutuksia, niin poliisilaitoksen,
Poliisiammattikorkeakoulun kuin myös ulkopuolisten tahojen järjestämiä koulutuksia.
Ulkopuolisen tahon koulutuksen hyväksyminen jopa edellyttää, että siellä saatua tietoa
jaetaan muille työntekijöille. (Hytönen 2018b.)

Helsingin poliisilaitoksella on esimerkillisesti otettu esille työkyky. Helsingin
poliisilaitoksella on tunnustettu ammatillisen osaamisen linkittyminen terveyteen ja
työkykyyn sekä työn organisoinnin ja esimiestyön vaikutukset näihin seikkoihin. Helsingin
poliisilaitos pyrkii varhaisen tuen toimintamallia hyödyntämällä ennalta estämään
työkyvyn laskemista ja henkilöstön väsymistä. (Hytönen 2018b.)

Helsingin poliisilaitoksella toimintaympäristön analysointiin on myös panostettu
nimeämällä siihen vastuullinen henkilö. Oikeusyksikön vastuualueena on tulosohjaus,
tulossuunnittelu, toiminnan ohjaus ja toimintaympäristön analyysi. Toimintaympäristöä
analysoidaan yhteistyössä esikunnan kanssa ja toimintakertomus laaditaan kattavasti
huomioiden toiminnan jokainen osa-alue. (Hytönen 2018b.)

Osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen ovat Helsingin poliisilaitoksella
laadukkaasti organisoituja ja toimintaa suunnitellaan ennakoivasti, pitkäjänteisesti ja
strategiasidonnaisesti. Avain laadukkaaseen toimintaan on toimivissa rakenteissa ja
selkeästi vastuutetuissa tehtävissä. Suuressa poliisiyksikössä on lisäksi tarvittava määrä
henkilökuntaa organisoimassa osaamiseen liittyviä asioita, kuten koulutuksia, mikä
edesauttaa asioiden valmistelua ja toteutusta.

4.3 Osaamisen johtaminen Sisä-Suomen poliisilaitoksella

Sisä-Suomen poliisilaitoksen benchmarking-prosessin aluksi tutustuin Sinetissä Sisä-
Suomen poliisilaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan sekä muihin osaamisen
johtamisen asiakirjoihin. Tämän jälkeen 29.1.2018 lähetin Sisä-Suomen poliisilaitoksen
henkilöstöpäällikkö Arja Salinille sähköpostitse kysymyksiä, joilla täydensin Sinetin
asiakirjoista saamiani tietoja. Lopuksi toteutin benchmarking-vierailun Sisä-Suomen
poliisilaitoksella 6.3.2018.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella työskentelee 995 vakituista henkilöä, joista noin 820 ovat
poliiseja. Poliisipäällikön alaisuudessa on kolme linjaa: hallinto- ja esikuntalinja,
poliisipalvelulinja ja lupapalvelulinja (kaavio 6) (Salin 2018b.). Organisaatio vastaa siis
Kaakkois-Suomen poliisilaitosta, mutta suuremmassa mittakaavassa.
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Kaavio 6. Sisä-Suomen poliisilaitoksen organisaatio (Sisä-Suomen poliisilaitos 2018a)

Sisä-Suomen poliisilaitos on sekä väkiluvultaan että toiminta-alueeltaan suuri poliisilaitos.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelle kuuluu Suomen kolmanneksi suurin kaupunki
Tampere ja 7. suurin kaupunki Jyväskylä. Alueella on yhteensä 16 poliisiasemaa (Sisä-
Suomen poliisilaitos 2018a). Koulutuksellisten seikkojen vuoksi maantieteelliset seikat
aiheuttavat sen, että henkilöstö hyvin harvoin kokoontuu yhteen paikkaan, vaan
koulutustilaisuuksia ja kokouksia suunnitellaan pidettäväksi useita kertoja ja useissa eri
paikoissa (Salin 2018b).

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on viime vuosina kehitetty osaamisen johtamista
tarmokkaasti. Tämä on ollut pitkälti henkilöstön kehittämispäällikön työn tulosta.
Henkilöstön kehittämispäällikkö on kuitenkin sittemmin siirtynyt toisin tehtäviin, mikä on
vaikuttanut negatiivisella tavalla hyvässä kehityksessä olleeseen toimintaan. (Salin 2018b.)

Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä
koulutussuunnitelman vuosisuunnitelma päivitetään vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä. Varsinaisen koulutuskalenterin muodostumiseen kuluu aikaa 2 - 3 kuukautta.
Kalenteriin tehdään vuoden aikana muutoksia: siihen lisätään tarvittaessa vuoden aikana
tulevia koulutustarpeita tai poistetaan toteutumattomia koulutuksia. Linjoilla linjojen
johtoryhmien jäsenet osallistuvat varsinaisen koulutuskalenterin laatimiseen. Tekstiosan
laatii henkilöstöpäällikkö yhdessä apulaispoliisipäällikön kanssa laajasti taustatietoja
käyttäen. (Salin 2018a).

Työpaikkakoulutuksen suunnitteluprosessi alkaa siten, että huhtikuussa tavoite- ja
kehityskeskusteluissa esiin tuodut koulutustarpeet kerätään henkilöstösuunnittelijan
toimesta yhteen ja toimitetaan sektorinjohtajille analysoitaviksi. Toukokuussa
sektorinjohtajat määrittelevät linjanjohtoryhmän kokouksessa seuraavan vuoden
koulutustarpeet alustavasti ja lisäksi tehdään kuluvan vuoden tilannekatsaus. Syyskuussa
henkilöstösuunnittelija laatii saamiensa tietojen perusteella alustavan
koulutussuunnitelman seuraavalle vuodelle ja se sovitetaan talous- ja
toimintasuunnitelmaan. Joulukuussa vahvistetaan seuraavan vuoden koulutussuunnitelma
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sekä arvioidaan kuluneen vuoden toteutus. (Sisä-Suomen poliisilaitos 2017, 5; Salin
2018b.)

Edellä kuvattu menettely kuulostaa hyvältä, mutta se ei tällä hetkellä kuitenkaan vastaa
aivan täysin todellisuutta. Kyseessä on enemmänkin malli siitä, miten henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman laadinnan tulisi Sisä-Suomen poliisilaitoksella edetä.
Todellisuudessa linjoilla sektorinjohtajien toimesta tehtävässä koulutustarpeiden
analyysityöskentelyssä on parannettavaa ja lisäksi suunnitellussa aikataulussa ei usein
pysytä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan aloitus siirtyy usein loppuvuoteen
ja valmiin suunnitelman vahvistaminen venyy usein helmi-maaliskuulle. (Salin 2018b.)

Osaamisen kehittäminen ja arviointi tapahtuvat Sisä-Suomen poliisilaitoksella take-
keskusteluissa. Ryhmätason osaaminen arvioidaan ryhmä- tai yksikkökokouksissa, ja
lisäksi esimiestyönä. Linjatason osaamista ja tarvetta arvioidaan linjajohdoissa sekä
laitostasolla laitoksen johtoryhmässä. Koulutustarpeen arvioinnin tekevät linjojen johdot.
Ideoita tulee mm. tulossopimuksesta, henkilöstöltä ja esimiehiltä. Konkreettinen tarve
tuodaan koulutustehtäviä hoitaville tiedoksi ja valmisteluja varten. (Salin 2018a.)
Linjajohto nimeää koulutukselle vastuullisen henkilön, joka hankkii kouluttajat ja toimii
yhteistyössä henkilöstösuunnittelijan kanssa koulutuksen valmistelemiseksi. Ongelmana on
kuitenkin, että koulutustarpeista ei tule tarpeeksi ideoita ja take-keskustelujen
osaamistarpeiden arviointi ei tuota tarpeeksi koulutuksia. Koulutukset painottuvat lähinnä
pakollisiin koulutuksiin, mutta joka vuosi järjestetään kuitenkin myös jotakin uutta
spesiaalimpaa koulutusta henkilöstölle. Koulutusyhteistyössä toimivat mm. Tays,
Tampereen Yliopisto ja Haus, jotka tarjoavat koulutuksiaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen
henkilöstölle. (Salin 2018b.)

Sisä-Suomen poliisilaitoksen strategiapäivillä osaaminen ja koulutukselliset tarpeet eivät
ole paljon esillä, mutta strategian vaatimat toimenpiteet pyritään aina siirtämään
osaamiseksi. Strategiaa enemmän koulutustarpeita ohjaavat esimerkiksi muuttuvat lait ja
asetukset, jotka johtavat toiminnan uudelleen organisointiin. (Salin 2018b.)

Vuonna 2017 Sisä-Suomen poliisilaitoksella tehtiin take-keskustelujen yhteydessä
osaamiskartoitus (Salin 2018a). Osaamiskartoitus tehtiin silloisen henkilöstön
kehittämispäällikön toimeksi antamana ja hänen suunnitelmiensa pohjalta.
Osaamiskartoitus kattoi koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen siten, että jokaisen työntekijän
osaamistiedot on koottu yhteen dokumenttiin (LIITE 5). Kyseinen sähköinen
osaamiskartoitusdokumentti on Sisä-Suomen poliisilaitoksen päällystön käytettävissä ja se
löytyy henkilöstösuunnittelukansiosta. Osaamiskartoitusta ei ole henkilöstöpäällikön
mukaan ainakaan toistaiseksi osattu hyödyntää tarvittavalla tavalla. Osaamiskartoitusta ei
ole päivitetty tai toistettu vuonna 2018, sillä henkilöstöpäällikölle on jäänyt epäselväksi,
mikä henkilöstön kehittämispäällikön alkuperäinen idea osaamiskartoituksen laadinnassa
on ollut. Osaamiskartoituksen lisäksi Sisä-Suomen poliisilaitoksella on ryhmäkeskustelun
yhteydessä laadittu ryhmäkohtainen osaamis- ja koulutustarvekartoitus (LIITE 6), johon on
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kerätty ryhmittäin henkilöiden osaamis- ja kouluttajatiedot sekä ryhmän jäsenten
koulutustarpeet. (Salin 2018b.)

Koska Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstöpäällikkö Arja Salinilla ei ollut tarpeeksi
tietoja osaamiskartoituksesta, pyysin Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajaksi
siirtyneen Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Jonne Rinteen
haastattelua. Rinne suostui haastateltavaksi ja kertoi osaamiskartoituksesta ja sen
tarkoituksesta tarkemmin.

Rinteen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitoksella oli havaittu, että organisaatiossa on
osaamista, mitä ei tunnisteta. Oli myös todettu, että joillakin työntekijöillä on esimerkiksi
toisia ammattitutkintoja tai muita koulutuksia, jotka eivät ole poliisilaitoksen esimiesten
tiedossa tai ainakaan niitä ei ole kirjattu mihinkään. Tästä ajatuksesta syntyi tarve
osaamiskartoituksen laadintaan. Tarkoitus oli toteuttaa osaamiskartoitus joka toinen vuosi
ja saada se kattamaan täysin koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstö.
Osaamiskartoitus toteutettiin keväällä 2017 take-keskustelujen yhteydessä. Kyseessä oli
lopulta yhdistetty osaamis- ja koulutustarvekartoitus, jossa selvitettiin työntekijän olemassa
oleva osaaminen ja mahdolliset koulutustarpeet. Tarkoitus oli yhdistää nämä asiat
lopullisen dokumentin valmistuessa, eli parhaimmassa tapauksessa löytää omalta
poliisilaitokselta asiantuntijat kouluttajiksi niihin asioihin, joissa koulutustarvetta
havaitaan. Kyseessä on myös taloudellinen etu, sillä oman poliisilaitoksen sisällä tapahtuva
koulutus on halvempaa kuin ulkopuolisen tahon järjestämä koulutus. (Rinne 2018.)

Osaamiskartoituksessa löytyi paljon hyödynnettävissä olevaa osaamista. Poliisilaitoksella
työskentelee esimerkiksi sairaanhoitajia, jotka olivat kysyttäessä halukkaita pitämään
ensiapukoulutusta poliisilaitoksen henkilöstölle. Samoin löydettiin liikunnanohjaajia, jotka
suorittavat kuntotestaukset poliisilaitoksen henkilöstölle. Osaamiskartoitusta tehdessä
havaittiin myös, että kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita jakamaan osaamistaan
kollegoiden kesken. Tämä on Rinteen mukaan harmi, sillä jos osaamista ei jaeta ja tuoda
siten lisäarvoa organisaatiolle, kyseisen henkilön osaamisen arvo vähenee. Osaamisen
jakamisen suhteen vaaditaan Rinteen mukaan ajatusmaailman muuttamista siihen
suuntaan, että jokainen kantaisi vastuun yksikkönsä osaamispääoman vahvistamisesta.
(Rinne 2018.)

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on käytössä jokaiselle avoin henkilöstösuunnittelijan
ylläpitämä koulutusneukkari, jossa on nähtävillä poliisihallinnon ajankohtainen
koulutustarjonta ja siihen liittyvät hakuajat, ajankohtainen sisäinen työpaikkakoulutus,
ohjeet koulutuksiin hakeutumisesta sekä tietoa koulutuksiin esitetyistä ja valituista.
Koulutukseen hakeneiden nimet ovat kaikkien nähtävissä ja hakijoiden etusijajärjestys
sekä lopullinen opiskelijavalinta ovat avoimesti kirjattu koulutusneukkariin. (Salin 2018a;
Salin 2018b.) Viestintäkeinoina osaamisen suhteen Sisä-Suomen poliisilaitoksella ovat
lisäksi käytössä palaverit, sisäiset infotilaisuudet, suorat kontaktit esimiesten ja alaisten
välillä, sähköpostiviestintä sekä Sinetti ja Sinetin viikkotiedotteet (Salin 2018a).
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Sisä-Suomen poliisilaitoksella on käytössään myös oma koulutussähköposti, johon
vastaanotetaan kaikki koulutuksiin ilmoittautumiset ja joista lähetetään koulutuskutsut.
Koulutuksen sähköposti on henkilöstösuunnittelijan käytössä, hän kokoaa esimerkiksi
koulutuksiin ilmoittautuneet ja toimittaa tiedot eteenpäin. Koulutussähköposti ei
kuitenkaan ole vedenpitävä, vaikka se on sellaiseksi tarkoitettu. Joskus työntekijät saattavat
ilmoittautua esimerkiksi toisen poliisiyksikön tai ulkopuolisen tahon järjestämään
koulutukseen suoraan, mikä saattaa aiheuttaa myöhemmin sekaannuksia. (Salin 2018b.)

Osaamisen johtamisen prosessit ovat Sisä-Suomen poliisilaitoksella erityisesti
suunnitelmien muodossa erittäin hyvällä tasolla. Sisä-Suomen poliisilaitos tarjoaa
laadukkaasti työpaikkakoulutusta niin koko henkilöstölle, kuin myös linjakohtaisesti.
Vuosittain päivitettävässä koulutussuunnitelmassa oli vuonna 2017 yhteensä 13 sivun
verran eri koulutustilaisuuksia.

4.4 Osaamisen johtaminen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstön kokemana

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstölle suunnatulla Webropol-kyselyllä pyrin
selvittämään henkilökunnan näkemyksiä osaamisen johtamisesta Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella sekä henkilöstön omia kokemuksia osaamisestaan ja sen
kehittämistoimenpiteistä. Toteutin kyselytutkimuksen Webropol-ohjelmalla 4. – 18.2.2018.
Lähetin linkin koko Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 488 työntekijälle sähköpostitse
4.2.2018. Viikon kuluttua lähetin koko henkilökunnalle muistutusviestin kyselyyn
vastaamisesta. Vastauksia sain yhteensä 124 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi
muodostui 25,4 %. Vastausprosentti oli verkkokyselylle tyypillisellä tavalla pieni. Tämä
seikka tuleekin ottaa huomioon tehtäessä päätelmiä ja yleistyksiä kyselytutkimuksen
tuloksista. Vaikkakin kyseessä on kokonaistutkimus, jossa tutkimus kohdistetaan koko
perusjoukkoon, vastanneita oli vain pienehkö osa perusjoukosta. Otos on kuitenkin noin ¼
koko henkilöstöstä, joten katson sen olevan tarpeeksi edustava.

Laadin 13 kysymyksen kyselylomakkeen siten, että ensimmäiset kolme kysymystä
määrittelivät vastaajan tämän iän, virkaiän ja toimintalinjan mukaan. Näitä kysymyksiä
seurasi yhdeksän likertin asteikolla mitattavaa osaamisen johtamiseen liittyvää kysymystä.
Viimeinen kysymys oli avoin kysymys, jossa pyysin vastaajalta ideoita osaamisen
kehittämiseksi omassa yksikössä tai koko poliisilaitoksella. Tämä kysymys ei ollut
pakollinen ja siihen vastasi 69 henkilöä. Ensimmäiset 12 kysymystä olivat pakollisia, eikä
näitä kysymyksiä voinut jättää väliin. Tästä huolimatta vastausmäärät vaihtelivat 122 ja
124 välillä mahdollisesti jonkinlaisen Webropol-järjestelmän teknisen ongelman vuoksi.
Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä tutkimuksen tulosten luotettavuuden kannalta.
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1.  Ikäsi:

Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma

Suurin osa kyselyn vastaajista oli 35 – 44 –vuotiaita ja vastaajien ikä on painottunut
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ikärakenteen mukaisesti kokeneempaan suuntaan (kuvio
3).

2.  Virkaikäsi

Kuvio 4. Vastaajat virkaiän mukaan

Suurimmalla osalla vastaajista, 40,65 %:lla, oli virkaikää yli 20 vuotta (kuvio 4).
Vastaajista 82,92 %:lla oli virkaikää 11 vuotta tai enemmän. Vastaajat olivat siis suurella
enemmistöllä kokeneita ammattilaisia, mikä tulee ottaa vastausten analysoinnissa
huomioon.
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3.    Millä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintalinjalla työskentelet?

Kuvio 5. Vastaajat toimintalinjoittain

Kuvion 5 mukaan 82,26 % vastaajista työskentelee poliisipalvelut-linjalla. Tämä johtuu
siitä, että poliisipalvelut-linja on henkilöstömäärältään Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen
suurin toimintalinja. Hallinto- ja esikunta-palvelut ovat kyselyssä linjan vakituiseen
henkilöstömäärään verrattuna hieman yli 58 %:n edustavuudellaan yliedustettuja verrattuna
poliisipalvelut- ja lupapalvelut –linjan vastauksiin, joiden lukumäärät noudattavat linjojen
henkilöstömääriä verrattuna kaikkien vastausten prosentuaaliseen osuuteen henkilöstöstä.

4.  Kuinka aktiivisesti ylläpidät ja kehität omatoimisesti omaa osaamistasi (esim.
itseopiskelulla)?

Kuvio 6. Oman osaamisen kehittäminen

Kuviossa 6 esitetty kysymys numero 4 oli tarkoitettu mittaamaan henkilön omaehtoista
osaamisen kehittämistä, eli oppimista ilman työnantajan tai muun tahon vaikutusta. 45,97
% vastaajista koki kehittävänsä omaa osaamistaan omatoimisesti aktiivisesti. Yhteensä
59,68 % vastaajista valitsi vaihtoehdon ”erittäin aktiivisesti” tai ”aktiivisesti”. Vastaukset
ovat siis selkeästi painottuneet aktiivisen itseopiskelun suuntaan. Vastausten keskiarvo oli
2,44 ja mediaani 2, eli vastausvaihtoehto ”aktiivisesti”. Kuvaajaan kirjaamattoman ”erittäin
passiivisesti” –vastausvaihtoehdon valitsi 3,23% vastaajista.

Ikä ei vaikuta merkittävästi siihen, kuinka aktiivisesti henkilö omatoimisesti ylläpitää ja
kehittää osaamistaan. Virkaiällä toisaalta on asiaan hieman vaikutusta. Alle 5 vuotta
virkaikää omaavat ylläpitävät osaamistaan omatoimisesti eniten, vastauskeskiarvon ollessa
2,08. Vähiten osaamistaan ylläpitivät 11 – 15 vuotta virkaikää omaavat, joiden
vastauskeskiarvo oli 2,75. Eniten eroavaisuutta itseopiskelussa vastaajien kesken oli
toimintalinjoittain. Hallinto- ja esikuntapalvelut -linjalla itsenäistä opiskelua oli eniten (ka
1,93) ja vähiten poliisipalvelut-linjalla (ka 2,53).
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5.  Kuinka hyvällä tasolla osaamisesi on tämänhetkisessä toimenkuvassasi?

Kuvio 7. Oman osaamisen taso

Kuviossa 7 esitetyllä kysymyksellä 5 pyrin selvittämään, kuinka hyvällä tasolla henkilö
kokee hänen osaamisensa olevan nykyisessä toimenkuvassaan. Ylivoimainen enemmistö,
73,17 % vastasi osaamisen olevan hyvällä tasolla. Vastausten keskiarvo oli 2,03 ja
mediaani 2, eli vastausvaihtoehto ”hyvällä tasolla”. Kuvaajaan kirjaamattoman ”huonolla
tasolla” -vastausvaihtoehdon valitsi 0,81 % vastaajista, kuten myös ”erittäin huonolla
tasolla” -vastausvaihtoehdon.

Vastausten keskiarvoon vertaamalla iällä ei ole suurta merkitystä siihen, kuinka hyvänä
henkilö kokee oman osaamisensa toimenkuvassaan olevan, mutta erittäin hyvälle tasolle
osaamisensa arvioi yhä useampi sitä mukaan, mitä vanhempi vastaaja on kyseessä. Sama
on havaittavissa myös virkaiän suhteen. Vastaukset erosivat virkaiän suhteen hyvin vähän
toisistaan. 16 - 20 vuoden virkaiän omaavien keskiarvo oli korkein (1,93) ja 11 – 15
vuoden virkaiän omaavien matalin (2,29). Vastaukset eivät eronneet keskenään
merkittävästi myöskään toimintalinjoittain. Lupapalvelut-linjan henkilöstö koki
osaamisensa hieman paremmaksi kuin muiden linjojen henkilöstö.

6.  Kuinka hyvin koet pärjääväsi nykyisessä tehtävässäsi tämän hetken osaamisellasi
viiden vuoden kuluttua?

Kuvio 8. Tämän hetkisen osaamisen riittävyys tulevaisuudessa

Kuviossa 8 esitetyn kysymyksen 6 tarkoitus oli selvittää, miten henkilö kokee pärjäävänsä
tämän hetken osaamisella samassa työtehtävässä viiden vuoden kuluttua ilman
minkäänlaista koulutusta tai opastusta. Yllättävästi jopa 60,48 % koki pärjäävänsä
tehtävässään hyvin. Vastausten keskiarvo oli 2,16 ja mediaani 2, eli vastausvaihtoehto
”hyvin”. Kuvaajaan kirjaamattoman ”erittäin huonosti” –vastausvaihtoehdon valitsi 0,81 %
vastaajista.
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Viisi vuotta ilman mitään osaamisen kehittämistä on erittäin pitkä aika. Viidessä vuodessa
esimerkiksi monet lait, asetukset ja käytännöt muuttuvat ja ilman niiden päivittämistä
työnteko ei voi onnistua. Voidaan ajatella siten, että henkilö olisi viisi vuotta pois
työpaikaltaan ja palaa sitten takaisin virkaansa samaan tehtävään samoilla tiedoilla, jotka
hänellä oli viisi vuotta aikaisemmin. Henkilö ei voi pärjätä hyvin tehtävässään tällaisessa
tilanteessa ilman tehokasta perehdytystä. On siis mahdollista, että vastaajat ovat tulkinneet
kysymyksen eri tavalla, kuin itse sen olin tarkoittanut. Työssä oppimalla on mahdollista
viiden vuoden kuluttua pärjätä työssään kohtalaisella menestyksellä, mutta työssä
oppiminen on myös yksi osaamisen kehittämisen menetelmä, mitä vastaajat eivät ehkä ole
tulleet ajatelleeksi.

Iällä ei ole merkittävää vaikutusta siihen kuinka hyvin henkilö kokee pärjäävänsä
tehtävässään tämän hetken osaamisellaan viiden vuoden kuluttua. Alle 25-vuotiaat kokevat
pärjäämisensä hieman parempana kuin muiden ikäryhmien edustajat. On toki otettava
huomioon, että alle 25-vuotiaita vastaajia oli vain kolme kappaletta. Virkaiällä on
merkitystä asiassa: 5 – 10 vuotta työskennelleet kokivat pärjäävänsä viiden vuoden
kuluttua tehtävässään parhaiten (ka 1,75). 11 – 15 vuoden virkaiän omaavat taas arvioivat
pärjäämisensä heikoimmaksi (ka 2,38). Toimintalinjoittain vastauksissa ei ollut suuria
eroja. Lupapalveluiden henkilöstö koki pärjäävänsä muita toimintalinjoja paremmin
tehtävässään tietojaan päivittämättä (ka 1,75). Huonoiten kokivat pärjäävänsä hallinto- ja
esikuntapalveluiden henkilöstö (ka 2,29).

7.  Kuinka paljon keskustelet esimiehesi kanssa osaamisesi tasosta ja mahdollisista
kehittymistarpeistasi?

Kuvio 9. Keskustelun määrä esimiehen kanssa

Kuviossa 9 esitetty kysymys 7 selvitti henkilön kokemusta siitä, kuinka paljon hän kokee
keskustelevansa esimiehensä kanssa osaamisestaan ja kehityskohteistaan. Vastausten
keskiarvo on 3,55, eli vastaukset painottuivat vaihtoehtojen ”ei paljoa eikä vähän” ja
”vähän” välille. Vastausten mediaani oli 4, eli vastausvaihtoehto ”vähän”. Kuvaajaan
kirjaamattoman vastausvaihtoehdon ”erittäin paljon” valitsi 0,81 % vastaajista.

Vastaukset ovat painottuneet negatiivisten vastausvaihtoehtojen suuntaan; 50 % vastaajista
kokiessaan keskustelevansa esimiehensä kanssa osaamisestaan ja kehittymiskohteistaan
vähän tai erittäin vähän. Voidaan siis selkeästi todeta, että esimiehen kanssa ei keskustella
tarpeeksi osaamisesta.



67

Ikä ja virkaikä eivät vaikuta siihen kuinka paljon henkilö keskustelee esimiehensä kanssa
alaisen osaamisen tasosta ja kehittymistarpeista. Toimintalinjalla tosin on selkeä vaikutus
keskustelukulttuuriin. Tämä varmistuu ²-testin (Khiin neliö) tuloksella, jonka mukaan
toimintalinjan vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p=0,018). Poliisipalvelut-linjalla
keskustelua oli vähiten (ka 3,66). Toiseksi eniten keskustelua arvioitiin olevan hallinto- ja
esikuntapalvelut –linjalla (ka 3,21) ja eniten lupapalvelut-linjalla (ka 2,75).

8.  Kuinka tärkeänä koet osaamisen ja sen kehittämisen olevan työyhteisössäsi?

Kuvio 10. Osaamisen kehittämisen tärkeys

Kuviossa 10 esitetyllä kysymyksellä 8 pyrin selvittämään kuinka tärkeänä vastaajan
mielestä osaamista ja osaamisen kehittämistä tämän työyhteisössä pidetään. Suurin osa
vastaajista, 45,53 %, koki osaamisen ja sen kehittämisen olevan työyhteisössään tärkeää.
Yhteensä 83,74 % vastaajista koki osaamisen kehittämisen olevan erittäin tärkeää tai
tärkeää. Vastausten keskiarvo oli 1,92 ja mediaani 2, eli vastausvaihtoehto ”tärkeänä”.
Kuvaajaan kirjaamattoman vastausvaihtoehdon ”erittäin vähäisenä” valitsi 3,25 %
vastaajista.

Kysymys oli tarkoitettu mittamaan osaamista ja sen kehittämistä työyhteisön arvona. On
mahdollista, että kysymys on ymmärretty myös toisella tavalla, eli siten, kuinka tärkeänä ja
tarpeellisena vastaaja kokee osaamisen ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden olevan
työyhteisössään.

Iällä näyttäisi olevan pieni vaikutus siihen, kuinka vastaaja asian kokee. Yli 55-vuotiaiden
vastauskeskiarvo oli 1,5 ja alle 55-vuotiaiden vastauskeskiarvo oli 2,16.  Nämä kaksi
ikäryhmää erosivat toisistaan eniten. Virkaiän osalta tarkasteltaessa alle 5 vuoden virkaiän
omaavat kokivat osaamisen ja sen kehittämisen työyhteisössään tärkeimpänä (ka 1,69).  5 –
10 vuotta työskennelleet kokivat asian työyhteisössään vähiten tärkeimpänä keskiarvon
ollessa 2,25.

Toimintalinja vaikuttaa myös siihen, kuinka tärkeänä osaaminen ja sen
kehittämistoimenpiteet koetaan. Hallinto- ja esikuntapalvelut-linjalla (ka 1,38) asia koettiin
tärkeimmäksi. Poliisipalvelut-linjalla vastaukset jakautuivat hieman muita toimintalinjoja
enemmän keskiarvon ollessa toimintalinjoista matalin, eli 2,01.
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9.  Kuinka toimivana koet tavoite- ja kehityskeskustelut osaamisesi arvioinnin ja
urasuunnittelusi kannalta?

Kuvio 11. Take-keskustelujen toimivuus

Kuviossa 11 esitetty kysymys 9 mittasi take-keskustelujen toimivuutta osaamisen
arvioinnin ja urasuunnittelun kannalta. Huomattavan suuri osa vastaajista, 32,26 %, koki
take-keskustelut tältä näkökulmalta erittäin toimimattomina ja yhteensä 54,03 % vastaajista
valitsi vaihtoehdon ”toimimattomana” tai ”erittäin toimimattomana”. Vastaukset
painottuivat siis voimakkaasti negatiivisten vastausvaihtoehtojen puolelle. Vastausten
keskiarvo oli 3,65 ja mediaani 4, eli vastausvaihtoehto ”toimimattomana”. Kuvaajaan
kirjaamattoman vastausvaihtoehdon ”erittäin toimivana” valitsi 1,61 % vastaajista.

Vastaukset ovat täysin linjassa muiden tutkimusmenetelmien kanssa ja vahvistavat
näkemystä siitä, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella take-keskustelut eivät toimi
osaamiseen liittyvissä seikoissa siten, kuin niiden on tarkoitus. Take-keskustelujen
kehittämistarve on ilmeinen.

Iällä on pieni merkitys siihen kuinka toimivana henkilö kokee tavoite- ja
kehityskeskustelut osaamisensa arvioinnin ja urasuunnittelun kannalta. Tyytymättömin
ikäryhmä oli alle 35-vuotiaat, joiden vastauskeskiarvo oli 3,92 ja heistä jopa 50 % koki
take-keskustelut erittäin toimimattomina. Alle 45-vuotiaiden vastauskeskiarvo oli 3,85,
mutta heidän vastausten hajonta oli tasaisempaa kuin alle 35-vuotiailla. Alle 55-vuotiaiden
vastauskeskiarvo oli 3,62 ja alle 25-vuotiaiden sekä yli 55-vuotiaiden keskiarvo oli 3.

Virkaiän vaikutus take-keskustelujen toimivuuteen on havaittava. Yli 20 vuoden virkaiän
omaavat kokivat take-keskustelut toimivimpana vastausten keskiarvon ollessa 3,24.
Toimimattomimpana take-keskusteluja pitivät 11 - 15 vuotta työskennelleet, joiden
keskiarvo oli 4,25. Kyseisestä vastausryhmästä jopa 62,5 % piti take-keskusteluja erittäin
toimimattomina osaamisen arvioinnin ja urasuunnittelun suhteen.

Toimintalinjoittain vastauksia tarkasteltaessa voidaan havaita suuria eroja. Lupapalvelut-
linjan henkilöstö koki take-keskustelut positiivisimmin. Heidän vastausten keskiarvo oli
2,38. Eniten korjattavaa take-keskusteluissa on poliisipalvelut-linjalla, jonka
vastauskeskiarvo oli 3,81. Toimintalinjan vaikutus on ²-testin perusteella tilastollisesti
merkitsevä (p=0,011).
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10.  Kuinka tyytyväinen olet Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tarjoamaan
työpaikkakoulutukseen?

Kuvio 12. Tyytyväisyys työpaikkakoulutukseen

Kuviossa 12 esitetty kysymys 10 mittasi vastaajan tyytyväisyyttä Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen tarjoamaan työpaikkakoulutukseen. Vastaukset painottuivat negatiivisten
vastausvaihtoehtojen puolelle, ”en tyytyväinen enkä tyytymätön” ja ”tyytymätön”
vaihtoehtojen välille. Vastausten keskiarvo oli 3,39 ja mediaani 3, eli vastausvaihtoehto
”en tyytymätön enkä tyytyväinen”. Kuvaajaan kirjaamattoman vastausvaihtoehdon
”erittäin tyytyväinen” valitsi 1,63 % vastaajista.

On huomattavaa, että 46,34 % vastaajista oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tarjoamaan työpaikkakoulutukseen. Henkilökunnan
näkemys yhtenee muilla tutkimusmetodeilla hankitun tiedon kanssa siitä, että
työpaikkakoulutuksen tarjonnan tulisi olla laajempaa ja suunnitellumpaa.

Iällä on vähäinen merkitys tyytyväisyydessä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tarjoamaan
työpaikkakoulutukseen. Alle 45-vuotiaat ovat tyytymättömin ikäryhmä, heidän
vastauskeskiarvon ollessa 3,61. Alle 35-vuotiaiden vastaukset eivät eronneet alle 45-
vuotiaiden vastauksista (ka 3,58). Tyytyväisimpiä olivat yli 55-vuotiaat, joiden
vastauskeskiarvo oli 2,88.

Virkaiän perusteella vastauksia arvioitaessa voidaan todeta, että alle 5 vuotta virkaikää
omaavat olivat tyytyväisimpiä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen työpaikkakoulutukseen
(ka 2,85). Vähiten tyytyväisiä olivat 11 – 15 vuotta (ka 3,92) sekä 5 – 10 vuotta
työskennelleet (ka 3,88). ²-testin perusteella voidaan todeta, että virkaiän suhteen
tyytyväisyys eroaa tilastollisesti merkitsevästi virkaikään verrattaessa (p = 0,001).

Lupapalveluiden (ka 2,75) ja hallinto- ja esikuntapalveluiden (ka 2,79) henkilöstö oli
keskiarvolla tarkasteltuna lähes yhtä tyytyväisiä keskenään Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen järjestämään työpaikkakoulutukseen. Tyytymättömimpiä olivat
poliisipalvelut-linjan henkilöstö, jonka keskiarvo oli 3,52. ²-testin perusteella voidaan
sanoa, että toimintalinjan vaikutus työpaikkakoulutukseen tyytyväisyyden kanssa on
tilastollisesti merkitsevä (p=0,002).
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11.  Kuinka hyvin poliisin strategiat on huomioitu osaamisesi ohjaamisessa?

Kuvio 13. Strategioiden huomioiminen

Kuviossa 13 esitetty kysymys 11 pyrki selvittämään kuinka hyvin vastaaja kokee
strategioiden ohjaavan osaamistaan. Suurin osa vastaajista, 46,77 %, valitsi neutraalin
vastausvaihtoehdon. Väitän tämän johtuvan osittain siitä, että henkilökunta ei tunne
strategioita, joten he eivät osaa arvioida, ohjaavatko ne hänen osaamistaan vai eivät.
Vastausvaihtoehdot olivat painottuneet negatiivisen suhtautumisen puolelle. Vastausten
keskiarvo oli 3,31 ja mediaani 3, eli vastausvaihtoehto ”ei hyvin eikä huonosti”. Voidaan
siis todeta, että osaamisen kehittämisen parempi kytkeminen strategioihin on tarpeellista
myös Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilökunnan mielestä.

Iällä ei ole merkittävää vaikutusta siihen, kuinka henkilö kokee strategioiden huomioinnin
osaamisensa ohjaamisessa. Virkaiän merkitys oli suurempi. 5 – 10 vuotta työskennelleet
kokivat strategioiden huomioinnin huonommaksi (ka 3,75) kuin muut. Yli 20 vuotta (ka
3,1) ja alle 5 vuotta (ka 3,15) työskennelleiden vastaukset olivat keskiarvoiltaan lähes
yhtenevät. ²-testin avulla voidaan todeta, että virkaiän vaikutus on tilastollisesti merkitsevä
(p=0,043). Lupapalveluiden henkilöstö koki strategioiden huomioimisen osaamisen
ohjaamisessa suurempana kuin muiden linjojen edustajat. Lupapalveluiden henkilöstön
vastausten keskiarvo oli 2,38. Poliisipalveluiden henkilöstön keskiarvo 3,35 ei eronnut
merkittävästi hallinto- ja esikuntapalveluiden henkilöstön keskiarvosta 3,5. Myös
toimintalinjaan verratessa ²-testin tuloksen perusteella voidaan sanoa, että ero
toimintalinjoittain on tilastollisesti merkitsevä (p=0,005).

12.  Kuinka tarpeelliseksi koet osaamisen johtamisen parantamisen Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksella?

Kuvio 14. Osaamisen johtamisen parantamisen tarpeellisuus

Kuviossa 14 esitetty kysymys 12 pyrki selvittämään vastaajan omaa kokemusta siitä, onko
osaamisen johtamisen parantaminen tarpeellista. 53,66 % vastaajista koki osaamisen
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johtamisen parantamista Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella tarpeellisena ja 32,52 % koki
sen olevan erittäin tarpeellista. Yhteensä siis 86,18 % vastaajista olivat sitä mieltä, että
osaamisen johtamisen kehittäminen on joko erittäin tarpeellista tai tarpeellista. Vastausten
keskiarvo oli 1,89 ja mediaani 2, eli vastausvaihtoehto ”tarpeellisena”. Kuvaajaan
kirjaamattoman vastausvaihtoehdon ”tarpeettomana” valitsi 1,63 % vastaajista ja
vaihtoehdon ”erittäin tarpeettomana” valitsi 3,25 % vastaajista.

Vastausten perusteella voidaan siis todeta, että opinnäytetyöni tulee tarpeeseen, sillä
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilökunnan näkemys osaamisen johtamisen
kehittämistarpeen olevan voimakkaasti olemassa. Tätä näkemystä tukevat myös
opinnäytetyöni teoria, asiantuntijahaastattelut sekä benchmarking-menetelmällä saadut
vertaistutkimuksen tulokset.

Yli 55-vuotiaat ja alle 25-vuotiaat kokivat osaamisen johtamisen parantamisen Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksella tarpeellisimmiksi. Alle 25-vuotiaiden vastauskeskiarvo oli 1,67
ja yli 55-vuotiaiden keskiarvo oli 1,69. Muiden ikäryhmien keskiarvot olivat 1,83 – 1,95
välillä. Virkaiän suhteen vastaukset erosivat keskenään siten, että 16 – 20 vuotta
työskennelleiden keskiarvovastaus oli 1,78. Tästä eniten poikkesi 11 – 15 vuotta
työskennelleiden vastaukset keskiarvon ollessa 2,13. Toimintalinjoittain tarkasteltaessa
Hallinto- ja esikuntapalvelut –linjalla osaamisen johtamisen parantaminen koettiin
tärkeimmäksi (ka 1,5) ja vähiten tärkeäksi poliisipalvelut-linjalla (ka 1,95).

Muuttujien väliset riippuvuudet ja korrelaatio

Kuten olen edellä kysymysten vastauksia käsitellessä käynyt lyhyesti läpi,
kyselytutkimukseni kysymysten ristiintaulukoinnilla ( ²-testi) iän, virkaiän, ja
toimintalinjan mukaan vain kuusi kysymystä olivat tilastollisesti merkitseviä, eli
yleistettävissä koko perusjoukkoon (Mattila 2004). Virkaiän kanssa ristiintaulukoiden
tilastollisesti merkitseviä olivat kysymykset 10 ja 11 ja toimintalinjan kanssa kysymykset
7, 9, 10 ja 11. ²-testien kokonaistulokset ovat tarkasteltavissa opinnäytetyöni liitteenä
(LIITE 7).

Käytännössä ²-testin tulokset esitetään p-luvun avulla. P-luku kertoo virhepäätelmän
todennäköisyyden silloin, kun oletetaan, että otoksessa ryhmien välillä havaitut erot
löytyvät myös perusjoukosta. P:n arvon ollessa alle 0,05 todetaan, että erot ovat
tilastollisesti merkitseviä. Kyseessä voi myös olla virheellinen päätelmä, mutta virheen
todennäköisyys on 5 %. Jos p-arvo on suurempi kuin 0,05, ei muuttujien riippuvuus ole
tilastollisesti merkitsevä. (Mattila 2004; Heikkilä 2014, 7.)

Kyselytutkimuksen kysymyksiä voidaan ristiintaulukoida ja mitata kysymysten, eli
muuttujien välistä korrelaatiota. Käytin mittauksessa järjestysasteikon tasoisten muuttujien
kannalta järkevintä tapaa, eli Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (Rho), joka saa
tavallisen korrelaatiokertoimen tapaan arvoja –1:stä +1:een. Järjestyskorrelaatiokerroin
mittaa, esiintyvätkö kahden muuttujan suurimmat arvot aineistossa usein yhtäaikaisesti ja
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pienimmät arvot usein samoissa havainnoissa, jolloin kyse on positiivisesta korrelaatiosta.
Jos taas toisen muuttujan pienimmät arvot liittyvät usein toisen muuttujan suurimpiin
arvoihin, on kyse negatiivisesta korrelaatiosta (Tilastokeskus 2018). Käyn seuraavassa läpi
ainoastaan ne muuttujat, joiden keskinäinen p-luku on 0,000. Koko Spearmanin
korrelaatiotaulukko on tarkasteltavissa opinnäytetyöni liitteenä (LIITE 8).

Virkaiän ja iän välillä oli ymmärrettävästi tutkimusaineiston voimakkain riippuvuus (Rho-
arvo 0,67), eli näiden kahden arvon kesken on todettu voimakas positiivinen riippuvuus.
Positiivinen riippuvuus tarkoittaa siis sitä, että toisen muuttujan arvon kasvaessa myös
toisen muuttujan arvo kasvaa (Heikkilä 2014, 10).

Toimintalinja ja ikä korreloivat voimakkaasti positiivisesti keskenään Rho-arvon ollessa
0,43. Henkilön toimintalinja korreloi negatiivisesti tavoite- ja kehityskeskustelujen
toimivana kokemisen oman osaamisen arvioinnin ja urasuunnittelun suhteen (Rho=-0,30).

Kysymykset 4 ja 5 korreloivat voimakkaasti positiivisesti keskenään (Rho=0,41). Voidaan
siis todeta, että omatoimisesti aktiivisesti omaa osaamistaan ylläpitävät ja kehittävät
henkilöt kokivat osaamisensa olevan toimenkuvassaan hyvällä tasolla. Kysymysten 4 ja 8
välillä oli myös voimakas positiivinen korrelaatio (Rho=0,40), mikä tarkoittaa, että
aktiivisesti omaa osaamistaan omatoimisesti ylläpitävät ja kehittävät henkilöt kokivat
osaamisen ja sen kehittämisen olevan työyhteisössään tärkeää ja toisinpäin.

Kysymysten 5 ja 6 välillä oli voimakas positiivinen korrelaatio (Rho=0,58). Tämän
perusteella voidaan siis todeta, että se kuinka hyvällä tasolla henkilö koki osaamisensa
olevan tämänhetkisessä toimenkuvassaan, vaikutti samalla tavalla siihen, kuinka hyvin hän
koki pärjäävänsä nykyisessä tehtävässään tämän hetken osaamisellaan viiden vuoden
kuluttua. Tämä on täysin loogista, sillä mitä paremmin henkilö hallitsee työnsä, sitä
kauemmin hän todennäköisesti tehtävässään pärjää olemassa olevalla osaamisellaan ja
tiedoillaan.

Voimakas positiivinen korrelaatio (Rho=0,47) oli sen välillä kuinka paljon henkilö
keskustelee osaamisensa tasosta ja kehittymistarpeistaan esimiehensä kanssa ja kuinka
toimivana hän kokee take-keskustelut osaamisensa arvioinnin ja urasuunnittelun kannalta
(Kysymykset 7 ja 9). Tämä seikka selittyy todennäköisesti esimiehen toiminnan kautta.
Mikäli esimies keskustelee osaamiseen liittyvistä asioista alaisensa kanssa paljon, osaa
esimies ottaa osaamisen ja urasuunnittelun puheeksi myös take-keskusteluissa.
Esimiehensä kanssa osaamisestaan ja kehittymistarpeistaan paljon keskustelevat kokivat
muita vastaajia enemmän myös poliisin strategioita huomioitavan osaamisen ohjaamisessa
(Rho=0,32).

Kysymysten 9 ja 10 välillä on havaittavissa voimakas positiivinen korrelaatio (Rho=0,45).
Tämä tarkoittaa sitä, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tarjoamaan
työpaikkakoulutukseen tyytyväiset henkilöt kokivat myös tavoite- ja kehityskeskustelujen
toimivuuden oman osaamisen ja urasuunnittelun kannalta samansuuntaisena. Take-
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keskusteluihin tyytyväiset henkilöt suhtautuivat jokseenkin samalla tavalla myös siihen,
kuinka hyvin poliisin strategiat on huomioitu osaamisensa ohjaamisessa (Rho=0,39).
Lisäksi henkilöt, jotka kokivat strategioiden huomioitavan hyvin osaamisensa
ohjaamisessa, olivat myös tyytyväisiä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tarjoamaan
työpaikkakoulutukseen (Rho=0,54).

13.  Millaisia ideoita sinulla on osaamisen kehittämiseksi omassa yksikössäsi tai koko
poliisilaitoksella?

Kysymyksellä 13 hain henkilökunnalta ideoita osaamisen kehittämiseen joko omassa
yksikössään tai koko poliisilaitoksen tasolla. Huomattavan suuressa osassa vastauksia
tuotiin esiin tyytymättömyys Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen esimiehiin ja heidän
työskentelyyn. Yllättävän moni kysymykseen vastanneista halusi esimieheltä selkeämpää
roolia asiantuntijana kokien, että esimiehen tulee hallita kaikki alaisenkin työssä
vaadittavat osaamistarpeet, jolloin alainen voi hakea oppia suoraan esimieheltä. Tämä ei
vastaa luvuissa 2.2, 2.3.2. ja 2.4. esittelemääni nykyaikaista näkemystä siitä, että päävastuu
osaamisen kehittämisestä on henkilöllä itsellään ja työnantajan rooli on tarjota
mahdollisuudet työssä kehittymiseen. Näkemys on ristiriidassa myös Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen apulaispoliisipäälliköiden ja hallintopäällikön luvussa 4.1.1 esitetyn
yhtenäisen näkemyksen kanssa alaisen omasta vastuusta.

 ”…Kun tulee uusia ohjeita/lakeja ym. pohan suunnalta niin ei jatkolähetetä
niitä suoraan eteenpäin vaan joku (päällystöön kuuluva) on pureskellut ne
valmiiksi ja tehnyt lyhyen tiivistelmän miten se vaikuttaa meidän
päivittäiseen työhön ja miten ohjeita noudatetaan ym.”

”Lähiesimiesten osaamisen kehittäminen ja tukeminen koko
poliisilaitoksella.”

”Poliisilaitoksen ylemmän johdon ja päällystön substanssiosaaminen ja
strateginen-, operatiivinen- ja henkilöstöjohtamisen taidot tulisi saada edes
tyydyttävälle tasolle. On mahdotonta johtaa jos ei tunne toimialaa lainkaan
kuten lakimiehet yrittävät räpiköidä poliisinjohtajina ilman päivänkään
poliisikokemusta. Kuinka voidaan johtaa osaamista jos ei edes tiedetä ja
tunnisteta mitä osaaminen on johtamallaan toimialalla? Ketään ei pitäisi
valita johtamaan poliisityötä ilman poliisikokemusta.”

Kyseisessä ajattelutavassa on ymmärrettävä ajatus, mutta sen on erittäin vanha tapa ajatella
esimiehisyyttä. Esimies ei useinkaan ole huippuasiantuntija, joka on kohonnut
organisaation hierarkiassa ylöspäin, vaan esimies on johtamassa alaistensa toimintaa.
Esimiehen tehtäviin kuuluu alaista laajemmin erilaisia esimerkiksi työnjohdollisia asioita,
eikä ole mahdollista, että esimies osaisi kaikkea sitä, mitä alainen osaa sen lisäksi, että
hallitsee esimiestehtävässä tarvittavat osaamisalueet. Tällä ajattelukaavalla organisaation
huipulla työskentelisi yli-ihmisiä, jotka hallitsisivat täysin koko alan pienintä
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yksityiskohtaa myöten. Tulee ymmärtää, että esimiehellä on eri näkökulma asioihin ja siten
myös eri osaamisvaatimukset. Jokaisella työntekijän velvollisuus on huolehtia omasta
osaamisestaan, eikä osaamisen kehittämistä voi järjestää siten, että kaikki tieto tulee
valmiissa paketissa esimiesten taholta.

 Koulutuksen suhteen useat vastaajat olivat sitä mieltä, että työpaikkakoulutusta tulee lisätä
ja sitä tulee järjestää joustavammin työvuoron puitteissa. Lisäksi toivottiin
Poliisiammattikorkeakoulun kursseilla saatujen oppien laajempaa hyödyntämistä ja
jakamista työyhteisön kesken.

”Mielestäni poliisilaitoksen koulutusta tulisi antaa säännöllisin väliajoin.
Koulutus tulisi toteuttaa ryhmäkohtaisesti ja sitä voisi antaa työvuoron
puitteissa. Erilliset koulutuspäivät rikkovat normaalia työkiertoa liiaksi ja
yleensä niihin on yritetty työntää liikaa asiaa, jolloin ne koetaan melko
rankoiksi. Oman laitoksen sisäistä osaamista tulisi mielestäni käyttää
enemmän hyödyksi ja erilaisia verkkokoulutuksia tulisi kehittää, siten ettei ne
enää olisi ainoastaan vastuunväistämistä.”

”Pieniä koulutuksia, esim. puoli päivää, jolloin mahdollisuus järjestää
kaikille osallistumismahdollisuus. Videoyhteyksien hyödyntäminen, jolloin
aikaa ei kulu matkoihin.”

”Työpaikkakoulutusta tulisi järjestää aktiivisesti. Helposti se kävisi siten, että
työvuoron puitteissa erilaiset osaajat kouluttaisivat toisiaan. Tekniikka ja
taktiikka kenttää ja päinvastoin. Samoin kursseja käyvät pitäisi sitouttaa
pitämään koulutusta opituista aiheista.”

”jokainen, joka käy koulutuksessa, voisi pitää lyhyesti koko laitoksen
halukkaille työntekijöille lyhyen (tunti?) briiffauksen opituista asioista joka
kerta...”

Verkkokoulutus sai merkittävästi negatiivista palautetta. Verkkokoulutusta toivottiin
korvattavan henkilökohtaisella ja vuorovaikutuksellisella kouluttamisella.
Verkkokoulutuksella ei koeta saavutettavan oppimista. Tämä tukee osittain luvussa 4.1.4
esittelemääni Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen asiantuntijoiden näkemystä
verkkokoulutusten hyödynnettävyydestä.

”Työpaikkakoulutuksen toteuttaminen nykymuotoisena verkkokoulutus-
menetelmällä ei ole hyvä juttu. Niin omalla kohdalla kuin alaisillakin se
mahdollistaa koulutuksen läpikäymisen kyllä, mutta ei oppimista.
Havaintojeni mukaan verkkokoulutukset läpikäydään kiireessä muiden töiden
ohessa ja asiat, joita ei koeta tärkeiksi käydään todella pintapuolisesti.
Lisäksi opettajan ja oppilaan välitön vuorovaikutus ei toteudu
verkkokoulutusympäristössä.”
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”Verkkokoulutukset voidaan unohtaa lähes täysin. Ne toimivat ihan hyvänä
kertauksena mutta ei niillä uutta asiaa kyetä opettamaan. Uudistuksia ja
muutoksia tulee tämän tästä ja niihin olisi syytä varautua ennakkoon sekä
järjestää kouluttaja vetoista lähikoulutusta jota voidaan tukea
verkkokursseilla. Muuten on aivan turha vaatia että mitään uutta kukaan
oppii ja hallitsee.”

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ulkopuolisen koulutuksen hankkiminen katsottiin
useassa vastauksessa tärkeäksi. Tämä tukee luvussa 4.1.1 esitettyä asiantuntijoiden yhteistä
näkemystä siitä, että koulutusta ei ole kaikille poliisin työntekijöille tarjolla samalla tavalla
työtehtävästä riippumatta.

”Poliisilaitoksen on tilattava ulkopuolista koulutusta laitoksen tiettyjen
osaamisalojen kouluttamiseksi.”

”Hale-linjalla erittäin vähän sopivia koulutuksia saatavana. Olen itse
kouluttajana ja yritän siirtää tietoa ennen eläkkeelle lähtöä. Johdon saralla
voisi ottaa paremmin huomioon seuraajan valinnan ja aikataulun, että olisi
aikaa yhdessä toimia.”

”Monipuolista osaamista voisi hankkia talon ulkopuolisella koulutuksella.”

”…Valtakunnallisia koulutuksia/kursseja tarjolla hyvin vähän, mutta myös
laitoksen sisäisiä tai koko hallinnon ulkopuolisia koulutuksia voisi järjestää
enemmän aina tarpeen mukaan.”

Analyysitoiminnan lisääminen oli otettu muutamissa vastauksissa esiin. Analyysitoiminnan
vähyys on tuotu esiin myös asiantuntijahaastatteluissa. Olen käsitellyt aihetta
asiantuntijoiden näkökulmasta luvassa 4.1.4.

”Poliisilaitoksella on tarkkailtava niin sisäisen ja ulkoisen
toimintaympäristön muutoksia ja reagoitava muutosten tuomiin
osaamishaasteisiin = mitä osaamista tarvitaan. Lisäksi on kartoitettava
kyselyillä/Take-keskusteluissa, mitä osaamista poliisilaitoksella jo on. Kun
tiedetään, mitä osaamista meillä on, voidaan osaavat henkilöt valita
osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Muutoksiin reagoimalla ja kartoitusten
pohjalta voidaan myös ohjata henkilöitä kehittämään osaamistaan.”

”Näkisin, että paikallisella tasolla on syytä kehittää alueellisen tilannekuvan
ylläpitämistä. Näkisin viikoittaisten laitospalavereiden olevan osittain
tarpeettomia suhteessa alueellisiin tarpeisiin. Säännölliset alueelliset
palaverit työntekijätasolla mahdollistaisivat paremman tilannekuvan
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ylläpitämisen ja täten ohjaisivat tietojohtoista poliisitoimintaa vahvempaan
suuntaan.”

Tavoite- ja kehityskeskustelut saivat negatiivista palautetta. Tämä tukee asiantuntijoiden
luvussa 4.1.4 esittämää huolta siitä, että take-keskustelujen hyödyntäminen osaamisen
johtamisessa ei ole sillä tasolla, millä sen tulisi olla.

”Tavoitekeskustelujen yhteydessä käytyjen lyhyen- ja pitkänajan
koulutussuunnitelmien/toiveiden täytäntöön paneminen jollakin tasolla.”

”se mikä eniten harmittaa on kehityskeskusteluiden väheksyntä…”

”Taken yhteydessä laadittava henkilökohtainen suunnitelma oppimiselle ja
kehittymiselle. Osaamiskartoitus.”

5 KESKEISET LÖYDÖKSET

Tutkimusteni tulosten perusteella osaamisen johtaminen Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella on järjestäytymätöntä toimintaa. Esimiesten keskinäiset vastuut eivät ole
selviä, eikä vastuista ole aina edes keskusteltu. Osaaminen ja sen johtaminen nähdään
tärkeinä seikkoina, mutta niihin panostaminen on vähäistä, eikä osaamista tai sen
johtamista juurikaan tarkastella poliisilaitostasolla, vaan lähinnä lähiesimiehen toimesta.
Osittain tästä syystä osaamisen kehittäminen on poliisilaitostasolla pääasiassa
organisoimatonta ja lyhytjänteistä toimintaa, jossa korostuvat operatiivisessa toiminnassa
havaitut puutteet. Tämän seurauksena osaamistarpeita ei myöskään osata ennakoida.

Merkittävänä puutteena koen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman niukkuuden koulutuksen ja osaamisen suunnitelmallisuuden sekä
työpaikkakoulutuksen tarjonnan suhteen. Näkemystäni tukee Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen asiantuntijahaastattelujen tulokset sekä vertailu Helsingin poliisilaitoksen
ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen vastaaviin asiakirjoihin. Lisäksi Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen henkilöstö kokee tyytymättömyyttä tarjottavaa työpaikkakoulutusta
kohtaan, mikä myös tukee näkemystäni koulutussuunnittelun heikkoudesta.

Kaikkien tutkimusmenetelmieni perusteella voidaan siis todeta, että Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen työpaikkakoulutuksen tarjonta on heikohkoa. Työpaikkakoulutusta ei ole
kirjattu kaikkien nähtäväksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, vaan
työpaikkakoulutusta järjestää jokainen yksikkö tai ryhmä omatoimisesti omia tarpeitaan
palvellen. Työpaikkakoulutuksia tulisi suunnitella pitkällä aikavälillä ja käyttää
suunnitteluun sekä toteutukseen enemmän henkilöstö- ja talousresursseja.
Koulutussuunnittelua tulisi tehdä jokaisella esimiestasolla, jotta otetaan tarpeeksi laajasti
huomioon olemassa oleva osaaminen ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Kaakkois-
Suomen poliisilaitoksen henkilökunnan suosio verkkokoulutusta kohtaan ei myöskään ole
vahvaa. Verkkokoulutuksiin osallistumiseen tulisikin mahdollisesti panostaa hieman
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enemmän kuin nykyään on tehty. Osaamisen jakamiseen henkilökunnan kesken tulisi myös
kehittää menetelmä, sillä tällä hetkellä koulutuksissa omaksuttua tietoa ei systemaattisesti
jaeta työyhteisössä muille.

Työpaikkakoulutuksen suunnittelussa koulutuksellisia teemoja tulisi hakea suoraan poliisin
strategisista tavoitteista, mikä tällä hetkellä on tutkimustulosten perusteella heikolla tasolla.
Strategiaa ei pysty toteuttamaan ilman sen suuntaista toimintaa. Pelkkä operatiivinen
toiminta ei missään tapauksessa saa ohjata toimintaa, sillä tällöin ajelehditaan virran
mukana, eikä itse määritellä kulkusuuntaa. Kaikkien tutkimusmenetelmieni tulosten
perusteella voidaan todeta, että strategiat on huomioitu heikosti osaamista ohjaavina
tekijöinä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Osaamisen johtamisen fokus on
operatiivisessa toiminnassa havaittujen osaamisvajeiden paikkaamisessa. Tästä syystä
emme tällä hetkellä välttämättä pysty reagoimaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin riittävän
aikaisin. Osaamisen ennakointiin liittyen tutkimuksissani tuli lisäksi ilmi tarve
toimintaympäristömme analyysin kehittämiseen.

Osaamisen johtamisen suhteen painopisteen kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa
olevan take-keskusteluissa, joita ei tutkimustulosten mukaan selvästi kuitenkaan toteuteta
riittävän laadukkaasti, eikä niiden tuloksia osata hyödyntää. Tämä oli havaittavissa ja
pääteltävissä erittäin selvästi kaikkien kolmen tutkimusmenetelmän osalta.
Tutkimustuloksista voi päätellä, etteivät esimiehet suhtaudu take-keskustelujen käymiseen
riittävän tarkasti ja vakavasti, sillä tyytymättömyys take-keskusteluihin oli ilmeistä etenkin
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstön näkökulmasta. Uskallan olettaa, että myös
alaisten panostuksessa ja asennoitumisessa take-keskusteluihin on parannettavaa.
Keskustelu saatetaan kokea enemmän palkkakeskusteluna, eikä muista aspekteja osata
pitää yhtä tärkeinä. Tämä heijastuu suoraan lopputulokseen; kun kumpikaan keskustelun
osapuoli ei anna kaikkeaan keskustelussa, ei keskustelua käydä tarpeeksi laadukkaasti,
jotta keskustelu olisi hyödyllinen. Esimiesten vastuulla on panostaa itse take-
keskusteluihin sekä vaatia tätä myös alaisiltaan. Osaamiseen liittyvistä seikoista tulee
tutkimustulosten mukaan lisätä keskustelua myös taken ulkopuolella. Tämä on selkeimmin
havaittavissa henkilökunnalle tehdyn kyselytutkimuksen osalta. Osaamisesta
keskusteleminen on sidottava Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen organisaatiokulttuuriin
tiiviimmin.

Osaamisen hallinta ja sen kartoittaminen kaipaavat tutkimuksiini sekä kirjallisuuslähteisiin
peilaten työkaluja. Tällä hetkellä käytössä olevat nimikirjanote ja Kiekun pätevyyspuu
eivät ole riittäviä osaamisen johtamisen työkaluja. Osaamisen kartoittamiseen ei myöskään
ole menetelmää. On harkittava, tarvitaanko monimutkaista ja mahdollisesti työlästä
osaamisen kartoittamisen menetelmää, joka antaisi mahdollisesti tarkkoja tuloksia, vai
riittäisikö jokin kevyempi toimintatapa. Myös olemassa olevan osaamisen kartoittaminen
ja hyödyntäminen kaipaavat toimenpiteitä, sillä tällä hetkellä olemassa olevaa osaamista,
etenkään poliisihallinnon ulkopuolista osaamista, ei hallinnoida eikä hyödynnetä
käytännössä mitenkään.
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Osaamisen johtaminen vaatii jokaisen tutkimusmenetelmäni perusteella selvästi
kehittämistoimenpiteitä, mikä vahvistaa käsitystäni siitä, että opinnäytetyölläni on tarve
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osaamisen johtamisen kehittäjänä. Vaikka henkilökunta
kokeekin osaamisensa olevan pääsääntöisesti työtehtävien edellyttämällä tasolla, osaamista
tulee jatkuvasti ylläpitää ja kehittää. Jotta suunta on oikea, tulee organisaation läpäisevää
viestintää ja strategiatyötä lisätä.

Haastattelumateriaalin sekä tekemäni taustatyön perusteella laadin Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen osaamisen johtamisen rooleista ja tehtävistä taulukon. Taulukosta on
nähtävissä osaamisen johtamiseen liittyvät tärkeimmät tehtävät, jotka tiettyjen
hierarkiatasojen edustajille kuuluvat. Taulukko on nähtävissä tämän opinnäytetyön
liitteenä (LIITE 9). Taulukon tarkoitus on havainnollistaa ja selkiyttää Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen osaamisen johtamisen nykytilaa, josta toimintaa on tarkoitus lähteä
kehittämään.

Opinnäytetyöni tutkimusten tulosten perusteella olen laatinut tavoiteltavan mallin
osaamisen johtamisen rooleista ja tehtävistä (LIITE 10). Kyseisen mallin toteuttaminen ei
vaadi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella mittavia muutoksia, mutta se selkiyttää
osaamisen johtamisen rooleja ja vastuualueita merkittävästi. Taulukko vaatii tuekseen
toimenpide-ehdotuksiini tutustumisen luvusta 5.2, jotta roolit ja tehtävät ymmärretään
siten, kuin olen ne tarkoittanut.

5.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti

Validius tarkoittaa, että mitataan niitä asioita, joita on tarkoitus mitata, eikä jotakin muuta.
Validi mittaustapa antaa tarvittavaa oikeaa informaatiota mittauksen kohteesta. Validius on
kontekstisidonnaista, se riippuu kysytystä kysymyksestä ja mittaustavasta tehdystä
päätelmästä. (Clemmons Rumizen 2002, 220.) Tutkimuksen validius on sinällään
reliabiliteettia tärkeämpää, sillä ellei mitata oikeaa asiaa, ei reliabiliteetilla ole lainkaan
merkitystä (Vehkalahti 2014, 41).

Sisäisellä validiudella tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotettavuutta, että tutkimuksen tulos
on menettelytapojen seurausta, eli sillä ymmärretään tulosten pätevyyttä suhteessa
tutkittuihin. Ulkoisella validiudella tarkoitetaan sitä, ovatko tutkimustulokset
yleistettävissä tai missä määrin tutkijan tutkimuksen perusteella muodostamat
johtopäätökset on siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai toisia ryhmiä koskevaksi. (Soininen
1995, 120–121; Metsämuuronen 2003, 35.)

Vastausprosentti on eräs tutkimuksen luotettavuuden ilmaisimista, sillä mikäli
vastausprosentti jää alhaiseksi, edustavuus voi olla kyseenalaista (Vehkalahti 2014, 44).
Henkilökunnalle suunnatun webropol-kyselytutkimukseni vastausprosentti oli 25,4 %.
Lähetin kyselyn kaikille 488:lle henkilökunnan edustajalle ja vastauksia annettiin 124
kappaletta. Vastausprosentti jäi siis kyselytutkimukselle usein tyypillisellä tavalla
alhaiseksi ja tällä on vaikutusta tutkimustulosten edustettavuuteen.
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Kyselytutkimukseni kysymysten ristiintaulukoinnilla iän, virkaiän, ja toimintalinjan
mukaan selvisi, että vain kuusi kysymystä olivat tilastollisesti merkitseviä. Iän kanssa
mikään kysymys ei antanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Virkaiän kanssa
ristiintaulukoiden tilastollisesti merkitseviä olivat kysymykset 10 ja 11 ja toimintalinjan
kanssa kysymykset 7, 9, 10 ja 11. Voisikin olettaa, että muiden kysymysten heikko
merkitsevyys johtuu mahdollisesti otantavirheestä, eli matalasta vastausprosentista. Tosin
on otettava huomioon, että p-arvo huomioi otantavirheen vaikutuksen, mutta ei
vastauskadon vaikutusta. Tästä syystä p-arvoihin on suhtauduttava varauksella
kyselytutkimuksessa, jossa vastausprosentti on pieni. (Taanila 2016) Ristiintaulukon
tilastollisen merkitsevyyden testaamisessa kannattaa lisäksi huomioida, että testaus ei kerro
ristiintaulukon sisältämien erojen sisällöllisestä merkitsevyydestä. Testi kertoo vain kuinka
todennäköistä on, että otoksessa havaitut erot ovat olemassa myös perusjoukossa. Vastuu
johtopäätöksistä on siis viime kädessä tutkijalla. (Mattila, 2004.) Olen ollut
johtopäätöksissäni varovainen, mistä syystä voin todeta, että tutkimuksen validiteetti
säilyy.

Laadin  kyselytutkimuksen  siten,  että  jokainen  likertin  asteikolle  sijoitettu  kysymys  oli
pakollinen. Tuntemattoman virheen seurauksena kaikki vastaajat eivät kuitenkaan
vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysymys 1 sai 122 vastaajaa ja kysymykset 2, 5, 8, 10 ja
12 saivat vastauksia 123 kpl, muihin likertin asteikolle sijoitettuihin kysymyksiin
vastasivat kaikki 124 vastaajaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tutkimuksen validiuteen, sillä
vastausmäärien poikkeama on pieni.

Onnistuin mielestäni varmistamaan tutkimusmenetelmieni validiuden riittävällä tasolla,
jotta tutkimusteni tuloksista voidaan tehdä päätelmiä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen
henkilöstölle suunnatussa kyselyssä oli yksi kysymys, joka on ollut mahdollista tulkita
väärin. Kyseessä on kysymys numero 8: ”Kuinka tärkeänä koet osaamisen ja sen
kehittämisen olevan työyhteisössäsi? Kysymys oli tarkoitettu mittaamaan osaamista ja sen
kehittämistä työyhteisön arvona. Kysymyksen vastausten perusteella pidän mahdollista,
että kysymys on saatettu ymmärtää siten, kuinka tärkeänä ja tarpeellisena vastaaja itse
kokee osaamisen ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden olevan työyhteisössään. Tässä
tapauksessa kysymys kääntyy ikään kuin päälaelleen, eikä mittaa lainkaan sitä, mitä sen
tarkoitus oli. Muita kyselytutkimuksen kysymyksiä pidän onnistuneina, eikä yhden
kysymyksen mahdollinen epäonnistuminen vaikuttanut kyselytutkimuksen
kokonaisvalidiuteen.

Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen tai
mittauksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, siis tutkimuksen luotettavuutta ja
tarkkuutta (Hirsjärvi ym. 2008b, 231; Valli 2015, 139; Vehkalahti 2014, 41). Reliaabelius
tarkoittaa toisin sanoen myös sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella
tutkimuskerralla sama tulos (Hirsjärvi ym. 2008a, 186).
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Laadullisen tutkimuksen piirissä reliabiliteetti- ja validiteetti-käsitteiden käyttöä on usein
vieroksuttu katsoen niiden kuuluvan pääsääntöisesti määrällisen tutkimuksen alaan.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida useimmissa tapauksissa
kokonaisuutena, jolloin painoarvo on tutkimuksen sisäisessä johdonmukaisuudessa.
(Tuomi ym. 2009, 136 – 140.)

Kaikki tutkimus on tietyssä määrin subjektiivista, sillä jokainen tutkimuksissa tehty
ratkaisu perustuu lopulta tutkijan omiin valintoihin (Puusa ym. 2011, 167). Tämä pätee
enemmän laadulliseen tutkimukseen, mutta toki myös määrälliseen tutkimukseen ja asia
tulee pitää mielessä tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia arvioitaessa. Aivan täysin
sataprosenttiseen virheettömyyteen missään henkilötutkimuksessa ei varmasti voida päästä.
Kysymys onkin siitä, kuinka lähelle absoluuttista totuutta päästään.

Koen, että triangulaation hyödyntäminen tutkimuksessani lisää tutkimukseni validiteettia ja
reliabiliteettia. Eri tutkimusmenetelmiä yhdistämällä olen saanut kattavan kuvan
tutkimukseni kohteesta eri näkökulmia hyödyntämällä, mikä pienentää riskiä
virhetulkintoihin.

5.2 Toimenpide-ehdotukset

Olen saanut kirjallisuuslähteiden ja tutkimusmenetelmieni myötä kattavan kuvan
osaamisen johtamisen nykytilasta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella osaamista ja sen kehittämistä arvostetaan, mutta varsinainen
konkreettinen tahtotila ja etenkin toimenpiteet asioiden parantamiseksi puuttuvat. Toimiva
ja tuloksellinen osaamisen johtaminen vaativat selkeitä toimintamalleja tahtotilan lisäksi.

On syytä pohtia, olisiko Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen syytä laatia oma visio ja sen
ympärille strategia, kuten esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella on tehty. Oma visio
todennäköisesti helpottaisi konkreettisten toiminnassa tehtävien linjausten tekemistä mm.
paikallisen sovellettavuutensa vuoksi. Osaamisen johtamisen näkökulmasta
osaamistarpeiden määrittäminen tehtäisiin sekä poliisin yhteisten strategioiden ja arvojen,
kuin myös poliisilaitoksen omien strategioiden perusteella. Oma visio ei ole välttämätön,
sillä poliisi toimii yhtenäisesti yhteisen vision mukaisesti, mutta paikallisen näkökulman
lisääminen vahvistaisi poliisin yhteisiä strategioita. Lisäksi oma strategia olisi yleisiä
strategioita konkreettisempi ja siten myös helpommin ymmärrettävissä ja toteutettavissa.
Uskon, että sitoutuminen paikallisiin strategioihin olisi todennäköisesti vahvempaa.

Kuten opinnäytetyöni teoriaosuudessa olen todennut, tuloksellinen osaamisen johtaminen
vaatii tulevaisuusnäkökulman. Osaamisen johtamisen rajoittaminen pelkästään jo olemassa
olevien osaamisvajeiden paikkaukseen ei auta organisaatiota menestymään
tulevaisuudessa, vaan toiminta ja sen kehittäminen keskittyy nykyhetkeen. Tästä syystä
voimakas ote visioon ja strategioihin on välttämätöntä osaamisen johtamisessa.
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Tulevaisuusperspektiivistä huolehtiminen on haastavaa ja osaamista vaativaa toimintaa.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja onnistumisprosentti voi vaihdella paljon. Usein
kuitenkin laajalla alan tuntemuksella, tarkkaavaisuudella ja heikkojenkin signaalien
havaitsemisella voidaan saada vinkkejä tulevasta. Toimintaympäristömme analyysiä
tulisikin kehittää nykyisestä huomattavasti. Laadukkaalla analyysityöskentelyllä saisimme
toimintaympäristöstämme ja esimerkiksi rikollisuuden kehittymisestä tietoja, joita
voisimme hyödyntää niin toimintamme, kuin osaamisemme kehittämisessä. Tällöin
toiminnan proaktiivisuus korostuu ja olemme nykyistä valmiimpia muutoksiin ja uusiin
ilmiöihin. Ehdotan, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintaympäristön
analyysityöskentelyyn tulee nimetä siitä vastuullinen henkilö.

Kuten olen aikaisemmin todennut, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella osaamisen
johtamiseen tähtäävä toiminta ei ole organisoitua, eivätkä roolijaot ja tehtävät ole selviä,
mistä syystä osaamisen johtamisen toimenpiteet ovat jääneet poliisilaitoksen johdon ja
päällystön yhteistoiminnan puuttuessa liikaa lähiesimiesten vastuulle. Ehdotan, että
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella jaetaan roolit osaamisen johtamisen vastuualueella.
Jokaisen henkilön tulee tietää, mitä toimenpiteitä häneltä vaaditaan. Tällöin toiminta on
yhdenmukaista, samansuuntaista ja suunnitelmallista. Laatimani taulukko osaamisen
johtamisen selkiytetyistä rooleista (LIITE 8) voi toimia pelkistettynä esimerkkinä rooli- ja
tehtäväjaosta.

Paras ja lähes valmis väline osaamisen johtamiseen on jo olemassa: tavoite- ja
kehityskeskustelut. Take-keskusteluja ei Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella käydä niin
laadukkaasti kuin ne tulisi käydä, eikä keskusteluja hyödynnetä tarpeeksi. Tähän on
saatava muutos. En ole näkemykseni kanssa yksin, sillä mielipidettäni tukee paitsi
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen henkilöstölle tekemäni kyselytutkimuksen tulokset,
myös Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella vuosina 2017 ja 2018 toteutetun
työyhteisötaidot-projektin tulokset. Projektissa henkilökunnalta saadun palautteen
perusteella kehittämistoimenpiteiksi esitettiin esimerkiksi osaamisen kartoittamista siten,
että analysoidaan mitä osaamista on olemassa, mitä osaamista tarvitaan ja miten puuttuva
osaaminen hankitaan. Toinen näkemysteni kanssa yhtenevä kehittämistoimenpide projektin
lopputuloksena on henkilökohtainen suunnitelma oppimiselle ja kehittymiselle taken
yhteydessä toteutettavaksi. Tavoitteena on koota suunnitelmat ryhmittäin ja sektoreittain
koulutustarvekartoitukseksi ja tehdä yhteinen tarpeeseen perustuva suunnitelma
toteutukselle. (Kaakkois-Suomen poliisilaitos 2018b.) Kyse on siis samoista asioista, jota
Helsingin poliisilaitoksella tehdään ryhmän osaamiskarttana ja Sisä-Suomen
poliisilaitoksella osaamiskartoituksena take-keskustelun yhteydessä.

Ehdotan, että Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle perustetaan osaamisen kehittämisen
työryhmä, lähes vastaava kuin Helsingin poliisilaitoksen OKTO. Työryhmään kuuluu
jokaisen toimintalinjan sektoreiden johtajat ja heidän lisäkseen esimerkiksi
hallintopäällikkö ja tarvittaessa myös muita henkilöstön edustajia. Mahdollisesti myös
linjajohtajat voivat toimia osana osaamisen kehittämisen työryhmää, mutta itse en näe tätä
välttämättömän tarpeellisena.
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Osaamisen kehittämisen työryhmän tehtävänä olisi merkittävässä määrin henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman valmisteleminen osaamiseen liittyvien seikkojen osalta. Henkilöstö-
ja koulutussuunnitelman laadinnassa tulee päästä samaan aikatauluun Helsingin ja Sisä-
Suomen poliisilaitosten kanssa, eli suunnitelman laadinta on aloitettava jo edellisen vuoden
keväällä ja suunnitelmaa on työstettävä pitkin vuotta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman
tulisi olla valmis ja hyväksytty viimeistään tammikuussa.

Lisäksi ehdotan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteeksi osaamisen kehittämisen
työryhmän laadittavaksi erillistä koulutuskalenteria, jota voidaan vuoden mittaan päivittää
esimerkiksi koulutusten varmistunein päivämäärätiedoin tai lisääntyneiden koulutusten
osalta. Näin ollen asiakirja olisi muutettavissa pitkin vuotta ja sen hyödynnettävyys olisi
parempi, kuin kirjaamalla mahdollisesti vuoden aikana muuttuvia koulutuksia
vahvistettuun asiakirjaan. Koulutuskalenterille tehdään oma paikka Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksen Sinetin etusivulle ja/tai neukkariin. Koulutuskalenterista tulee käydä ilmi
vähintään koulutuksen aihe, toteutusaika ja -paikka, järjestäjä ja ohjeet koulutukseen
ilmoittautumiseen. Näin koulutuskalenteri saadaan henkilöstölle käytettävään muotoon.

Ehdotan, että Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella aletaan toteuttaa osaamisen ja
osaamistarpeiden kartoittamisessa prosessia, jossa vuosittain take-keskusteluissa kirjataan
tarkasti ylös henkilöllä oleva osaaminen, niin poliisin ammatissa kuin sen ulkopuolella.
Lisäksi take-keskustelussa esiin tulleet koulutustarpeet kirjataan kootusti ylös. Tämän
prosessin yhteyteen voidaan ottaa käyttöön lisäksi osaamisen kartoittamisen tai arvioinnin
menetelmä, jossa yksinkertaisimmillaan verrataan alaisen ja esimiehen näkemyksiä alaisen
osaamisesta etukäteen valituilla osa-alueilla. Olen käsitellyt aihetta tarkemmin luvuissa
2.3.1 ja 2.3.4.

Take-keskusteluissa osaamistiedot kirjataan omaan excel-asiakirjaan ja koulutustarpeet
omaansa. Osaamistietojen keräämiseen luodaan oma excel-asiakirja, joka mukailee
Helsingin poliisilaitoksen ryhmäasiakirjan osaamiskarttaa (LIITTEET 1 – 4) sekä Sisä-
Suomen poliisilaitoksen osaamiskartoitusasiakirjaa (LIITE 5). Koulutustarpeet voidaan
kirjata hyvinkin yksinkertaiseen ja avoimeen excel-asiakirjaan ryhmä-, yksikkö-, sektori-
ja linjakohtaisesti. Osaamistiedot sisältävä exel-asiakirja sekä koulutustarveasiakirja
toimitetaan päällystöesimiehelle, joka toimittaa sen oman sektorinsa sektorinjohtajalle.
Ryhmäkeskusteluihin laaditaan oma osaamiskarttansa, johon kirjataan ryhmän jäsenten
olemassa oleva osaaminen ja vastuut ryhmässä. Tämän asiakirjan tarkoitus on lähinnä
toimia johtamisen työkaluna ryhmänjohtajalle sekä ryhmän jäsenille selkiyttämään
jokaisen omaa rooliaan ryhmän vastuullisena jäsenenä.

Sektorinjohtajille toimitetut koulutustarpeet analysoidaan osaamisen kehittämisen
työryhmässä siten, että poliisin yhteisten strategioiden ja poliisilaitoksen tarpeiden kannalta
hyödylliset tarpeet toteutetaan työpaikkakoulutuksena. Osaamiskartoitusta hyödynnetään
mahdollisten kouluttajien löytämiseksi oman organisaation sisältä, kuin myös
henkilörekrytoinneissa, eli ohjatessa osaajia sellaiseen työhön, jossa heidän osaamisensa
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realisoituu. Osaamisen kehittämisen työryhmän tehtäviin kuuluu valmiiden
koulutustarpeiden läpikäynnin lisäksi myös strategisten asiakirjojen analysointi strategian
mukaisten koulutustarpeiden havaitsemiseksi.

Jotta olemassa olevan osaamisen kartoittaminen ja koulutustarpeiden esiin saaminen
tehdään laadukkaasti, ehdotan, että jokainen take-keskusteluja käyvä esimies koulutetaan
tavoite- ja kehityskeskusteluja varten vuosi ennen take-keskusteluja, mielellään tammikuun
aikana. Koulutuksessa muistutetaan take-keskustelun tarkoituksesta ja tärkeydestä ja
lisäksi jaetaan tietoa esimerkiksi tulossopimuksen ja toimintasuunnitelmien, kuten myös
muiden poliisin yhteisten strategisten asiakirjojen sisällöstä, jotta ne jaettaisiin samalla
tavalla myös muulle henkilöstölle. Näin strategiset päämäärät olisivat paremmin koko
henkilöstön tiedossa ja toiminta suuntautuisi niiden mukaisesti. Lisäksi ehdotan strategia-
ja arvokeskustelun lisäämistä pitkin vuotta, sillä toistuva muistutus organisaation
tavoitteista lisää strategian mukaista toimintaa. Välttämättä ei ole tarvetta järjestää erillisiä
strategiapäiviä, mutta erilaisten jo valmiiden palaverikäytäntöjen tai työpaikkakoulutusten
yhteyteen on helppo lisätä kertausta strategiasta.

Osaamisvajeiden systemaattisen paikantamisen ja organisaation nykyhetken sekä
tulevaisuuden kannalta tarvittavan koulutuksen järjestämisen osalta tarvitsemme muuttaa
toimintaa paitsi esimiesten, myös alaisten osalta. Organisaatiokulttuuria tulee kehittää
koulutuksen järjestäjien lisäksi myös koulutukseen osallistujien keskuudessa. Tilanne ei
voi jatkua niin, että Poliisiammattikorkeakoulun laadukkaita koulutuksia ei hyödynnetä
yksittäisen koulutuksen saaneen ohella laajasti myös koko työyhteisössä. Jokaisen
koulutukseen valitun tulee jatkossa jakaa osaamista vähintään omassa yöyhteisössä, ellei
laajemminkin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi luvussa 4.2 esitetyn Helsingin
poliisilaitoksen oppimispalaveri-käytännön mukaisesti tai järjestämällä koulutuksen
käyneelle henkilölle mahdollisuus luennoida aiheesta seuraavan koulutuspäivän
yhteydessä.

Kuten tutkimukseni osoittaa, verkkokurssit eivät nauti erityistä suosiota Kaakkois-Suomen
poliisilaitoksella ja rohkenen väittää, että sama mielipide on yleistettävissä koko
poliisiorganisaatioon. Verkkokoulutus on negatiivisista puolistaan huolimatta kuitenkin
tehokas ja taloudellinen tapa tavoittaa kaikki organisaation jäsenet ja tarjota heille
koulutusta täsmälleen samassa muodossa. Verkkokoulutusten hyödynnettävyyden eteen
voimme tehdä paljon. Verkkokurssien materiaalin omaksuminen todennäköisesti paranee,
mikäli siihen panostetaan enemmän. Esimiesten tulee varmistaa, että alaiset käyvät
verkkokoulutuksen huolellisesti läpi. Tämä tehdään motivoinnilla ja varaamalla
koulutusmateriaaliin tutustumiseen riittävästi keskeytymätöntä työaikaa. Vaikutusta
voidaan tehostaa lisäämällä keskustelua, eli pitämällä esimerkiksi ryhmän jäsenten kesken
palaverimuotoinen keskustelutilaisuus verkkokoulutuksen sisällöstä ja keskustelemalla
mahdollisesti epäselviksi jääneistä asioista. Näin toimimalla verkkokouluttautuminen ei
jäisi pelkästään henkilön itsensä vastuulle, vaan esimies varmistaisi oppien omaksumisen
ja asioiden oikeanlaisen ymmärtämisen. Kyse on pienistä asioista, mutta niillä on suuri
merkitys kokonaisuuden kannalta.
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Organisaation läpäisevä avoin keskustelu on yksi avain osaamisen johtamisen tilan
parantamiseen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Osaamiseen liittyvistä seikoista tulee
keskustella avoimesti kaikkien henkilöstöryhmien kesken virka-asemasta riippumatta.
Myös yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen on keskityttävä; sektoreiden ja linjojen välinen
keskustelu ja yhteistyö on vakiinnutettava. Osaamisen johtamisen työryhmässä sektoreiden
edustajat toimivat yhdessä, mikä osaltaan lisää yhteistoiminnallisuutta ja yhteistä työnäkyä.
Yhteiseen ymmärrykseen pääseminen osaamisen suuntaamiseksi organisaation kannalta
merkityksellisiin seikkoihin vaatii merkitysten luomista, motivointia, suunnitelmien ja
teorioiden konkreettiseksi tekemistä, osallistamista, vastuun ottamista ja –jakoa sekä
jatkuvaa toistoa.

Kuten kaikessa tavoitteellisessa toiminnassa, myös osaamisen johtamisessa toiminnan
seuraaminen on välttämätöntä. Jotta toiminnan parantamiseksi tehtävät toimenpiteet eivät
jäisi pelkäksi näennäiseksi toiminnaksi tai pahimmassa tapauksessa vain suunnitelmiksi
paperilla, tulee toimenpiteiden vaikuttavuutta seurata systemaattisesti. Seurantaa tulee
tehdä kaikilla hierarkiatasoilla, mutta osaamisen kehittämisen työryhmän tehtävänä
seuranta toimisi parhaiten. Mikäli siis havaitaan, että toteutetut prosessit eivät anna
lisäarvoa, tulee etsiä siihen syy ja muuttaa toimintaa niiden mukaan.

Jokainen poliisiyksikkö johtaa osaamista omalla tavallaan. Kuulumme kuitenkin kaikki
samaan organisaatioon, jossa keskinäinen tiedonvaihto on helppoa ja mutkatonta.
Pienempien yksikköjen resurssit eivät useinkaan riitä mittaviin kehityshankkeisiin, mutta
joukossa on voimaa. Työryhmien ja tiiviin verkostomaisen toiminnan avulla pystyisimme
yhdessä ideoimaan ja kehittämään osaamista ja sen johtamista. Halu kehittää on olemassa,
mutta tarvitsemme laaja-alaista näkemystä ja toimivia rakenteita, joilla osaamisen
johtamisen prosesseja voidaan yhtenäistää ja jatkuvasti kehittää.

Muutoksen aikaansaaminen ja toiminnan kehittäminen on innostavaa, mutta ajoittain myös
erittäin hankalaa ja epäkiitollista toimintaa. Muutos on kuitenkin ainoa pysyvä elementti
työssä ja maailmassa ylipäätään ja siksi meidän on opittava hyväksymään se. Halutun
muutoksen aikaansaaminen on työlästä ja se vaatii lujaa tahtotilaa ja oikeanlaisia henkilöitä
toteutuakseen. Kehittämistoiminta vaatii jatkuvaa toistoa ja motivointia, jotta se
hyväksytään ja otetaan koko organisaation omaksi. Tämä vaatii koko organisaation
osallistumista.

On syytä huomioida, että osaamisen johtamisen kehittämisessä kyse ei ole pelkästään
osaamiseen liittyvien seikkojen kehittämisestä. Kuten olen opinnäytetyöni teoriaosuudessa
todennut, osaamisen johtaminen on yksi johtamisen osa-alue, eikä kyse ole erillisistä
koulutuksellisista toimenpiteistä. Osaamisen johtamista kehittämällä kehitämme myös
johtamista ja väistämättä sen muita osa-alueita, kuten esimerkiksi strategista johtamista ja
henkilöstöjohtamista, jotka kytkeytyvät osaamisen johtamiseen erittäin oleellisella tavalla.
Osaamisen johtamisessa on kyse organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn varmistamisesta
ja arvon luomisesta työntekijöille.
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päivitetty

RYHMÄASIAKIRJA

Tässä asiakirjassa on määritelty ryhmän perustehtävä ja tavoitteet, johtosuhteet
ja vastuut, ryhmän osaamiskartta sekä ryhmän pelisäännöt ja
kehittämistavoitteet.

Asiakirja laaditaan ja käsitellään ryhmäkeskustelussa.

Ryhmä Rikostutkintayksikkö/Toiminto xxx/ryhmä xx

Ryhmän vahvuus on X + Y henkilöä.

Toiminnon perustehtävä

Tähän kirjataan toiminnon perustehtävän kuvaus.

Ryhmän perustehtävä

Tähän kirjataan ryhmän perustehtävän kuvaus.

Ryhmän tavoitteet ja seuranta

1. lisää tavoite, toimenpiteet ja vastuut sekä mistä näemme, miten
tavoite on saavutettu

2. lisää tavoite, toimenpiteet ja vastuut sekä mistä näemme, miten
tavoite on saavutettu

3. lisää tavoite, toimenpiteet ja vastuut sekä mistä näemme, miten
tavoite on saavutettu

Ryhmän tavoitteet määritellään, vastuutetaan ja toteumasta annetaan palaute
vähintään kerran vuodessa ryhmän tavoite- ja kehityskeskustelussa ja
henkilökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä jatkuvasti
päivittäisessä esimiestyössä.

Johtosuhteet ja vastuut

1. Ryhmän päällystöesimies on tutkinnanjohtaja xx tai hänen poissa ollessaan hä-
nelle määrätty sijainen. Virka-ajan ulkopuolella tutkintaa johtaa päivystävä tutkin-
nanjohtaja tai päivystävä komisario.

2. Ryhmän päivittäistä operatiivista toimintaa johtaa ryhmänjohtaja x.x. Ryhmänjoh-
tajan poissa ollessa päivittäistoimintaa johtaa ryhmän varajohtaja x.x tai tehtä-
vään erikseen nimettynä xx.

3. Helsingin poliisilaitoksen operatiivista päivittäistoimintaa johtaa yleisjohtaja (päi-
vystävä komisario). Tutkintatoimintaa johtaa arkipäivisin päivystävä tutkinnanjoh-
taja Tutkinta100 klo 07.00 - 15.00. Viikonloppuisin perjantaista klo 15.00 maanan-
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taiaamuun klo 8.00 ja arkipyhinä Tutkinta100 vastaa tutkintatoiminnosta osittai-
sessa varallaolojärjestelmässä.

4. Virkamiehen tehtävänä on suorittaa vahvistetun työnjaon mukaiset tehtävät viivyt-
telemättä, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. Jokaisen tulee noudattaa sovittuja
työmenetelmiä sekä poliisilaitoksen määräyksiä ja ohjeita.

Arvot ja ryhmän pelisäännöt

Poliisin arvot, palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön
hyvinvointi, ohjaavat jokapäiväisessä työssä tehtäviä valintoja. Arvojen tulee
näkyä siinä, mihin pyrimme, miten toimimme ja millaisia vaikutuksia saamme
työllämme aikaan.

Arvojen perusteella sovitaan siitä, miten toimimme, käyttäydymme ja kannamme
vastuumme toimintamme laadusta ja toimivasta työyhteisöstä.

Ryhmän pelisäännöiksi on sovittu seuraavat:

1. lisää pelisääntö ja mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa
2. lisää pelisääntö ja mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa
3. lisää pelisääntö ja mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa
4. lisää pelisääntö ja mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa
5. lisää pelisääntö ja mitä se tarkoittaa käytännön toiminnassa

Ryhmän osaamiskartta

Osaamiskartassa kuvataan ryhmän jäsenten tehtävät, erityistehtävät ja osaami-
set. Karttaan kirjataan myös ne osaamiset, joissa ryhmän jäsen voi kouluttaa ja
opastaa toisia sekä osaamisen kehittämistavoitteet ja mahdollinen suunnitelma
henkilökierrosta.
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päivitetty

Ryhmän kehittämisideat, -tavoitteet ja sovitut asiat

Esimerkki kehittämisideasta: Sovittiin ryhmäkohtaisten palaverien asiasisällön
kehittämisestä ja jatkuvasta palautekäytännöstä. Ryhmänjohtaja pyytää
tutkinnanjohtajan palavereihin mukaan.

Ryhmäasiakirjan päivitys

Ryhmäkeskustelu käydään tämän ryhmäasiakirjan pohjalta vähintään kerran
vuodessa.

Ryhmänjohtaja päivittää ryhmäasiakirjaa reaaliaikaisesti. Ryhmäasiakirjan
tietoja hyödynnetään ryhmän johtamisessa sekä ryhmän toiminnan ja
osaamisen kehittämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Allekirjoitukset

Teuvo Tutkinnanjohtaja
rikoskomisario

Teho Tutkija
rikosylikonstaapeli
ryhmänjohtaja

LIITTEET
JAKELU Ryhmän jäsenet
TIEDOKSI Rikostutkintayksikön nimeämä projektikansio
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RYHMÄN TIEDOT, TOIMINNAN KUVAUS JA PERIAATTEET

Tässä asiakirjassa on määritelty ryhmän perustehtävä, henkilöstön tiedot ja
osaamisalueet, työnjako, johtosuhteet ja ryhmän toimintaan liittyvät keskeiset
periaatteet. Liitteenä ovat tulostavoitteet.

Asiakirja käsitellään ryhmäkeskustelussa.

Ryhmä
Hälytys- ja valvontayksikkö, X toiminto, ryhmä Y.
Työaikajärjestelmässä ryhmän lyhenne on xxxxxx.

Perustehtävä

Perustehtävä on valvonta- ja hälytystehtävien suorittaminen, yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden sekä liikenneturvallisuuden ylläpitäminen, ulkomaalaisvalvonta,
rikostutkinnan alkutoimien suorittaminen, tutkinnan turvaaminen sekä erikseen
määrättyjen tehtävien suorittaminen.

Toiminnassa otetaan huomioon poliisin yhteiset arvot, jotka ovat
oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi.

Jokaisella on velvollisuus kantaa vastuu toimivasta työyhteisöstä, oman
osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta sekä omasta ja toisten jaksamisesta.

Henkilöstön tiedot ja osaamisalueet

Ryhmän vahvuus on X + Y henkilöä.

Ryhmän jäsenille on määritelty perustehtävän pohjalta tehtävät ja
perustoimenkuvat.

Henkilön tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tulos- ja
kehityskeskustelujen yhteydessä ja aina ryhmän jäsenen tietojen muuttuessa.
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Johtosuhteet

1. Ryhmän päivittäistä toimintaa johtaa ryhmänjohtaja. Ryhmänjohtajan poissa
ollessa päivittäistoimintaa johtaa ryhmän varajohtaja tai tehtävään erikseen nimetty
henkilö. Ryhmän hallinnollinen esimies palkkavaltuuksin on ryhmänjohtaja.

2. Operatiivisessa toiminnassa kenttäjohtoalueilla on erikseen työvuorokohtaisesti
nimetty kenttäjohtaja, joka johtaa kaikkia partioita ja kaikkea toimintaa.
Kenttätoiminnan tuki ohjaa sekä valvoo toimintaa kenttäjohtajan apuna.
Kenttäjohtaja voi täyttää äkillisen henkilöpoistuman päällystöön kuuluvan
hyväksynnällä.

3. Ryhmänjohtaja tai kenttäjohtaja määrää partionjohtajat. Johtosuhteita ei muuteta
määräyksettä. Monipartiotilanteissa tilannejohtajan määrää kenttäjohtaja.

4. Helsingin poliisilaitoksen operatiivista päivittäistoimintaa johtaa yleisjohtaja
(päivystävä komisario) radiokutsulla HELSINKI100, tilanneorganisaatiossa kutsu
on JOHTO1. Yleisjohtaja voi aina määrätä johtosuhteista. Yleisjohtaja voi määrätä
myös päällystöä tilannejohtajaksi.

Tavoitteet, tulokset ja niiden seuranta

Ryhmän toiminnalliset tavoitteet (liitteenä) sovitaan erikseen kullekin
tulossopimuskaudelle.

Ryhmän toimintaa seurataan muun muassa erilaisilla mittareilla ja säännöllisin
väliajoin seurantakeskusteluissa (2 - 4 kuukauden välein). Ryhmäkeskustelu ja
seurantakeskustelut käydään vastuukomisarion vetämänä. Tulos- ja
kehityskeskustelut käydään poliisihallinnon palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen
ja poliisilaitoksen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Päivittäiset pelisäännöt

Pelisäännöt ovat osa yksikön sekä ryhmien sisäistä toimintaa. Noudattamalla
yhdessä sovittuja pelisääntöjä jokainen tukee omalta osaltaan operatiivista
toimintaa, työyhteisön toimivuutta, työssä viihtymistä sekä työhyvinvointia.

Keskeisiä pelisääntöjä ovat seuraavat:

 Kunnioitamme hyviä käytöstapoja sekä työtovereita että asiakkaita
kohtaan. Ristiriitatilanteissa, joita emme heti pysty hoitamaan, otamme
yhteyden lähiesimieheen.

 Perustehtäväämme kuuluu toimia yhteistyössä kaikkien kanssa.
 Hoidamme asiat virkateitse aina kun se on mahdollista

(linjaorganisaatio).
 Käytämme henkilökohtaisia työ- ja suojavälineitä sekä pidämme

henkilökohtaiset varusteet ja vaatteet siisteinä ja kunnossa.
Käytössämme on:
o vain hyväksyttyjä asusteita ja varusteita
o puhtaat ja ehjät virka- tai työvaatteet

 Pidämme ajoneuvot kunnossa ja tankattuina ja tarkastamme niiden
varusteet aina vuoron alussa ja lopussa:
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o ilmoitamme puutteista ja korjaustarpeista välittömästi sovituilla
tavoilla.

o säilytämme varusteita niille määrätyissä paikoissa.
o puhdistamme sisätilat työvuoron lopussa.

 Säilytämme aseet niille osoitetuissa lukituissa säilytyspaikoissa.
 Käytämme ja huollamme muita varusteita ryhmänjohtajan määräysten

mukaan.
 Erityisvälineitä käyttävät vain niihin koulutuksen saaneet.
 Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan

työturvallisuusepäkohdasta esimiehelleen.
 Emme luovuta henkilökohtaista kulkutagiamme muiden käyttöön.
 Varmistamme aina kulunvalvonnassa olevaa ovea tai lukittua ovea

käyttäessämme, että ovi sulkeutuu ennen kuin poistumme paikalta.
Emme laita oven väliin mitään sulkeutumista estävää.

 Liikkuessamme ilman virka-asua poliisin tiloissa pidämme virkamerkin
tai henkilökortin aina näkyvillä.

 Noudatamme työaikoja, teemme muutoksista ilmoituksen KETUun tai
lähiesimiehelle.

 Osallistumme työvuoron aloituspalavererihin tai erillisiin
tehtävänjakotilaisuuksiin joko kenttävarustuksessa tai työtehtävän
edellyttämässä vaatetuksessa.

 Päätämme työvuoron mahdollisuuksien mukaan kokoontumalla vuoron
lopussa ryhmänjohtajan määräämässä paikassa.

 Noudatamme tauoista annettua ohjeistusta ja vältämme turhaa
oleskelua sisätiloissa.

 Siivoamme omat jälkemme sosiaali- ja työskentelytiloissa.
 Sovimme erikseen avotoimistotilojen työskentelysäännöistä.
 Jokaisen partion on oltava sille osoitetulla hälytys-/valvonta-alueella.
 Ilmoitamme poissaolosta heti, kun on mahdollista nroon

      0295 xxx xxxx.
 Työvuorovaihdoksista päättää xxxx yyyy:n esityksestä.
 zzzz (tai bbbb) vastaa työajan kirjaamisesta Tarmoon.
 Lähiesimiehen on tiedettävä aina työaikana missä hänen alaisensa ovat.
 Noudatamme kaikki kuntoliikunnasta annettua ohjeistusta.
 Vastaamme itse vaadittavien omien mittareiden tai vastaavien (tasokoe,

ampumaharjoittelu, työkuntotesti, terveystarkastus) suorittamisesta sekä
oman ammattitaidon ylläpidosta.

 Kannamme yhdessä vastuun toimivasta työyhteisöstä ja töiden
tasapuolisesta jakautumisesta.

 Ryhmäpalavereissa keskustelemme avoimesti ja tuomme esille
kehittämisehdotuksia.

Ryhmän kehittämisideat ja sovitut asiat

Esimerkki kehittämisideasta: Sovittiin ryhmäkohtaisten palaverien asiasisällön
kehittämisestä ja jatkuvasta palautekäytännöstä. Pyydetään vastuukomisario
palavereihin mukaan.
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Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Sisäinen yhteistyö tarkoittaa poliisilaitoksen kaikkien yksiköiden ja niiden
henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Poliisihallinnon sisäistä yhteistyötä tehdään
eri poliisiyksiköiden kanssa.

Poliisilaitoksen ulkoisesta yhteistyöstä, siihen osallistumisesta ja erilaisiin
työryhmiin tai vastaaviin nimeämisestä päättää poliisilaitoksen johto.
Tarvittaessa poliisilaitoksen johto antaa toimintayksiköiden johtajille
toimeksiantoja. Ulkoinen yhteistyö käsittää muut viranomaiset ja kolmannen
sektorin toimijat.

Ryhmäasiakirjan päivitys

Tämä asiakirja päivitetään vähintään kerran vuodessa samalla, kun
suunnitellaan ja vahvistetaan ryhmän tulostavoitteet. Ryhmänjohtaja päivittää
asiakirjaa reaaliaikaisesti.

Allekirjoitukset

Kari Vapaamies
komisario
x-ryhmän vastuukomisario

Malli Kappale
ylikonstaapeli
ryhmänjohtaja

LIITTEET Tulostavoitteet
JAKELU Ryhmän jäsenet
TIEDOKSI xxxxx, yyyyy, zzzzz
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RYHMÄN TIEDOT, TOIMINNAN KUVAUS JA PERIAATTEET

Tässä asiakirjassa on määritelty ryhmän perustehtävä, henkilöstön tiedot ja
osaamisalueet, työnjako, johtosuhteet ja ryhmän toimintaan liittyvät keskeiset
periaatteet. Liitteenä ovat tulostavoitteet.

Asiakirja käsitellään ryhmäkeskustelussa.

Ryhmä
Lupapalveluyksikön ryhmä X:n
Työaikajärjestelmässä ryhmän lyhenne on xxxxxx.

Perustehtävä

Perustehtävä on poliisin lupahallinnon palvelutehtävät.

Tehtäväalueina on lupahakemusten vastaanotto ja ns. ”selvien lupahakemusten
päätöksenteko” sekä asiakkaiden yleisneuvonta ja erikseen määrättyjen
tehtävien suorittaminen.

Toiminnassa otetaan huomioon poliisin yhteiset arvot, jotka ovat
oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi.

Jokaisella on velvollisuus kantaa vastuu toimivasta työyhteisöstä, oman
osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta sekä omasta ja toisten jaksamisesta.

Henkilöstön tiedot ja osaamisalueet

Ryhmän vahvuus on X + Y henkilöä.

Ryhmän jäsenille on määritelty perustehtävän pohjalta tehtävät ja
perustoimenkuvat.

Henkilön tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tulos- ja
kehityskeskustelujen yhteydessä ja aina ryhmän jäsenen tietojen muuttuessa.
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Johtosuhteet

1. Ryhmän päivittäistä toimintaa johtaa ryhmänjohtaja. Ryhmänjohtajan poissa
ollessa päivittäistoimintaa johtaa ryhmän varajohtaja tai tehtävään erikseen
nimetty henkilö. Ryhmän hallinnollinen esimies palkkavaltuuksin on
ryhmänjohtaja.

2. Helsingin poliisilaitoksen lupahallinnon asiakaspalvelun päivittäistoimintaa johtaa
asiakaspalvelupäällikkö. Asiakaspalvelupisteiden lähiesimiehenä toimivat
ryhmänjohtajat.

Tavoitteet, tulokset ja niiden seuranta

Ryhmän toiminnalliset tavoitteet (liitteenä) sovitaan erikseen kullekin
tulossopimuskaudelle.

Ryhmän toimintaa seurataan muun muassa erilaisilla mittareilla ja säännöllisin
väliajoin seurantakeskusteluissa (2 - 4 kuukauden välein). Ryhmäkeskustelu ja
seurantakeskustelut käydään asiakaspalvelupäällikön/ryhmänjohtajan vetämänä.
Tulos- ja kehityskeskustelut käydään poliisihallinnon palkkausjärjestelmän
soveltamisohjeen ja poliisilaitoksen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Päivittäiset pelisäännöt

Pelisäännöt ovat osa yksikön sekä sen ryhmien sisäistä toimintaa. Noudattamalla yhdessä
sovittuja pelisääntöjä jokainen tukee omalta osaltaan operatiivista toimintaa, työyhteisön
toimivuutta, työssä viihtymistä sekä työhyvinvointia.

Keskeisiä pelisääntöjä ovat seuraavat:

 Kunnioitamme hyviä käytöstapoja sekä työtovereita että asiakkaita
kohtaan. Ristiriitatilanteissa, joita emme heti pysty hoitamaan, otamme
yhteyden lähiesimieheen.

 Perustehtäväämme kuuluu toimia yhteistyössä kaikkien kanssa.
 Olemme oma-aloitteisia tehtäviemme hoidossa.
 Hoidamme asiat virkateitse aina kun se on mahdollista

(linjaorganisaatio).
 Pidämme työpisteet kunnossa ja tarkastamme niihin kuuluvat varusteet

aina vuoron alussa ja lopussa. Ilmoitamme puutteista ja
korjaustarpeista heti sovituilla tavoilla.

 Käytämme ja huollamme muita varusteita ryhmänjohtajan määräysten
mukaan.

 Kaikilla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan
työturvallisuusepäkohdista esimiehelleen.

 Emme luovuta henkilökohtaista kulkutagiamme muiden käyttöön.
 Varmistamme aina kulunvalvonnassa olevaa ovea tai lukittua ovea

käyttäessämme, että ovi sulkeutuu ennen kuin poistumme paikalta.
Emme laita oven väliin mitään sulkeutumista estävää.

 Liikkuessamme poliisin tiloissa pidämme virkamerkin tai henkilökortin
aina näkyvillä.

 Siivoamme omat jälkemme sosiaali- ja työskentelytiloissa.
 Sovimme erikseen avotoimistotilojen työskentelysäännöistä.
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 Ilmoitamme poissaolosta heti, kun on mahdollista ryhmänjohtajalle
nroon 0295 xxx xxxx.

 Merkitsemme mahdollisimman hyvissä ajoin ennalta tiedossa olevat
poissaolot ja niitä koskevat toiveet Outlook-kalenteriin
(POL_RES_Helsinki_pl_xxxx_yyyy).

 Ryhmänjohtaja päättää työvuorovaihdoksista.
 Noudatamme työaikoja ja tauoista annettua ohjeistusta.
 Vastaamme työajan kirjaamisesta Taimiin.
 Jokaisella on henkilökohtainen vastuu lakisääteiseen

terveystarkastukseen osallistumisesta ja työkuntotestin, virka-aseen
tasokokeen ja ampumaharjoittelun suorittamisesta sekä
ammattitaitonsa kehittämisestä.

 Noudatamme kuntoliikunnasta annettua ohjeistusta.
 Kannamme yhdessä vastuun toimivasta työyhteisöstä ja töiden

tasapuolisesta jakautumisesta.
 Ryhmäpalavereissa keskustelemme avoimesti ja tuomme esille

kehittämisehdotuksia.

Ryhmän kehittämisideat ja sovitut asiat

Esimerkki kehittämisideasta: Sovittiin ryhmäkohtaisten palaverien asiasisällön
kehittämisestä ja jatkuvasta palautekäytännöstä. Pyydetään
asiakaspalvelupäällikkö palavereihin mukaan.

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Sisäinen yhteistyö tarkoittaa poliisilaitoksen kaikkien yksiköiden ja niiden
henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Poliisihallinnon sisäistä yhteistyötä tehdään
eri poliisiyksiköiden kanssa.

Poliisilaitoksen ulkoisesta yhteistyöstä, siihen osallistumisesta ja erilaisiin
työryhmiin tai vastaaviin nimeämisestä päättää poliisilaitoksen johto.
Tarvittaessa poliisilaitoksen johto antaa toimintayksiköiden johtajille
toimeksiantoja. Ulkoinen yhteistyö käsittää muut viranomaiset ja kolmannen
sektorin toimijat.

Ryhmäasiakirjan päivitys

Tämä asiakirja päivitetään vähintään kerran vuodessa samalla, kun
suunnitellaan ja vahvistetaan ryhmän tulostavoitteet. Ryhmänjohtaja päivittää
asiakirjaa reaaliaikaisesti.

Allekirjoitukset

Kari Vapaamies
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asiakaspalvelupäällikkö

Malli Kappale
osastosihteeri
ryhmänjohtaja

LIITTEET Tulostavoitteet
JAKELU Ryhmän jäsenet
TIEDOKSI xxxxx, yyyyy, zzzzz
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RYHMÄN TIEDOT, TOIMINNAN KUVAUS JA PERIAATTEET

Tässä asiakirjassa on määritelty ryhmän perustehtävä, henkilöstön tiedot ja
osaamisalueet, työnjako, johtosuhteet ja ryhmän toimintaan liittyvät keskeiset
periaatteet. Liitteenä ovat tulostavoitteet.

Asiakirja käsitellään ryhmäkeskustelussa.

Ryhmä
Esikunnan/Viestintä/Oikeudelliset asiat -toiminnon x ryhmä/tiimi/vastuualue.
Työaikajärjestelmässä ryhmän lyhenne on xxxxxx.

Perustehtävä

Esikuntamaisten toimintojen tehtävänä on avustaa ja tukea poliisilaitoksen ja
toimintayksiköiden johtoa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.
Esikuntamaisten toimintojen henkilöstö toimii joustavassa yhteistyössä myös
muiden yksiköiden kanssa.

Perustehtävänä on tukea ja mahdollistaa poliisilaitoksen operatiivista toimintaa.
Yhtenä tärkeänä toimintaperiaatteena on edistää yhteistoimintaa yksiköiden
välillä.

Esimerkiksi: Ryhmä tuottaa ja kehittää taloushallinnon asiantuntijapalveluja.
Ryhmän tehtävänä on muun muassa huolehtia poliisilaitoksen sekä kirjanpidon,
osto- ja myyntilaskujen käsittelystä ja matkahallinnan hoitamisesta sekä
budjetoinnista ja määrärahojen käytön seurannasta ja raportoinnista.

Toiminnassa otetaan huomioon poliisin yhteiset arvot, jotka ovat
oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi.

Jokaisella on velvollisuus kantaa vastuu toimivasta työyhteisöstä, oman
osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta sekä omasta ja toisten jaksamisesta.

Henkilöstön tiedot ja osaamisalueet

Ryhmän vahvuus on X + Y henkilöä.

Ryhmän jäsenille on määritelty perustehtävän pohjalta tehtävät ja
perustoimenkuvat.

Henkilön tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tulos- ja
kehityskeskustelujen yhteydessä ja aina ryhmän jäsenen tietojen muuttuessa.
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Johtosuhteet

1. Esimerkiksi: Talouspalvelut -vastuualuetta johtaa talouspäällikkö, jonka
alaisuudessa toimii ryhmänjohtaja (kamreeri).

2. Ryhmän päivittäistä toimintaa johtaa ryhmänjohtaja. Ryhmänjohtajan poissa
ollessa päivittäistoimintaa johtaa ryhmän varajohtaja tai tehtävään erikseen
nimetty henkilö. Ryhmän hallinnollinen esimies palkkavaltuuksin on
ryhmänjohtaja.

Tavoitteet, tulokset ja niiden seuranta

Ryhmän toiminnalliset tavoitteet (liitteenä) sovitaan erikseen kullekin
tulossopimuskaudelle. Ryhmän toimintaa seurataan erilaisin keinoin muun
muassa säännöllisin väliajoin käytävissä seurantakeskusteluissa.

Ryhmäkeskustelu ja seurantakeskustelut (2 - 4 kuukauden välein) käydään
(esimerkiksi) talouspäällikön/ryhmänjohtajan vetämänä. Tulos- ja
kehityskeskustelut käydään poliisihallinnon palkkausjärjestelmän
soveltamisohjeen ja poliisilaitoksen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Päivittäiset pelisäännöt

Pelisäännöt ovat osa ryhmän sisäistä toimintaa ja ryhmien välistä toimintaa.
Noudattamalla yhdessä sovittuja pelisääntöjä jokainen tukee omalta osaltaan
operatiivista toimintaa ja työyhteisön toimivuutta.

Keskeisiä pelisääntöjä ovat seuraavat:

 Kunnioitamme hyviä käytöstapoja sekä työtovereita että asiakkaita
kohtaan. Ristiriitatilanteissa, joita emme heti pysty hoitamaan, otamme
yhteyden lähiesimieheen.

 Edistämme kykyä nähdä toisemme ja muut poliisilaitoksen työntekijät
asiakkaina. Meidän kaikkien perustehtävään kuuluu toimia yhteistyössä
kaikkien kanssa.

 Kannamme yhdessä vastuun toimivasta työyhteisöstä ja töiden
tasapuolisesta jakautumisesta.

 Tiedotamme aktiivisesti omasta työstä ja sen etenemistä esimiehelle ja
tarvittaessa muillekin.

 Edistämme ratkaisukeskeisyyttä sekä suuntaamme katseemme ja
energiamme eteenpäin.

 Olemme oma-aloitteisia työtehtävissämme.
 Ryhmäpalaverin pidämme x-ajankohdan välein.
 Ryhmäpalavereissa keskustelemme avoimesti ja tuomme esille

kehittämisehdotuksia.
 Hoidamme asiat virkateitse aina kun se on mahdollista

(linjaorganisaatio).
 Pidämme työpisteet kunnossa ja tarkastamme niihin kuuluvat varusteet

aina vuoron alussa ja lopussa. Ilmoitamme puutteista ja
korjaustarpeista heti sovituilla tavoilla.

 Käytämme poliisilaitoksen välineistöä asiaan kuuluvalla
huolellisuudella.
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 Kaikilla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan
työturvallisuusepäkohdista esimiehelleen.

 Emme luovuta henkilökohtaista kulkutagiamme muiden käyttöön.
 Varmistamme aina kulunvalvonnassa olevaa ovea tai lukittua ovea

käyttäessämme, että ovi sulkeutuu ennen kuin poistumme paikalta.
Emme laita oven väliin mitään sulkeutumista estävää.

 Liikkuessamme ilman virka-asua poliisin tiloissa pidämme virkamerkin
tai henkilökortin aina näkyvillä.

 Siivoamme omat jälkemme sosiaali- ja työskentelytiloissa.
 Sovimme erikseen avotoimistotilojen työskentelysäännöistä.
 Merkitsemme kaikki palaverit, poistumiset yms. Outlook-kalenteriin.

Sovimme mahdollisista poistumista ennakkoon esimiehen kanssa.
 Ilmoitamme poissaolosta heti, kun on mahdollista ryhmänjohtajalle

nroon xxxxxxx
 Ryhmänjohtaja päättää työvuorovaihdoksista.
 Noudatamme työaikoja ja tauoista annettua ohjeistusta.
 Vastaamme työajan kirjaamisesta Taimiin>Tarmoon
 Vastaamme itse vaadittavien omien mittareiden tai vastaavien

(tasokoe, ampumaharjoittelu, työkuntotesti, terveystarkastus)
suorittamisesta ja oman ammattitaidon ylläpidosta.

 Noudatamme kuntoliikunnasta annettua ohjeistusta.

Ryhmän kehittämisideat ja sovitut asiat

Esimerkki kehittämisideasta: Sovittiin ryhmäkohtaisten palaverien asiasisällön
kehittämisestä ja jatkuvasta palautekäytännöstä. Pyydetään välillä
talouspäällikkö / hallinto-osaston johtaja palavereihin mukaan.

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

Sisäinen yhteistyö tarkoittaa poliisilaitoksen kaikkien yksiköiden ja niiden
henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Poliisihallinnon sisäistä yhteistyötä tehdään
eri poliisiyksiköiden kanssa.

Poliisilaitoksen ulkoisesta yhteistyöstä, siihen osallistumisesta ja erilaisiin
työryhmiin tai vastaaviin nimeämisestä päättää poliisilaitoksen johto.
Tarvittaessa poliisilaitoksen johto antaa toimintayksiköiden johtajille
toimeksiantoja. Ulkoinen yhteistyö käsittää muut viranomaiset ja kolmannen
sektorin toimijat.

Ryhmäasiakirjan päivitys

Tämä asiakirja päivitetään vähintään kerran vuodessa samalla, kun
suunnitellaan ja vahvistetaan ryhmän tulostavoitteet. Ryhmänjohtaja päivittää
asiakirjaa reaaliaikaisesti.

Allekirjoitukset
Ilmo Iloinen
talouspäällikkö

Pirjo Pirteä
ryhmänjohtaja
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LIITTEET Tulostavoitteet
JAKELU Ryhmän jäsenet
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