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1 Johdanto 

 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän organisaatiomuutoksen takia Gradia Jyväs-

kylän strategia uudistettiin 1.1.2018. Muutoksen jälkeen strategian sisäistämi-

nen on tärkeää, jotta kaikki organisaation jäsenet työskentelisivät kohti samaa 

tavoitetta. Strategia ohjaa arjen työtä fokusoiden yhteiset toimintatavat ja tavoit-

teet. Organisaatiomuutos tehtiin ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. 

Reformin myötä nuoriso- ja aikuispuoli yhdistyivät sekä ammatillisia tutkintoja 

yhdistettiin ja osa tutkinnoista lakkautettiin, sillä tutkinnoissa oli paljon päällek-

käisyyttä ja tehottomuutta. Reformin seurauksena ammatillisissa oppilaitoksissa 

on käyty useita yt-neuvotteluita, koska ammatilliselta koulutukselta on leikattu 

varoja radikaalisti (Harmaala & Tiihonen 2017). Koulutuksia pyritään myymään 

yhä aktiivisemmin yrityksille ja organisaatioille. Tämä vaatii uudenlaista osaami-

sen johtamista ja Gradian henkilöstön osaamisen tehokasta hyödyntämistä.  

 

Osaamisen johtaminen on hyvin laaja aihe, joten on syytä rajata tarkastelun 

kohdetta. Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja 

kehittämiseen sekä johtamisen näkökulmasta osallistavaan johtamiseen ja visi-

onääriseen johtamiseen. Gradiassa tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin liitty-

en olisi oleellista osallistaa henkilöstöä aktiivisesti osaamisen hyödyntämiseen. 

Osaaminen pitää tehdä näkyväksi organisaation eri tahoille, jotta sitä pystytään 

hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, kun osaamista myydään oppilai-

toksen ulkopuolelle.  

 

Visionäärinen johtaminen on oleellista erityisesti nyt, kun ammatillisen koulutuk-

sen reformi haastaa oppilaitoksia uudistamaan toimintaansa. Rahoituksen muu-

tuttua oppilaitokset ovat haasteiden edessä. On pystyttävä uudistumaan ja en-

nakoimaan tulevia työelämän muutoksia yhä tehokkaammin, jotta pystytään 

vastaamaan kilpailuun ja kysyntään. Hartikaisen (2013, 7) mukaan suurin haas-

te menestymisessä on luoda uutta osaamista ja kehittää toimintaa ennen kilpai-

lijoita. Hän korostaa organisaation selkeää näkemystä tulevaisuudesta. Esimie-

hen on johdettava tiimejä kohti organisaation visiota. Tämä vaatii esimieheltä 

tulevaisuuden ennakointia ja sitoutumista tulevaisuuden tavoitteisiin.  
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Tuomi ja Sumkin (2010, 20–21) kuvaavat uudistuvan esimiehen kehittyjäksi, jo-

ka oppii ja kehittyy oman tiiminsä kanssa. Työntekijöiden osaamista on kehitet-

tävä ja osaamisen taso varmistettava. Tuomi ja Sumkin korostavat esimiehen 

haastetta saada kaikki työntekijät mukaan osaamisen kehittämiseen. Heidän 

mukaansa strategiasta viestiminen ei riitä, vaan osallistamisella on merkittävä 

rooli, jotta työntekijät sitoutuisivat strategiaan. Mielestäni osaaminen pitää tuoda 

näkyväksi, jotta organisaatio menestyy tulevaisuuden kilpailussa.  

 

 

1.1 Gradia Jyväskylän strategia ja kehittämistyön tausta  

 

Reformin myötä tutkintojen perusteet uusiutuivat. Uudet kurssisisällöt ja -

toteutukset tulisi suunnitella strategian mukaisesti työelämälähtöisesti ja rohke-

asti uudenlaista pedagogiikkaa hyödyntäen. Johtamisen haasteena on ankku-

roida strategia käytäntöön ja osaksi jokaisen työntekijän arjen toimintaa. Pa-

himmillaan strategia jää muutoksen jalkoihin ja tekemistä jatketaan vanhoilla 

käytänteillä. Gradia Jyväskylän strategian (kuva 1) mukaisesti henkilöstön tulisi 

rohkeasti kehittää omaa osaamistaan sekä huomioida työelämän tarpeet ja 

hyödyntää erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Tämä vaatii vahvaa 

osaamisen johtamista, jotta vahvin osaaminen hyödynnetään oikeassa paikas-

sa. Työelämä ja maailma muuttuvat. Oppilaitosten tulee pysyä muutoksessa 

mukana ennakoivasti. Niiden tulee vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja 

valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeet huomioiden.  
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Kuva 1. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategiakuva (Gradia Jyväskylä 
2018). 

 

Kehittämistyön kohderyhmänä olivat Gradia Jyväskylän esimiesvalmennustiimin 

jäsenet. Tavoitteena oli luoda tiimin jäsenille osaamisprofiilit ja käynnistää ole-

massa olevien koulutusten ja tutkinnon osien tuotteistaminen. Osaamisprofiilit ja 

tuotteistetut koulutukset tukevat koulutusten myyntiä ja sujuvoittavat Gradia Jy-

väskylän työelämäkoordinaattoreiden ja asiakkuuspäälliköiden työtä (Leppähar-

ju-Lipitsä & Myllyaho 2018).  

 

Oppilaitosten rahoituksen näkökulmasta oleellista on huomioida kaikessa toi-

minnassa rahoituksen perustana olevat seikat. Jatkossa painotus on erityisesti 

tuloksellisuudessa eli rahoitusta saadaan aikaansaannosten perusteella. Paino-

tus on tutkinnon osien suorittamisessa, vaikuttavuudessa (työllistyminen tai jat-

kokoulutus opintojen päättyessä) sekä opintoaikojen lyhentymisessä. (Vuorinen 

2016, 5.) Rahoitusjärjestelmän uudistamisella pyritään mahdollistamaan teho-

kas ja nopea opiskelu (Heinonen 2017).  Yrityksille voidaan myydä koulutuksia, 

jotka tähtäävät tutkintoon tai tutkinnon osiin, mikä tuo lisärahoitusta oppilaitoksil-

le. Oppisopimuksia voidaan tehdä nykyisin myös tutkinnon osittain suoritettaville 

opinnoille. Ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Tammilehto (Vuorinen 

2016, 5) uskoo, että oppisopimuksen rooli vahvistuu entisestään, koska se on 

kustannustehokasta ja työelämälähtöistä.  
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1.2 Ammatillisen koulutuksen reformi  

 

Ammatillisen koulutuksen reformi perustuu lakiin (laki ammatillisesta koulutuk-

sesta 531/2017). Ammatillisen koulutuksen ydintavoite on järjestää koulutusta 

asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Työelämän ja yhteiskunnan tarpeet 

ovat ammatillisen koulutuksen keskiössä. On tärkeää, että työelämä ja opiskeli-

jat ymmärtävät ja hahmottavat ammatillisen kokonaisuuden selkeänä kokonai-

suutena. Ajatuksena on tehostaa kouluttamista niin, että kansalaisille tarjotaan 

vain puuttuvaa osaamista eikä opiskella turhaan samoja asioita uudelleen. Ta-

voitteena on tarjota yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua työpaikoille. (Vuorinen 

2017, 6–7.) Suomen kasvava talous ja nopeasti muuttuva työympäristö vaatii 

täydennyskoulutuksia sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamista 

(Pentikäinen 2018).  

 

Opetushallituksen rahoittama Parasta osaamista -hanke korostaa työelämä-, 

verkosto- ja asiakkuusosaamista (kuvio 1). Verkostoyhteistyössä toimiminen 

sekä oman osaamisen mahdollisuudet haastavat ammatillisia opettajia sisäis-

tämään uuden roolinsa muuttuvassa toimintaympäristössä. (Heinilä, Holmlund-

Norrén, Kilja, Niskanen, Raudasoja, Tapani & Turunen 2018, 12–13.) Työelä-

män ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja kehittää. Työelämä 

haluaa nopeaa henkilöstön osaamisen päivittämistä täsmäkoulutuksilla. Tässä 

korostuu ammatillisten opettajien rooli oman osaamisen ja opetuksen tuotteis-

tamisessa. Yhteistyön tuloksena syntyy usein luottamuksellinen kumppanuus. 

Tavoitteena on luoda uusia, monialaisia verkostoja ja kartuttaa verkostopää-

omaa (Heinilä ym. 2018, 13). 
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Kuvio 1.  Ammatillisen opetushenkilöstön osaamistarpeet (Heinilä ym. 2018, 
11). 

 

Muuttuneet painopisteet opetustyössä haastavat opettajien ammatti-

identiteettiä. Opettajien tulee suunnitella omaa työtään ja ajankäyttöään sekä 

vahvistaa itsensä johtamisen taitoja. Opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen pa-

nostetaan yhä enemmän, mutta osa ohjauksesta tulee tehdä etäohjauksen 

kautta digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Parasta osaamista -hankkeen Roh-

keasti uudistumaan! -raportissa (Heinilä ym. 2018, 14–15) korostetaan mo-

niammatillisia verkostoja, joiden avulla pyritään mahdollistamaan opiskelijoille 

laaja-alainen tukiverkosto opintojen suorittamiseen ja elämänhallintaan. Rapor-

tissa korostetaan myös vanhoista toimintamalleista poisoppimista. Uudenlainen 

ajattelu vaatii itsearviointia ja oman osaamisen kehittämistä aktiivisesti ja oma-

aloitteisesti.  
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2 Osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 

 
 

Gradia Jyväskylä on vahvasti mukana valtakunnallisessa Parasta osaamista 

-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea opetushenkilöstöä uudistamaan 

toimintatapoja toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset huomioiden. 

Hanke tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä asiakaslähtöisesti, ja yhteis-

työ työelämän kanssa on siinä keskeisessä asemassa. (Heinilä ym. 2018, 3.) 

Hanke liittyy oleellisesti ammatillisen opetuksen reformiin, joka haastaa oppilai-

toksia kehittämään toimintaansa yhä vahvemmin työelämälähtöiseksi. Opinnäy-

tetyön näkökulmasta ammatillisten opettajien osaaminen pitää valjastaa koulu-

tusmyynnin työkaluksi.  

 

Osaamisen johtaminen koostuu eri osa-alueista (kuvio 2), joiden pyrkimyksenä 

on kehittää organisaatiolle tärkeää osaamista, sujuvoittaa toimintaa sekä raken-

taa oikeanlainen ilmapiiri. Osaamistarpeita pitää ennakoida ja on hyvä asettaa 

selkeitä tavoitteita. Jatkuva uudistuminen on kilpailun kannalta ehdotonta. Esi-

miehellä on merkittävä rooli osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Esimiehen 

tulee mahdollistaa kehittyminen ja luoda sopiva ilmapiiri oppimiselle, jolloin 

työntekijöille syntyisi oppimista kannustava innovatiivinen ilmapiiri. Tärkeässä 

roolissa on esimiehen ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus.  (Elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus 2007, 17.) 
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Kuvio 2. Osaamisen johtamisen kokonaisuus (Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus 2007, 17). 

 

 

2.1 Osaaminen asiantuntijaorganisaatiossa  

 

Osaaminen on yksilön hallussa olevaa tietoa ja taitoa, joita hän osaa ammatti-

taidolla hyödyntää ja soveltaa (Kairinen 2005, 69). Organisaation tulisi tunnistaa 

työntekijöiden osaaminen osaksi strategiaa. Osaamisen tunnistaminen ja hyö-

dyntäminen on haasteellista, koska se on aineetonta (Luoma 2005, 97). Osaa-

misen kehittäminen on tärkeä osa strategian toteutumista, sillä osaava henkilös-

tö mahdollistaa strategian toteutumisen. Työyhteisö sopeutuu paremmin 

muutoksiin ja uudistuksiin, kun osaamisen kehittäminen ja johtaminen hoide-

taan organisaatiossa onnistuneesti. (Paaso, Hätönen & Haapakoski 2016, 7.) 

 

Lehtisen (2002, 62–63) mukaan asiantuntijaorganisaatiolle tunnusomaista on 

asiantuntemuksen tuoma valta eikä asema kuten yleensä. Hänen mukaansa 

asiantuntijaorganisaatioissa arvostetaan niitä, jotka pystyvät hankkimaan asian-

tuntemuksellaan asiakkaita ja joiden kautta organisaatio saa näkyvyyttä. Tällais-

ten asiantuntijoiden toiminta ei ole aina organisaatiolle kannattavaa, sillä vaikka 

he tuovat organisaatiolle tuloja, on heidän palkkionsa usein korkea. Lisäksi ar-

vostettujen osaajien on helpompi lähteä ja perustaa oma yritys. Gradiassa 
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haasteena on avainasiakaspäällikön (Saaranen 2018) mukaan se, että parhaita 

osaajia menetetään hankkeille, jotka eivät suoranaisesti tuo tuottoa tai hyötyä 

oppilaitokselle. 

 

Henkilöstön osaaminen on asiantuntijaorganisaation kriittinen tekijä työn laadun 

ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, ei 

henkilöstön perusosaaminen enää riitä, vaan henkilöstöltä vaaditaan uudenlais-

ta osaamista sekä valmiuksia omaksua uusia työtehtäviä ja siirtää osaamista 

muille työyhteisön jäsenille. Haasteena on johdon riittävä ymmärrys oman tii-

minsä osaamisesta ja mahdollisesta osaamisvajeesta. (Ahomäki 2014, 11–12.) 

Lisäksi asiantuntijaorganisaation osaamisen myymisessä on haasteellista mää-

ritellä tuotteen elinkaari sekä valvoa, ettei tuotepakettia kopioida (Lehtinen 

2002, 73).  

 

Organisaatioiden tulee vahvistaa kilpailukykyä toimimalla tehokkaasti ja varmis-

tamalla osaava, motivoitunut ja oppiva henkilöstö. Jotta organisaatio pystyy 

vastaamaan kilpailuun, on henkilöstön pystyttävä parantamaan suorituksiaan ja 

kehittämään osaamistaan, kuten tietoa, verkostoja, asenteita ja kokemuksia. 

Toimintaympäristöt ja työelämän muutokset aiheuttavat nopeasti muuttuvia 

osaamistarpeita, joten osaamisen kehittäminen on organisaatioiden kriittinen 

menestystekijä. Organisaatiossa pelkkä yksilön oppiminen ei riitä, vaan oppi-

mista pitää tapahtua tiimeissä. (Sydänmaanlakka 2012, 15–17.) On tärkeää, et-

tä organisaatio tunnistaa, millä osa-alueilla osaamisen tulee olla parempaa tai 

erilaista kuin kilpailijoilla (Boudreau & Ramstad 2008, 17).  

 

Sydänmaanlakka (2012, 20–21) kuvaa älykästä organisaatiota sellaiseksi, joka 

ylläpitää riittävää osaamisen tasoa ja huolehtii organisaation kilpailukyvystä. 

Tällainen organisaatio oppii nopeasti ja tehokkaasti, keskittyy olennaiseen sekä 

näkee kokonaisuuksia. Älykäs organisaatio pystyy ennakoimaan tulevia muu-

toksia ja osaamistarpeita. Henkilöstö on sitoutunut organisaation toimintatapaan 

ja tavoitteisiin. Sydänmaanlakka (2012, 21) korostaa luovaa älykkyyttä, joka 

auttaa näkemään mahdollisuuksia.  Juuti (1995, 9–10) mainitsee työn merkityk-

sellisyyden työntekijöiden sitouttamisen näkökulmasta. Hänen mukaansa onnis-
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tunut johtaminen auttaa työntekijöitä samaistumaan organisaatioon ja koke-

maan merkityksellisyyttä.  

 

Oppimisprosessi tulee ymmärtää yksilön, tiimin ja koko organisaation tasolla. 

Suorituksen johtaminen lähtee yksilön työtehtävistä. Osaamisen johtamisen läh-

tökohtina ovat organisaation strategia ja visio. Organisaatiossa on tietoa ja ko-

kemusta ja tietoa johdetaan usein tiimitasolla. Nämä prosessit liittyvät kiinteästi 

toisiinsa. Oppimisprosessin aikana kerätään kokemusta, arvioidaan vaikutuksia 

ja saavutuksia, ymmärretään opittua sekä sovelletaan sitä käytäntöön. Kuten 

kuviosta 3 nähdään, suorituksen, tiedon ja osaamisen johtaminen tukee organi-

saation oppimista.  Suorituksen johtamisessa on tärkeää asettaa selkeät tavoit-

teet ja ohjata päivittäistä toimintaa. Tekemistä tulee arvioida kriittisesti, jotta 

toimintaa voidaan kehittää. Yksilön rooli korostuu, sillä yksilön tulee ymmärtää 

oman toimintansa merkitys laajemmassa kokonaisuudessa. Tähän kokonaisuu-

teen liittyvät organisaation kulttuuri ja arvot.  (Sydänmaanlakka 2012, 24–25; 

82–87.) 

 

 

Kuvio 3.  Suorituksen, osaamisen ja tiedon johtaminen tukemassa organi-
saation oppimista (Sydänmaanlakka 2012, 25). 

 



14 

 

Sydänmaanlakka (2012, 131–145) painottaa strategian merkitystä osaamistar-

peiden määrittelyssä. Organisaatiolla on yleensä ydinosaamista, joka tuo orga-

nisaatiolle selvää kilpailukykyä. Ydinosaamista on vaikea kopioida ja sen kehit-

täminen vie usein useita vuosia. Organisaation tulisi kartoittaa olemassa oleva 

osaaminen ja verrata sitä organisaation kriittiseen osaamiseen. On olemassa 

osaamista, josta tulisi luopua, jos se ei ole ajankohtaista ja lisäarvoa tuovaa. 

Helakorven (2001, 110; 151) mukaan menestyvä organisaatio huolehtii verkos-

toitumisesta, ydinosaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön oppimiskyvystä ja 

osaamisesta. Helakorpi korostaa myös organisaation toimintakulttuurin kehittä-

mistä. Kehittämistyön tulisi olla jatkuvaa tavoitteiden ja kriittisten menestysteki-

jöiden pohdintaa.  

 

Gradiassa tulisi tarkentaa, mikä on organisaation ydinosaamista. Suuressa or-

ganisaatiossa ydinosaaminen tulisi määritellä eri yksiköissä ja tiimeissä, sillä 

toiminta saattaa olla hyvinkin erilaista, mitä yksi yhteinen määritelmä ei kuvaa 

riittävän tarkasti. Lisäksi olisi tarpeellista pohtia, mikä ydinosaamisen olisi sel-

laista, jota kilpailijat eivät voi helposti kopioida. Gradian avainasiakaspäällikkö 

(Saaranen 2018) korosti haastattelussa 1.11.2018 Gradian asemaa Suomen 

suurimpien yritysten koulutuksissa. Gradialla on loistavat referenssit erityisesti 

teollisuuden, logistiikan ja rakentamisen aloilla. Lisäksi Gradia on iso toimija, jol-

la on hyvät resurssit toteuttaa koulutuksia ja taata toimitusvarmuus. Koulutus-

myyntiä sujuvoittaa Gradian suuri asiakastietokanta.  Arvioni mukaan Gradian 

uutta ydinosaamista ovat koulutusten omaperäiset pedagogiset toteutusmallit, 

elämykselliset valmennukset, vahvasti tulevaisuuden osaamistarpeet ja kan-

sainväliset trendit huomioivat koulutukset. Tätä osaamista tulisi vahvistaa ja ke-

hittää Gradiassa.   

 

Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii vahvat kompetenssijuuret (kuvio 4). Organi-

saatiolla tulisi olla ydinosaamista, jolla se erottuu kilpailijoista. Juuret muodostu-

vat yksilön ja koko organisaation osaamisesta, tiedoista, vuorovaikutustaidoista, 

sitoutumisesta, osallistumisesta sekä ydinprosesseista. (Prahalad & Hamel 

1990, 5.) Osaaminen ei ole pelkästään yksilöosaamista vaan yhtä tärkeitä ovat 

ydinprosessit, joiden mukaan toimitaan. Ydinosaamisella ja ydinprosesseilla py-

ritään luomaan asiakkaalle hyötyä ja arvoa.  Lisäksi osaamisen avulla pyritään 
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luomaan uusia tai kehittämään olemassa olevia tuotteita ja palveluita. (Hartikai-

nen 2013, 9–11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kilpailukyvyn juuret (The roots of Competitiveness, Prahalad & 
Hamel 1990, 5). 

 

Yritysmaailma ja työelämä muuttuvat nopeasti. Tämä haastaa ammatilliset oppi-

laitokset kehittämään toimintaansa ja reagoimaan nopeasti muuttuviin osaamis-

tarpeisiin. Sydänmaanlakka (2012, 27) korostaa organisaation kriittisten menes-

tystekijöiden merkitystä, kuten uusitutumiskykyä, joustavuutta, nopeutta ja 

innovatiivisuutta. Jos organisaatio on tottunut muutoksiin ja se on ketterä, pysty-

tään nopeisiin muutoksiin löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Ongelmia tulee, 

jos organisaation tiimeillä ei ole aikaa reflektoida eikä ymmärtää asioita tai tie-

dot ovat ristiriitaisia ja epäselviä. Haasteita tulee vastaan, jos tietoa ja osaamis-

ta ei jaeta avoimesti tiimissä tai yhteiset tavoitteet ovat epäselviä. (Sydänmaan-

lakka 2012, 45–48.) Tämä näyttäisi olevan yksi suurimmista haasteista, sillä se 

aiheuttaa tiimin sisällä ristiriitoja eikä toiminnasta saada tasalaatuista. Ristiriidat 

heikentävät asiakaslähtöistä toimintaa. Lisäksi vaarana on, että innovatiiviset 

työntekijät eivät sitoudu vaan vaihtavat työnantajaa ja tärkeää osaamista mene-

tetään. Avoin osaamisen jakaminen ja toisaalta rehellinen reflektointi oman 

osaamisen arvioinnissa on oleellista strategian toteuttamisessa ja tavoitteiden 

saavuttamisessa. Gradiassa on pyritty kehittämään toimintaa niin, että kaikki 

opetusmateriaali ja osaaminen olisi kaikkien käytettävissä. Uutta toimintatapaa 

hidastaa opettajien autonomia, jonka mukaan opettaja voi itse määritellä tavan, 
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jolla haluaa opettaa. Opettajat osallistuvat oppilaitoksen toteuttamissuunnitel-

mien tekemiseen ja saavat näin vaikuttaa päätöksiin. Tämä on samalla mahdol-

lisuus, mutta myös rajoittava tekijä. Opetushallitus korostaa suomalaisen opet-

tajan ja oppilaitoksen poikkeuksellista autonomiaa, joka mahdollistaa paikallisen 

suunnittelun ja päätöksenteon siitä, miten opetusta järjestetään ja mitä opetus-

menetelmiä opettaja haluaa käyttää. (Opetushallitus 2018, 1.) Halutessaan 

opettajat voivat joustaa autonomiastaan ja pyrkiä avoimeen yhteistyöhön. Tä-

män vuoksi korostaisin tiimien sisäistä avoimuutta ja halua tehdä joustavaa yh-

teistyötä yhteisten tavoitteiden puolesta.  

 

 

2.2 Asiantuntijan osaamisen osa-alueet 

 

Luukkainen korostaa kirjassa Opettajan matkakirja tulevaan (2004, 46–47) 

opettajan äänetöntä ammattitaitoa kuten tahdikkuutta, ihmissuhde- ja vuorovai-

kutustaitoja, innostuneisuutta sekä arvoja ja sydämen sivistyneisyyttä. Hänen 

mukaansa äänetön ammattitaito tulee ilmi konkreettisessa toiminnassa kuten 

opiskelijoiden kohtaamisessa ja kyvyssä innostaa opiskelijoita oppimaan. Luuk-

kaisen mukaan sitoutuminen työhön vahvistaa tätä ammattitaitoa. Tämän am-

mattitaidon mittaaminen on haasteellista, sillä jokaisen oma käsitys äänettö-

mästä ammattitaidosta on hyvin subjektiivinen eikä sitä pystytä mittaamaan 

samalla tavalla kuin substanssiosaamista.  

 

Ihmisen pitäisi pystyä tiedostamaan se osa itsestään, jonka muut tuntevat, mut-

ta joka itselle on ehkä tuntematon. Pitäisi olla tietoinen omista uskomuksistaan 

ja mielikuvistaan, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen organisaatiossa. Oma tapa 

kommunikoida ja käyttäytyä vaikuttaa muihin ihmisiin. (Helakorpi 2001, 168.) 

Myös Luukkainen (2004, 181–183) korostaa taitavan opettajan vuorovaikutus-

prosessia itsensä ja sosiaalisen yhteisön välillä. Tähän vuorovaikutukseen liitty-

vät asenteet, uskomukset sekä tiedot ja taidot. Kyse on opettajan omasta kehit-

tymisestä sekä oman työn ja oppimisen reflektoinnista. Onnistuneen 

reflektoinnin avulla opettaja pystyy muuttamaan tapaansa toimia. Luukkainen 

korostaa opettajan työssä yksilöllistä ja yhteisöllistä arviointia ammatillisen ke-

hittymisen näkökulmasta. Nämä asiat vaikuttavat edellä mainittuun äänettö-
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mään ammattitaitoon. Tälle osaamiselle tulisi luoda luotettava mittaristo, jotta 

tätä osaamisen osa-aluetta pystyttäisiin kehittämään ja johtamaan.  

 

Helakorpi (2005, 155) kuvaa asiantuntijuuden osaamisen neljä osa-aluetta ku-

vion 5 mukaisesti. Näistä osa-alueista koostuu kokonaisuus, jonka osat koros-

tuvat eri tilanteissa eri tavoin. Substanssiosaaminen kuvaa yksilön ammatillista 

ydinosaamista. Henkilökohtainen substanssiosaaminen yksinään ei riitä vaan 

lisäksi tarvitaan organisaation toimintaan liittyviä yhteistyötaitoja ja ammatillisia 

verkostoja. Osaamisen kehittämisen näkökulmasta on oleellista, että yksilö si-

säistää organisaation toimintakulttuurin ja hallitsee työhönsä liittyviä kokonai-

suuksia.  

 

 

Kuvio 5.  Osaamisen ja asiantuntijuuden osa-alueet (Helakorpi 2005, 155).  

 

Asiantuntijan pitää kehittää omaa ajatteluaan sekä omata valmiudet elinikäiseen 

oppimiseen. Yksilöllä tulee lisäksi olla valmiudet oman osaamisen ja itsensä 

kehittämiseen. Helakorpi (2005, 157) korostaa reflektiivistä asiantuntijuutta, jos-

sa organisaation asiantuntijat kehittävät osaamistaan reflektoimalla innovatiivi-

sesti ja avoimesti keskenään.  
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2.3 Tunneharha ja asenteet 

 

Osaamisen johtamisen lähtökohtana on organisaation strategia ja visio. Rova-

niemen koulutuskuntayhtymän raportissa Osaamisen ennakoinnista osaamisen 

kehittämiseen (2018, 3–4) korostetaan yhteistä tahtotilaa sekä strategian ja ko-

konaiskuvan ymmärtämistä. Raportin mukaan suurin haaste on asenteen ja 

toimintatapojen muuttaminen sekä systemaattinen, jatkuva osaamisen kehittä-

minen. Organisaation menestys voi olla kiinni sen herkkyydestä tunnistaa asi-

akkaiden odotukset sekä kyvystä oppia uusia toimintatapoja. Organisaatioiden 

on pystyttävä luomaan uusia palveluita, joilla vastata asiakkaiden tarpeisiin. Jot-

ta tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee henkilöstöllä olla riittävä osaaminen. Pelk-

kä osaaminen ei riitä, vaan henkilöstö täytyy motivoida ja sitouttaa toimintaan. 

Työhyvinvoinnilla ja avoimella vuorovaikutuksella on suuri merkitys hyvässä 

työsuorituksessa.  

 

Mäkivirta (2013) kuvaa tutkimuksessaan Johtamisen haasteet työelämän muu-

toksessa, luottamuksen merkitystä työn hallinnan tunteesta sekä tulevaisuuden 

ennustettavuudesta. Hän mainitsee tutkimuksessaan ”tunneharhan”, joka pe-

rustuu suomalaisten käsitykseen hyvinvointivaltiostamme, jonka turvin menes-

tymme kansainvälisessä kilpailussa ilman todellista voittamisen halua ja kunni-

anhimoa. Pärjätäksemme kilpailussa tulee johtamiskulttuurin muuttua. Jatkuvat 

muutokset vaativat tilanneherkkää, joustavaa johtamistapaa. Organisaation kil-

pailukyky perustuu työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehi-

tystarpeet tulee tiedostaa ja niihin tulee reagoida ja sitoutua.  (Mäkivirta 2013, 

27-32.) 

 

Organisaation on ajoissa pystyttävä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistar-

peet ja tunnistettava tarvittava lisäosaaminen. Osaamisen kehittämistä varten 

on tehtävä selkeät suunnitelmat ja tavoitteet. Yksilön merkitys korostuu, sillä 

osaamisen kehittämiseen on sitouduttava myös yksilötasolla. Yksilön sitoutumi-

nen osaamisen kehittämiseen liittyy vahvasti työntekijän oman työmarkkina-

arvon parantamiseen ja oman työllisyyden takaamiseen. Lisäksi yksilöillä on tie-

toa, joka tulisi valjastaa organisaation voimavaraksi. Älyllinen pääoma käsittää 
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henkilöstöön, asiakassuhteisiin sekä organisaatioon sidotun pääoman, joka tuo 

markkina-arvoa organisaatiolle. (Sydänmaanlakka 2012, 154–169.) 

 

Yksilön rooli korostuu muutoksessa. Mäkivirran (2013, 33–34) mukaan muutok-

sen suurin vastustaja on usein henkilö itse. Olisi tärkeää, että henkilö itse tun-

nistaa omat muutostarpeensa ja analysoi omia arvojaan ja asennettaan. Mäki-

virran (2013, 35–36) tutkimuksessa työntekijöiden työelämän odotuksissa 

nousivat esiin esimerkiksi avoin vuorovaikutus, samansuuntaiset arvot, luotta-

mus ja erilaisuuden huomioiminen. Hänen mukaansa muutostarpeet tiedoste-

taan ja hyväksytään, mutta suurin haaste on edelleen asenne ja halu pitää kiinni 

vanhoista toimintatavoista.  Strategia ja visio eivät jalkaudu riittävän tehokkaasti 

arjen työhön.  

 

 

2.4 Osaamisen johtamisen haasteet ammatillisessa oppilaitoksessa 

 

Osaaminen merkitys organisaatiossa tunnustetaan, mutta osaamisen hallinnalle 

ei ole välttämättä rakennettu toimintasuunnitelmaa. Muutoksissa pärjäävät 

yleensä parhaiten ne organisaatiot, jotka pystyvät muuttamaan toimintaansa 

strategisesti johdonmukaisesti ja riittävän nopeasti. Tämän vuoksi organisaa-

tioiden ja työntekijöiden tulisi ymmärtää osaamis- ja organisaatiopäätösten vai-

kutukset sekä ennakoida ja ymmärtää muutostarpeet. Usein organisaatiomuu-

tokset ovat haasteellisia, koska työntekijät eivät ymmärrä, miten heidän 

toimintansa vaikuttaa strategisesti tärkeisiin asioihin. Strategian vaikutuksista 

osaamiseen tulisi keskustella jo hyvissä ajoin strategiaa suunniteltaessa. Kes-

keisimpiä asioita strategiassa osaamisen näkökulmasta ovat alan trendit, orga-

nisaation asema ja vahvuudet suhteessa kilpailijoihin ja arvolupaukset. (Boud-

reau & Ramstad 2008, 292–299.) 

 

Ammatilliset oppilaitokset ovat asiantuntijaorganisaatioita. Ristikankaan ja 

Grünbaumin (2014, 21–23; 71) mukaan asiantuntijaorganisaatioilla on haasteel-

linen maine johtamisen näkökulmasta. Esimiesten tulisi valmentaa asiantuntijoi-

ta toimimaan yhä joustavammin yhteistyössä haasteellisissa aikatauluissa. 

Esimiestyön vaikeus asiantuntijaorganisaatiossa on se, ettei esimiehellä ole 
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välttämättä riittävää substanssiymmärrystä, joten hänen tulee löytää oma roo-

linsa valmentajana ja sparraajana. Esimies on vahvuuksien etsijä, työn suju-

vuuden varmistaja ja suunnan näyttäjä. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että 

kaikilla mukana olevilla henkilöillä on riittävä ammattitaito ja osaaminen ja että 

he laativat oman yksikön osaamispääoman kehittämissuunnitelman (Otala 

2008, 96).  

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän raportin (2018, 19–20) mukaan ammatillis-

ten oppilaitosten keskeisin haaste on opetushenkilöstön osaamisen varmista-

minen. Hyvin toteutettu ennakointityö on oleellista, jotta uudistuminen ja haas-

teisiin vastaaminen onnistuisi jouhevasti. Gradia Jyväskylässä on paljon 

ammatillisia opettajia, joilla on pitkä opetusura takana. Mattilan (2007, 41) mu-

kaan pitkät työsuhteet vahvistavat työryhmän jäsenten sitoutumista organisaa-

tioon sekä mahdollistavat syväosaamista, mutta saattavat estää kokeilut ja uu-

den oppimisen. Työhyvinvoinnin näkökulmasta riittävä osaamistaso on 

työntekijälle tärkeää. Puutteellinen osaaminen voi tuntua työn hallinnan tunteen 

menettämisenä ja aiheuttaa työuupumusta. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

2018, 27.)  

 

Organisaatiokulttuurilla on suuri merkitys johtamisessa. Scheinin (1987) jäävuo-

rimallin (kuvio 6) mukaisesti organisaatiokulttuurissa on paljon näkymätöntä, 

pinnan alla olevaa dokumentoimatonta tietoa kuten tunteet, asenne, motivaatio, 

uskomukset ja klikit ihmisten välillä. Organisaatiokulttuuri voi olla voima tai se 

voi olla este muutokselle. Tämän lisäksi on hyvä puhua avoimesti työryhmän jä-

senten ammatti-identiteetistä, työhön ja arvoihin liittyvistä käsitteistä sekä tiimin 

jäsenten asenteista. Kun organisaatiossa tietoon ja taitoon perustuva status on 

kovin eritasoista, haastaa tämä yhteisöllisen toiminnan. (Mattila 2007, 34–37.)  
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Kuvio 6. Scheinin (1987) jäävuorimalli (Recker 2017). 

 

Havaintojeni mukaan ammatillisen koulutuksen organisaatiossa asiantuntijan 

tieto ja taito ovat tärkeä osa ammatillisen opettajan omaa osaamispääomaa ei-

kä sitä aina haluta jakaa yhteisöllisesti. Inhimillinen pääoma eli henkilöpääoma 

(kuvio 7), joka on henkilöihin sitoutunutta, on organisaation menestystekijänä 

keskeisin (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2018, 24). Inhimillinen pääoma on 

sidoksissa vahvasti henkilön innostuneisuuteen, motivaatioon ja sitoutuneisuu-

teen. Henkilöpääoma tukee organisaatiossa olevaa rakenne- ja suhdepääomaa. 

Nämä yhdessä vahvistavat organisaation menestystä ja kilpailukykyä.  
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Kuvio 7. Organisaation osaamispääoman muodot (Rovaniemen koulutus-
kuntayhtymä 2018, 25). 

 

On tärkeää, että ryhmän jäsenien välillä vuorovaikutus toimii ja ryhmällä on yh-

teiset näkemykset kehitettävistä asioista. Ryhmän jäsenien väliset suhteet vai-

kuttavat mielipiteisiin ja näkemyksiin, joten on tärkeä, että vuorovaikutus on 

avointa ja keskustelevaa. Johtamisen näkökulmasta on tärkeää johtaa vuoro-

vaikutuksellisesti huomioiden sekä ihmisten, että asioiden johtaminen. Johtajan 

tavoitteena on mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. (Juuti 2006, 143–144; 

160–162.) Gradian esimiesvalmennustiimin jäsenten välille tulisi rakentaa kes-

kinäinen solidaarisuus, sillä päämäärät ja tavoitteet ovat samansuuntaiset ja 

toimintaa ohjaa yksi yhteinen strategia. Mattila (2007, 55) kuvaa ristiriitaa, kun 

tiimin jäsen toimii yhteisöllisesti ja tiimiin sitoutuneena, mutta samalla myös yk-

silönä. Hän korostaa itseluottamuksen merkitystä muutoksessa ja muutokseen 

liittyvissä tunteissa. 

  

Muutosvalmiuteen liittyy henkilöstön osaamistaso. Lähtötason ollessa hyvin eri-

tasoinen saattavat muutokset ja kehitys tuntua pelottavalta. Oppimisen kehittä-

miselle tulisi luoda suunnitelmallinen ja ennakoiva malli. Osaamisen puutetta voi 
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esiintyä myös johtamisessa. Erityisesti johdolla on tärkeä keskijohdon ja esi-   

miesportaan tukena. Henkilöstölle on annettava riittävän kattava kokonaiskuva 

muutoksesta ja sen vaikutuksesta työntekijän tehtäväkenttään. On tärkeää hy-

väksyä muutos pysyvänä tilana, jolloin se kuormittaa henkilöstöä yhä vähem-

män (Ristikangas & Grünbaum 2014, 19).  

 

Nopeasti muuttuvassa työelämässä työ saatetaan kokea pirstaleiseksi, hallit-

semattomaksi ja haastavaksi. Työyhteisöissä asiantuntija, esimiehet ja tiimit 

saattavat työskennellä samaan aikaan useissa eri verkostoissa ja projekteissa. 

Kun muutos ymmärretään jatkuvana ja luonnollisena toimintona, muutokseen 

suhtautuminen helpottuu. Ilman muutoksia ei tapahdu kehitystä. (Ristikangas & 

Grünbaum 2014, 161.) Vanhanen-Nuutinen ja Majuri (2013, 19) jakavat työelä-

män muutokset kolmeen osaan: työelämässä vaadittavan kompetenssin paino-

pisteiden muuttumiseen, työn paikallisen ja globaalin kontekstin muuttumiseen 

sekä työmenetelmien muuttumiseen. Ammatillisen opettajan näkökulmasta tä-

män kokonaisvaltaisen muutoksen hahmottaminen ja hallitseminen on haasteel-

lista. Opettajilla tulisi olla laaja verkosto työelämän toimijoiden kanssa, jotta he 

pystyvät huomioimaan työelämästä tulevia signaaleja ja tarpeita (Vanhanen-

Nuutinen & Majuri 2013, 21).  

 

Ammatillisen opettajan työ on muuttunut viime vuosikymmeninä. Nykyisin am-

matillisten opettajien odotetaan olevan dynaamisia, joustavia ja kehittämishalui-

sia. Heidän odotetaan työskentelevät tuloksellisesti ja yrittäjämäisesti. Opettajan 

työ on ollut yksilön substanssiosaamiseen keskittyvää ja nyt se on aktiivista yh-

teistyötä työelämän kanssa. Opettajalähtöisestä opetuksesta on siirrytty oppi-

mista tukevaan ohjaukseen. (Vanhanen-Nuutinen & Majuri 2013, 22–23.) Tämä 

muuttunut ammatillisen opettajan työnkuva haastaa pitkään opettajan työtä teh-

neen henkilön sisäistämään uudenlaisen tavan tehdä omaa työtään. Yritykset 

vaativat myös Gradian järjestämiltä koulutuksilta osallistavia ja uudenlaisia val-

mennusmenetelmiä tilatessaan koulutuksia. Ne haluavat menetelmien olevan 

sellaisia, joita yritysten esimiehet pystyvät hyödyntämään omassa johtamistyös-

sään.  
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Opettajalta odotetaan oivaltavia tehtäviä, jotka aktivoivat opiskelijan havainnoi-

maan, ratkomaan ongelmia sekä tekemään perusteltuja johtopäätöksiä. Luuk-

kainen (2004, 67–68, 97) korostaa opiskelijan kykyä rakentaa ja yhdistää 

aiemmin hankittua tietoa uuteen tietoon. Oppimiskokemuksessa pääosissa on 

dialogi opettajan ja opiskelijan välillä sekä opiskelijan reflektointi omasta oppi-

misestaan.  Oppiminen on prosessi, jossa opettajalta vaaditaan tilanneherkkyyt-

tä oikeanlaisen ohjauksen antamiseen. Luukkaisen mukaan opettajan rooli on 

ennen kaikkea oppimisen ohjaus, ja perinteisestä opettajan roolista tulisi luo-

pua. Hänen mukaansa opettaja joko edistää tai jarruttaa muutosta.  

 

 

2.5 Osallistava johtaminen 

 

Kuten aiemmin mainittiin, opinnäytetyön näkökulma perustuu ammatillisen kou-

lutuksen reformin aiheuttamiin muutoksiin ja ammatillisen opettajan roolin muut-

tumiseen. Työelämän tarpeet ja toimintatavat muuttuvat nopeasti, jolloin työyh-

teisölle on tärkeää havaita oman toimintansa kannalta tärkeät asiat. 

Kehittämistarve voi tulla ulkoisen velvoitteen tai sisäisen omaehtoisuuden kaut-

ta (Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 72). Tässä tapauksessa ulkoinen vel-

voite on työelämän tarpeiden muutokset suhteessa ammatillisen koulutuksen 

sisältöihin. Sisäinen omaehtoisuus lähtee työyhteisön sisältä, jolloin työyhteisö 

itse määrittelee kehittämistarpeen ennakoiden kehittämistarvetta. Tässä ta-

pauksessa kehittämistarve on tullut työyhteisön sisältä, sillä ammatilliset opetta-

jat haluavat varmistaa riittävän asiakaskunnan ja tukea koulutusmyyntiä tuot-

teistamalla omaa osaamistaan.  

 

Osallistava johtaja korostaa avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta sekä 

erilaisuuden hyväksymistä. Johdon tavoitteena on varmistaa laadun ja huippu-

suoritusten avulla kilpailukykyä ja tulosta, mikä vaatii kaikkien korkeaa sitoutu-

mista ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppivassa organisaatiossa reflektoidaan ja 

pyritään mahdollistamaan kehittyminen luopumalla puolustusmekanismeista. 

Tietoa jaetaan avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti sekä eri vaihtoehtoja punni-

taan rehellisesti. Oppivan organisaation tiimit ovat itseohjautuvia ja niillä on yh-

teiset tavoitteet ja vastuut. Esimiehen rooli on valmentava ja vastuuta jaetaan. 

(Juuti 1995, 7–16; 91–92.) Oppivassa organisaatiossa keskiössä on vahva vi-
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sio, jonka pohjalta käydään jatkuvaa pohdintaa yhdessä oppimisesta ja hyö-

dynnetään erilaisuutta (Luukkainen 2004, 154). 

 

 

2.5.1 Oppiva organisaatio 

 

Garvin (1993) toteaa Harvard Business Review -artikkelissaan, että oppiva or-

ganisaatio on helpompi kuvata kuin saada käytännössä syntymään. Hänen mu-

kaansa johdon on hyvin vaikea määritellä, milloin organisaatio olisi oppiva. Ar-

tikkelissa pohditaan, riittääkö pelkkä ajattelutavan muuttuminen vai pitääkö 

myös käyttäytymisen muuttua. Oppivan organisaation tulee luoda uutta tietoa, 

hankkia ja jakaa tietoa sekä osaamista. Lisäksi toimintaa ja käyttäytymistä tulee 

reflektoida uuden tiedon pohjalta. Organisaation sisältä tai ulkoa tulevien uusien 

ideoiden ja muutosten merkitystä tulisi korostaa organisaation kehittymisessä. 

Garvinin mukaan oppiva organisaatio ratkoo systemaattisesti esille nousevia 

ongelmia, kokeilee uusia lähestymistapoja, hyödyntää aiempaa kokemusta ja 

oppii samalla hyvistä käytänteistä sekä jakaa tietoa ja osaamista nopeasti läpi 

organisaation.  

 

Viitala (2015, 171) määrittelee oppivan organisaation tunnuspiirteiksi työnteki-

jöiden osaamisen kehittämisen, sitoutuneisuuden, yhteisen vision, osallistunei-

suuden, mittarit, palkitsemisjärjestelmän, kokonaisuuksien ymmärtämisen ja te-

hokkaan informaation kulun. Kokemukseni mukaan organisaatiossa voi olla 

tiimejä, jotka täyttävät oppivan organisaation tunnusmerkit, mutta jotta voisi pu-

hua oppivasta organisaatiosta, täytyy organisaatiokulttuurin tukea avointa vies-

tintää ja osaamisen jakamista. Viitalan mukaan organisaatiossa tulee olla pro-

sessi, jonka mukaan yritys oppii. Hän jakaakin oppimisen yksilön, ryhmän ja 

organisaation tasoille. Viitala (2015, 171) korostaa yksikön oppimista, mutta se 

ei riitä tekemään osaamista näkyväksi organisaatiotasolla. 

 

Organisaatiossa oppimiselle on luotava oikeanlaiset edellytykset. Esimiehen on 

pysyttävä tukemaan yksilöiden ja tiimin oppimista. Organisaatioon on luotava 

oppimismyönteinen toimintakulttuuri, jossa oppimiseen kannustetaan. Oppimi-
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seen liittyy olennaisesti yksilön oma älyllinen kunto, jotta uuden oppimisen pro-

sessointi on mahdollista. Kyse on kyvystä ymmärtää ja muistaa asioita sekä so-

peutumisesta ja kyvystä selviytyä muutoksista. Esimies yksin ei pysty varmis-

tamaan jokaisen työntekijän älyllistä kuntoa vaan vastuu on myös jokaisella 

itsellään. Oppiminen vaatii rationaalisen älyn lisäksi henkistä älyä, tunteita ja 

tunneälyä. (Otala 2008, 257–264.) 

 

Otala (2008, 264–268) korostaa tunneälyn ja henkisen älykkyyden merkitystä 

oppimisessa. Tunneälyyn liittyvät itsensä motivointi, omien mielentilojen hallinta 

ja taito ajatella selkeästi. Hänen mukaansa tunneäly on keskeinen resurssi suh-

depääoman luomisessa kuten verkostoitumisessa ja yhteisöllisessä toiminnas-

sa. Henkinen älykkyys liittyy tekemisen merkityksellisyyteen. Henkisesti älyk-

käällä on laajempi näkemys asioista sekä hyvä itsetuntemus. Tällainen henkilö 

on suuntautunut tulevaisuuteen ja hän on tunnollinen, joustava ja sitoutunut. 

Esimiehen tulisi korostaa henkisen älykkyyden merkitystä, empatiaa ja ymmär-

rystä arjen työssä. Tiimeissä olisi hyvä käydä arvokeskustelua yksilön arvojen ja 

organisaation arvojen välillä. Tätä kautta työntekijöiden olisi luontevaa pohtia 

työn merkitystä suhteessa heidän omiin arvioihinsa ja yhteisiin tavoitteisiin.  

 

 

2.5.2 Innovatiivisuus 

 

Innovatiivisuus perustuu ihmisen perusarvoihin ja ihmiskäsitykseen, joista syn-

tyy halu tarkastella asioita uusista näkökulmista. Perusarvot luovat ihmisen ar-

vomaailman perustan, ja parhaimmillaan ne luovat myös perustan innovatiivi-

suudelle. Ihmiskäsitys kuvaa ihmisen käsitystä elämän tarkoituksesta sekä 

ihmisen asemaa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Innovatiivisuuden 

näkökulmasta on tärkeää määritellä, mikä on ihmisen kyky oppia, uudistua tai 

keksiä uusia ratkaisuja. (Ranne 2015, 25–30.) Uusi-Rauvan (2005, 28) mukaan 

innovatiivisuus on aineetonta pääomaa, joka muodostuu yksilön kyvyistä, tai-

doista, tiedoista ja innovatiivisuudesta. Otalan (2008, 24) mukaan kilpailua käy-

dään erityisesti osaamisesta, oppimisen nopeudesta, innovatiivisuudesta sekä 

suhteista yhteistyökumppaneihin. Hänen mukaansa erityisesti innovatiivisuus 



27 

 

on organisaation vahva kilpailuetu. Innovatiivisuus vaatii sellaisen ympäristön ja 

olosuhteet, joissa ihmiset haluavat jakaa osaamistaan ja tietoa sekä kyseen-

alaistaa asioita. Innovatiivisuus vaatii oppimista ja oivalluksia.  

 

Ihmisen omalla halulla, motivaatiolla ja sitoutumisella on merkittävä rooli. Inno-

vatiivisuuden avulla luodaan uusia toimintatapoja, tuotteita tai palveluita. Inno-

vatiivisuuteen liittyvät myös luovuus, kehittäminen sekä itsensä johtaminen. 

Omaan työhön liittyvät vaikuttamismahdollisuudet ja oman työn hallitseminen 

vaikuttavat työpanokseen. Vääränlainen johtaminen saattaa tyrehdyttää luo-

vuuden. Asiantuntijoiden johtamisessa pitäisi mahdollistaa luova ja itsenäinen 

työskentely ja hyväksyä erilaisuus. Luovuuden esteinä voivat olla epäonnistu-

misen pelko, erilaisuuden ylenkatsominen, vuorovaikutuksen ja kannustuksen 

puuttuminen. (Paasivaara ym. 2008, 82.) Luovassa ongelmanratkaisussa (kuvio 

8) pyritään löytämään ratkaisua tunnistettuun tarpeeseen. Tässä voidaan pyrkiä 

tukemaan esimerkiksi strategian muuttumista. Ideointivaiheessa on tärkeää, 

ettei vielä arvioida ideoiden toimivuutta vaan keskitytään rohkeasti ideoimaan. 

Prosessi itsessään on jatkuvaa oppimista. Arviointivaiheessa pohditaan ratkai-

sujen toimivuutta, näkemyksiä ja mahdollisia ongelmia. Ratkaisuvaiheessa 

mahdollistetaan avoin keskustelu ja idean muokkaaminen. Ratkaisun hyväksyt-

tämisvaiheessa kaikilta asiaan kuuluvilta tahoilta haetaan hyväksyntä. Toteutus 

pitäisi tehdä välittömästi.  (Paasivaara ym. 2008, 87–88.) On tärkeää, että toteu-

tus ei jää pelkästään ideoijien vastuulle vaan toteutuksella on johdon täysi tuki 

(Ranne 2015, 70).  
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Kuvio 8. Luova ongelmanratkaisuprosessi projekteissa (mukailtuna Paasi-
vaara ym. 2008, 87). 

 

Menestynyt kehittämistyö vaatii työntekijöiden sitouttamista ja osallistamista. 

Työntekijöillä tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua päätöksente-

koon. Henkilöstön asiantuntemusta tulee käyttää hyödyksi. Molemminpuolinen 

vuorovaikutus on tärkeää johdon ja työntekijöiden välillä. Muutostilanteessa on 

tärkeää varmistaa osallistumismahdollisuudet. Työntekijät ovat tärkeässä roo-

lissa kehittäessään omaa työpaikkaansa. Sitoutunut työntekijä on mukana in-

nokkaasti ja tehokkaasti. (Paasivaara ym. 2008, 88–90.) 

 

Innovatiivisuuden johtaminen on haasteellista, sillä innovaatioprosesseja saat-

taa olla vaikea ennakoida. Innovatiivisuus vaatii luovuutta, vapautta ja tilaa. Uu-

si-Rauva korostaa luovuuden arvoa, joka liittyy inhimilliseen tarpeeseen ja 

mahdollisuuteen toteuttaa itseään. Lisäksi luovuus on osa ihmisen hyväksytyksi 

tulemisen ja kehittymisen tarvetta, mutta myös lupaa epäonnistua. (Uusi-Rauva 

2005, 31–35.) Gradiassa suuret muutokset ovat aiheuttaneet sen, ettei resurs-

seja hyödynnetä tehokkaasti. Usein mennään resurssipulan taakse ja selitetään 

sillä toiminnan kehittämisen viivästystä. Todellisuudessa innovatiivisuus latiste-

taan sillä, että riittäviä resursseja ei mahdollisteta. Opinnäytetyötä työstäessäni 

olen huomannut, että ylin johto kaipaa innovatiivisia tekijöitä kehittämään koulu-

tuksia työelämälähtöisiksi ja uuden pedagogiikan mukaisiksi, mutta operatiivi-

sella tasolla tähän tarpeeseen ei pystytä vastaamaan.  

 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (Huusko 2018) mukaan miljoona suo-

malaista tarvitsee lisäkoulutusta muuttuvan työelämän tarpeita varten. Työteh-



29 

 

täviä katoaa ja uusia tulee tilalle. Tämä vaatii uudelleenkoulutusta niihin työteh-

täviin, jotka korvaavat vanhat työtehtävät. Oppilaitoksilta tämä vaatii riittävän 

nopeaa reagointia työelämän odotuksiin ja tarpeisiin. Opettajien tulee varmistaa 

oma ajankohtainen osaaminen ja reagoida nopeasti uusiin koulutustarpeisiin. 

Grahn-Laasonen (Huusko 2018) korostaa elinikäistä oppimista ja haluaa osallis-

tuttaa työnantajat rahoittamaan jatkuvaa oppimista.  

 

Suomalaiset kaupan alan toimijat ovat liian samankaltaisia. Suomessa ei uskal-

leta tai osata erikoistua ja erottautua kilpailijoista. Suomen tulisi ottaa mallia Eu-

roopan maista, joissa uskalletaan erikoistua rohkeasti. Rahaa tuovat uskaliaat, 

erilaiset, kokeilevat ideat. (Friman 2018, 9.) Tämän perusteella oppilaitosten tu-

lisi huomioida työelämän tarve saada innovatiivisia, ongelmanratkaisutaitoisia, 

rohkeasti kokeilevia työntekijöitä. Tämä tulisi huomioida opetusta suunniteltaes-

sa. Opettajien tulisi käyttää pedagogisia taitoja luomalla opetustoteutuksia, jois-

sa opiskelijat pääsevät käyttämään mielikuvitusta ja luomaan uusia ratkaisumal-

leja ja toimintatapoja.  

 

 

2.6 Visionäärinen johtajuus  

 

Visionäärisellä johtajalla tulee olla strategista älykkyyttä sekä selkeä visio tule-

vaisuudesta. Tämän opinnäytetyön näkökulmasta tulevaisuuden ennakointi on 

olennainen osa opettajan osaamisen kehittämistä. Gradian strategian mukai-

sesti opettajien tulisi olla rohkeita edelläkävijöitä. Se vaatii myös esimiehiltä 

rohkeaa otetta johtaa tiimejään. Visionäärinen johtaja toimii ennakkoluulotto-

masti ja luovasti kehittäen uusia osaamisalueita. Visionäärisyys määrittelee tul-

vaisuuden ydinliiketoiminnan sekä ydinosaamisen, joilla pärjätään tulevaisuu-

den kilpailussa. Tulevaisuudessa intellektuellin pääoman merkitys, 

elämyksellisyys ja palveluista saatu lisäarvo korostuvat. Innovatiivisuus on yhä 

keskeisemmässä roolissa ja luottamuksen merkitys eri osapuolien välillä koros-

tuu. Visionäärinen johtaminen on osallistavaa ja perustuu tehokkaaseen viestin-

tään organisaation sisällä. (Wilenius 2001, 10–38.) 

 

Visionäärinen johtaminen ja osaamisen johtaminen linkittyvät saumattomasti yh-

teen. Ammatillisessa oppilaitoksessa henkilöpääoma ja henkilöstön osaaminen 
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ovat organisaation menestyksen näkökulmasta elintärkeitä. Wilenius (2001, 30–

38) korostaa osaamisen ennakointia. Hän kuvaa osaamisen ennakointiproses-

sia seuraavasti:  

 

1. Missä mennään juuri nyt? Kartoitetaan organisaation vahvuudet ja heik-

koudet sekä nykytrendit. Pohditaan ketkä ovat tulevaisuuden asiakkaita, 

mitkä ovat tulevaisuuden kanavat ja kilpailuedut. Lisäksi pohditaan, mitkä 

taidot ja kyvyt tekevät organisaatiosta ainutlaatuisia.  

2. Organisaation strateginen visio. Miten tarvittava osaaminen varmiste-

taan? 

3. Henkilöstön haastattelujen avulla luodaan osaamisen viitekehys. 

4. Kehittämissuunnitelman avulla varmistetaan ydinosaamisten kehittämi-

nen.  

5. Visio, strategia ja ydinkompetenssit viestitään selkeästi organisaation jä-

senille. Lisäksi sovitaan osaamisen kehittämisprosessin sisältö, vastuut, 

aikataulu ja seuranta.  

 

Otala (2008, 108–109) on kuvannut organisaation osaamistarpeiden lähtökoh-

dat kuviossa 9. Hänen mukaansa osaamistarpeiden selvittäminen on oivallinen 

tapa konkretisoida strategia käytännössä ja saada organisaation jäsenet pohti-

maan toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Lähtökohtana ovat yrityksen menes-

tystekijät ja arvot sekä arvio nykyisen toiminnan osaamistarpeista.  Osaamistar-

peisiin vaikuttavat strategialähtöiset osaamistarpeet kuten asiakkaiden 

odotukset ja tarpeet, toimintaympäristön muutokset sekä organisaation strategia 

ja visio.  
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Kuvio 9. Organisaation osaamistarpeiden lähtökohdat (Otala 2008, 109). 

 

Liittäisin visionääriseen johtamiseen käsitteet luovuus, innovatiivisuus, avoi-

muus, uudistaminen, fasilitointi ja tulevaisuuden skenaariot. Visionäärisen johta-

jan katse tulee olla selkeästi kohti tulevaisuutta. Keskiössä on asiakaslähtöisyys 

ja avoin toiminnan uudistaminen ja kehittäminen. Esimiehen rooli on fasilitoida 

työtiimin toimintaa ja näin mahdollistaa luova toimintaa kehittävä työpanos. Sil-

tala (2005, 115–117) korostaa työn merkityksellisyyttä, itsenäisyyttä ja sitä, että 

työntekijä tulee toimeen itsensä kanssa. Luova työ asettaa yksilön haavoittu-

vaan tilaan, sillä luovuus on samalla epävarmuutta. Hän korostaa johtamisen 

luovuutta. On pystyttävä kyseenalaistamaan perinteisiä johtamisen menetelmiä 

sekä välttämään rutiineja. Siltalan mukaan henkilöt, jotka uskaltavat ja osaavat 

luoda jotain uutta, kohtaavat väistämättä vastustusta. Muutokset herättävät tun-

teita.  

 

Muutoksia ja tulevaisuuden kehityskulkua on yhä vaikeampi ennakoida. Muu-

toksia tapahtuu yhä kiihtyvässä tahdissa ja olisi tärkeää kokea hyvinvointia 

myös epävarmuuden keskellä. Opettajilla tulisi olla halua ja kykyä sietää epä-

varmuutta ja olla mukana vaikuttamassa muutoksiin. Heillä tulisi myös olla nä-

kemystä ja ymmärrystä tulevaisuudesta. Tulevaisuutta ei pitäisi kokea uhkana 

vaan mahdollisuutena oppia uutta. Visionäärinen toiminta, jolla on selkeät pää-

määrät, tukee elämänhallintaa, koska tulevia muutoksia pystytään ennakoimaan 

paremmin. (Luukkainen 2004, 94–101.)  
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Otala (2008, 24) korostaa rekrytoinnin sekä oikeiden osaajien pitämisen merki-

tystä. Hänen mukaansa koulutuksen kehittämisjärjestelmät eivät ehdi reagoi-

maan työelämän nopeisiin muutoksiin riittävän tehokkaasti. Hänen mukaansa 

koulutus tulee jäljessä, joten työnantajat joutuvat miettimään yhä tarkemmin, mi-

ten he varmistavat riittävän osaamisen. Tämän mukaan ammatillisen koulutuk-

sen tulisi seurata ja ennakoida työelämän trendejä nykyistä tehokkaammin ja 

rohkeasti uudistaa koulutuksia trendien mukaan. Tämä vaatii oppilaitokselta pa-

nostusta työelämäyhteistyöhön, jotta tulevat trendit pystytään jalkauttamaan riit-

tävän nopeasti myös ammatillisen koulutuksen teemoihin.  

 

Skenaarioiden avulla pyritään kuvaamaan tapahtumasarjaa, joka kuvastaa tule-

vaisuudentilaa, joko toivottua, mahdollista tai uhkaavaa tulevaisuuden kuvaa. 

Skenaarioissa kuvataan nykyistä ja tulevaisuuden tilaa sekä prosessia, joka ku-

vaa matkaa nykyisyydestä tulevaisuuteen. Skenaariot voidaan jakaa kahteen 

päätyyppiin, tutkiviin (eksploratiivisiin) ja tavoitteellisiin (normatiivisiin) skenaa-

rioihin. Tutkivan skenaarion lähtökohtana on menneisyyden ja nykyisyyden 

trendien tarkastelu sekä tulevaisuuden kehityskulun kuvaaminen. Normatiivi-

sessa skenaariossa keskitytään tulevaisuuden kuviin sekä visioihin siitä, mitä 

mahdollisesti tulee tapahtumaan. Skenaario luodaan tulevaisuudesta nykyhet-

keen (retrospektiivisesti). (Mannermaa 1999, 57–59.) 

 

Opetusalalla on tärkeää hyödyntää opetukseen liittyviä skenaarioita työelämän 

muuttuvista osaamistarpeista. Myös opetusalasta on tehty skenaarioita. Hiltu-

nen (2012, 180–183) kuvaa skenaariota tulevaisuuden vaihtoehdoiksi. Skenaa-

rioiden tarkoitus on haastaa pohtimaan erilaisia näkökulmia ja ajatusmalleja tu-

levaisuudesta. Niiden tarkoitus ei ole kuvata toivottua mallia vaan miettiä myös 

ei-toivottuja skenaarioita.  Mitä jos -ajattelua on tehtävä opiskelijoiden kanssa, 

sillä heidän on valmistauduttava tulevaisuuden haasteisiin ja työelämän muu-

toksiin. Oppilaitosten tulee tarjota osaamista myös lähitulevaisuuteen, sillä kil-

pailu työpaikoista on kovaa. Eilisen osaamisen ei tuo lisäarvoa työnantajille.  

 

Ammatillisen opetuksen haaste lähitulevaisuudessa on innostaa oma henkilö-

kunta ja opiskelijat uudenlaiseen ajattelutapaan ja toimintaan. Työelämä on il-

maissut osaamistarpeet uusissa ammatillisissa tutkinnon perusteissa. Ensim-
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mäisenä opettajien tulee sisäistää osaamistarpeet ja sitoutua näihin osaamis-

tarpeisiin. Tämä vaatii oikean asenteen ja sitoutumisen toteuttaa strategian mu-

kaista opetusta. Asiakaslähtöinen ajattelu tulee laajentaa koskemaan kaikkia 

asiakkaita: rahoittajia, Opetushallitusta, opetusministeriötä, Jyväskylän koulu-

tuskuntayhtymää, Gradia Jyväskylää, työelämää sekä opiskelijoita. Gradian 

henkilökunnan tulee toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida erilaiset asiakkuu-

det.  

 

Työelämä asiakkaana on tärkeää, sillä oppilaitos saa osan rahoituksesta opis-

kelijoiden työllistymisestä. Oppiminen siirtyy yhä vahvemmin työpaikoille, joten 

työnantajien kanssa verkostoituminen on elinehto ammatilliselle oppilaitokselle. 

Asiakassuhteiden hoitoon tulee varata riittävät resurssit, sillä asiakassuhteet 

ovat yhä laaja-alaisempia. Oppilaitos tarvitsee sidosryhmiä, joille on taattava riit-

tävä ja tasalaatuinen asiakaskokemus. Ensisijaisesti pitäisi varmistaa, että kaik-

ki asiakkuudet on huomioitu ja kaikkiin on mietitty toimivat prosessit.  

 

 

2.7 Ammatillisen koulutuksen skenaario 

 

Skenaarioilla esitetään erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudesta. Tärkeänä osana 

skenaarioita ovat tämän päivän päätösten vaikutukset tulevaisuuteen (Hiltunen 

2012, 181). Ammatillinen koulutus elää parhaillaan murroskautta. Ammatillisen 

koulutuksen reformi on haastanut oppilaitokset muuttamaan toimintaansa vii-

meiset kaksi vuotta. Samaan aikaan opettajien pedagogiset valmiudet ovat tar-

kastelun kohteena. Digitaalisuus, uudenlaiset oppimisympäristöt ja työelämäläh-

töisyys haastavat opettajat kehittämään omia taitojaan. Asiakkaat ovat yhä 

kriittisempiä ja asiakkaiden odotukset ovat korkealla. Valmennusten tulee olla 

nopeita, helposti toteutettavia ja työn ohella suoritettavia. Palvelukokemuksen 

tulee olla sujuvaa, helppoa ja vaivatonta.  

 

Opiskelijoiden valmentaminen uudenlaiseen oppimiseen vaatii opettajilta hyviä 

taitoja. Opettaja ei opeta ja luennoi vaan tarjoaa oivaltavia tehtäviä oppimisen 

avuksi. Opettajan tehtävä on tänä päivänä valmentaa, ohjata, haastaa, mahdol-

listaa. Erityisesti aikuiset kantavat mukanaan vanhaa käsitystä oppimisesta. 

Opettaja opettaa, opiskelija kuuntelee ja oppii. Opettajien on ensisijaisesti var-
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mistettava, että opiskelijat ymmärtävät oman roolinsa merkityksen oppimispro-

sessissa. Samalla itsensä johtamisen merkitys työelämässä korostuu. Yksilöillä 

näkyy yhä vahvempi halu johtaa omaa toimintaansa ja tärkeään rooliin nouse-

vat myös tiimit ja verkostot. Samaan aikaan kun tekoäly ja digitalisaatio yleisty-

vät, nousee tarve ihmisten ongelmanratkaisukyvyistä ja luovista ratkaisumalleis-

ta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 92.) 

 

Työ 2040 – skenaarioita työn tulevaisuudesta -raportissa kuvataan kolmea eri-

laista skenaariota siitä, miten työelämä tulisi mahdollisesti muuttumaan. Rapor-

tissa korostuu erilaiset alustat, verkostot ja jakamistalous. Digitaalisten alustojen 

tarkoituksena on yhdistää eri toimijoita luomaan yhdessä erilaisia palveluratkai-

suja ja tuotteita eri jakelukanavia hyödyntäen. Projektimainen työskentely eri 

verkostoissa yleistyy. Alustat mahdollistavat, että ihmiset voivat itse valita hel-

pommin, missä projekteissa ja verkostoissa haluavat toimia. Asiantuntijaorgani-

saatiossa korostuu entisestään arvot ja sisäinen motivaatio. Raportin mukaan 

milleniaalit, 2000-luvulla syntyneet, haluavat toimia arvojensa mukaisissa orga-

nisaatioissa. Haasteena tulevaisuuden asiantuntijaorganisaatioissa on työn sir-

paloituminen ja hajaantuminen eri verkostoihin ja joukosta erottuu huippuosaa-

jien ryhmät, joille asiantuntijuus tulevaisuudessa keskittyy. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017, 93–103.) 

 

Ammatillisen opettajan työnkuvan muutokseen liittyvä skenaario perustuu omiin 

päätelmiini, jotka pohjautuvat seuraaviin julkaisuihin: Työ 2040 – skenaarioita 

työn tulevaisuudesta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017), Suomen työelämä 

vuonna 2030 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012), Yrityskatsaus (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2016) ja Rohkeasti uudistumaan osaamistarve -raportti (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018c). Kokosin näiden raporttien ja julkaisujen pohjalta mu-

kailtuna tulevaisuuskartan muuttuvasta ammatillisen opettajan roolista (kuvio 

10). Tulevaisuuskartta voisi sisältää useita vaihtoehtoja. Karttaa tehtäessä on 

tärkeää tunnistaa, missä vaiheessa ollaan menossa ja mikä on uusi suunta 

(Ojasalo, Moilanen & Ritolahti 2015, 155.) Olen rajannut tulevaisuuskartan kos-

kemaan yhtä skenaariota, koska opinnäytetyöni ei keskity skenaariotyöskente-

lyyn vaan on opinnäytetyön teeman tukena. Sen tarkoitus on vahvistaa käsitys-

tä muutoksesta, jossa opettajan osaamisen tuotteistaminen on tärkeää. Pääosin 
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tämä on omaan pohdintaan ja kokemukseen pohjautuvaa skenaariotyöskente-

lyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Ammatillisen opettajan tulevaisuuskartta (Pohjautuen: Työ- ja elin-
keinoministeriö 2012, 2016, 2017). 

 

Ihmiset eivät työskentele enää samassa työpaikassa eläkeikään asti kuten en-

nen. Uudelleenkoulutusta ja osaamisen päivittämistä tarvitaan yhä kiihtyvässä 

tahdissa. Työ- ja elinkeinoministeriön (2016, 6) yrityskatsauksessa mainitaan 

luovan tuhon mekanismi, joka poistaisi markkinoilta tehottomat toimijat ja jäljelle 

jäisivät kasvukykyiset ja -haluiset toimijat. Yrityskatsauksen (Työ- ja elinkeino-

ministeriö 2016, 8) mukaan työvoiman liikkuvuutta ja vaihtuvuutta työpaikkojen 

ja -tehtävien välillä edellytetään työllisyyden lisäämiseksi. Yrityskatsauksessa 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 32–33) korostetaan palveluiden elämykselli-

syyden, vaivattomuuden, luotettavuuden ja arvojen merkitystä. Näkisin tulevai-

suudessa tämän olevan tärkeää myös koulutuspalvelujen tarjoajien toimintaken-

tässä. Tulevaisuudessa koulutusta tulee tarjota asiakastarpeiden mukaisesti, 

asiakaslähtöisyys ja palvelukokemus huomioiden. Osaamisen kehittäminen tu-

lee tapahtua vaivattomasti ja nopeasti.  
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Näen tulevaisuuden skenaariossa opettajan, joka on erityisesti opiskelijan hen-

kilökohtainen valmentaja ja mahdollistaja. Opetus tapahtuu yhä useammin digi-

taalisten kanavien välityksellä ja konkreettinen oppiminen siirtyy täysin työpai-

koille. Ammatilliset opettajat eivät pysty päivittämään omaa 

työelämäosaamistaan riittävän nopeasti, joten opetus toteutetaan asiantuntija-

luennoilla. Luennoille pyritään saamaan kustannustehokkaasti paljon kuulijoita 

kerrallaan ja luennot tarjotaan webtallennuksina. Oppilaitokset ostavat tarvitta-

vat asiantuntijaluennot lukuvuosittain ja opettajien tehtävänä on varmistaa op-

piminen erilaisten case- tai projektityöpajojen avulla. Henkilökohtaisina valmen-

tajina pärjäävät ne opettajat, jotka pystyvät hallitsemaan kokonaisuuksia ja 

pitämään langat käsissään. Yhdelle opettajalle tulee suuri määrä valmennetta-

via, joiden ohjaamisen ja yhteydenpidon hän hoitaa kustannustehokkaasti hyö-

dyntäen laajoja ammatillisia verkostojaan. Perinteiset ammatilliset opettajat kor-

vataan esimiestaitoisilla opettajilla, joilla on kokemusta henkilöstöjohtamisesta 

ja valmentavasta johtamisesta. Osa opettajista työllistyy asiakkuustehtäviin, joil-

la luodaan ja kehitetään ammatillisia verkostoja oppilaitoksen tarpeisiin, myös 

kansainvälisesti. Työpaikkoja tulee vähenemään opetusalalla perinteisestä ope-

tustyöstä. Työelämä haluaa räätälöityjä työvalmennuksia, joilla päivitetään työn-

tekijöiden osaamista vaivattomasti juuri niiden tarpeisiin. Yritysvalmennuksiin lii-

tetään ammatillisten tutkinnon osien suoritusmahdollisuus, sillä työntekijät 

haluavat dokumentoida opiskelunsa varmistaakseen oman kilpailukykynsä työ-

markkinoilla. Yritysvalmennuksiin kelpaavat vain innovatiivisimmat, trendien kär-

jessä olevat taitavat fasilitoijat, jotka osaavat myydä omaa osaamistaan.  

 

Vuonna 2025 valmentajilla on asiakaskunnat, jotka koostuvat opiskelijoista ja 

työelämän organisaatioista. Valmentajille luodaan omat brändit ja he ovat tuot-

teistaneet omat vahvuutensa ja osaamisensa. Asiakkaat saavat valita oman 

valmentajansa omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaan. Tarvittaessa työtaak-

kaa tasataan valmentajien kesken, mutta pääsääntöisesti jokainen kehittää 

omaa osaamistaan ja palvelutarjontaansa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Tämä haastaa valmentajat kehittämään omaa ajankohtaista osaamistaan ja pa-

nostamaan palvelun laatuun. Asiakaskokemuksella ja palvelupoluilla on yhä 

suurempi merkitys.  
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Villi kortti tässä skenaariossa on opetusalan kilpailun vapautuminen. Villi kortti 

on jokin yllättävä tapahtuma, joka muuttaa tapahtumien kulkua (Hiltunen 2012, 

138–145). Yksityiset koulutuksen tarjoajat saavat luvan järjestää tutkintoon joh-

tavia koulutuksia ja myöntää tutkintotodistuksia vapaasti. Tähän asti vain järjes-

tämisluvan saaneet tahot ovat voineet myöntää tutkintotodistuksia. Valtion ra-

hoituksella toimivat oppilaitokset tarjoavat jatkossakin perinteistä opetusta ja 

nykyinen opetus muuttaa muotoaan maltillisemmin. Virtuaalisia oppimisympäris-

töjä tarjoavat yksityiset koulutusyksiköt, jotka pystyvät rekrytoimaan kovatasoi-

sia digiosaajia tuottamaan kansainvälisestikin kilpailukykyistä opetusta.  Perin-

teiset ammatilliset oppilaitokset ovat yhä ahtaammalla kilpailun kovetessa ja 

niille jää opiskelijoiksi ne, jotka eivät pärjää kilpailussa. Tämä vaatii ammatillisil-

ta opettajilta yhä enemmän ohjausosaamista eikä opettajien ja opinto-ohjaajien 

töitä enää erotella toisistaan. Tämän seurauksena moni uraohjautunut ammatil-

linen opettaja siirtyisi yksityisiin koulutusyksiköihin töihin ja keskittyisi kehittä-

mään osaamistaan tulevaisuuden kriteerien mukaisesti. Yhteiskunnallisesti 

eriarvoisuus korostuisi entisestään.   

 

Esittämäni skenaario on näkökulmastani realistinen ja jopa toivottava. Perintei-

nen oppilaitosympäristö ja opetustyö ovat kärsineet inflaation. Moni opiskelija ei 

koe saavansa lisäarvoa perinteisestä opetuksesta ammatillisessa koulutukses-

sa. Opettajat kokevat riittämättömyyttä, kun asiakkaiden odotukset ovat yhä 

vaativampia. Asiakkaan odotukset elämykselliseen opetukseen ovat nousseet. 

Perinteiset lähiopetuksen toteutukset eivät ole houkuttelevia. Jo nyt on huomat-

tavissa, että vain innovatiivisimmat, joustavimmat, parhaimman stressinsietoky-

vyn omaavat opettajat ovat kysytyimpiä. Opettajan työ on ohjata oppimista ja 

varmistaa, että opiskelijaa oppii oppimaan (Hämeen ammattikorkeakoulu 2018, 

73). Ammatillisia opettajia valmennetaan fasilitoijiksi, oman osaamisemme 

brändääjiksi ja asiakaslähtöisiksi palvelumuotoilijoiksi, jotka huomioivat asiak-

kaan kaikessa toiminnassaan. Vain rohkeimmat ja avarakatseisimmat pärjäävät 

tässä kisassa.  
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3 Kehittämistyön lähestymistapa ja tiedonhankinta 

 

 

Opinnäytetyöni perustui laadulliseen tutkimukseen, jossa tavoitteena on uusi 

malli ammatillisen opettajan osaamisen hyödyntämiselle. Laadullinen tutkimus 

toimii uusien mallien pohjana ja antaa kokonaisvaltaisen kuvauksen ilmiöstä 

(Kananen 2014, 17). Opinnäytetyö keskittyi kehittämispohjaiseen oppimiseen, 

joka pohjautuu aitoon työelämän kehittämistarpeeseen (Ojasalo ym. 2015, 15).  

Tarkoituksena oli luoda uusi toimintamallin koulutusmyynnin tueksi. Tutkimus-

ongelman olen kiteyttänyt kysymykseen: ”Kuinka hyödyntää ammatillisten opet-

tajien osaamista koulutusmyynnissä?”  Tutkimuskysymykseen pyritään saa-

maan vastaus ratkaisemalla tutkimusongelma. Tarkoituksena on esittää 

ratkaisumalli ja muuttaa ongelma kehityskohteeksi. (Kananen 2014, 50.) 

 

Kehittämispohjainen oppiminen perustuu pragmatistiseen oppimiskäsitykseen, 

jossa olennaista on toimintalähtöisyys. Tavoitteena on luoda uusia toimintatapo-

ja, jotka helpottavat toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Jatkuvasti muut-

tuva ja uudistuva toimintaympäristö vaatii kykyä osallistua muutoksiin ja toimia 

jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. (Laurea AMK 2011, 8.) Kehittämispohjai-

nen oppiminen vaati tiivistä yhteistyötä esimiesvalmennustiimissä, jotta kaikki 

sitoutuisivat uudenlaiseen tapaan toimia. Lähtökohtana oli autenttinen toimin-

nan kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamassa muuttu-

neessa toimintaympäristössä.  

 

Opinnäytetyöhön liittyi myös kokemuksellisuus, jossa kaikilla osallistujilla oli ak-

tiivinen osallistujan rooli ja tekeminen perustui yhdessä ideoimiseen ja tekemi-

seen (Ojasalo ym. 2015, 16). Tässä prosessissa koko tiimi osallistettiin kehittä-

mään toimintaa. Vanhat toimintatavat saattavat osoittautua riittämättömiksi, 

jolloin syntyy tarve luoda uusia toimintatapoja (Laurea AMK 2011, 9). Kokemuk-

sellisuus on osa kehittämisprosessia. Kokemusten pohjalta lähdetään työstä-

mään uusia toimintatapoja, jotka muokkautuvat suunnittelun, kehittämisen ja 

kokemusten myötä.  
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Kuvasin opinnäytetyöni prosessina, sillä se auttoi hahmottamaan ja selkiyttä-

mään eri vaiheita osaamisprofiilien ja valmennuksien tuotteistamisen suunnitte-

lussa, luomisessa ja käyttöönotossa. Kehittämishankkeessa oli tärkeää määri-

tellä kehittämiskohde, siihen vaikuttavat tekijät ja tavoite (Ojasalo ym. 2015, 22–

23). Kehittämiskohteeksi määrittelin ammatillisten opettajien osaamisen tunnis-

tamisen ja hyödyntämisen koulutusmyynnissä sekä osaamisen johtamisen or-

ganisaation tuloksen tekijänä. Kehittämistyön tuloksena syntyy malli tai uusi 

toimintatapa (Salonen 2013, 25). Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda organisaa-

tiossa monistettava malli, kerätä tietoa organisaatiossa olevasta osaamisesta ja 

luoda tiimitasoiset tietokannat, joita hyödynnetään koulutusmyynnissä.  

 

 

3.1 Opinnäytetyön tavoite, rakenne ja aiheen rajaus 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli ammatillisen koulutuksen reformi ja muuttunut 

lainsäädäntö sekä Gradia Jyväskylän organisaatiomuutos. Ammatillisen koulu-

tuksen reformin ja organisaatiomuutosten seurauksena toiminnan rahoitus 

muuttui. On yhä tärkeämpää myydä koulutuksia yrityksille ja organisaatioille. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi työkalu osaamisen johtamisen tueksi 

luomalla ammatillisten opettajien osaamisprofiilit, joiden avulla koulutuksia pys-

tyttäisiin myymään tehokkaammin oppilaitoksen ulkopuolelle. Työelämän asiak-

kaat haluavat tietää, millaisia koulutuksia Gradia Jyväskylä pystyy tarjoamaan. 

Tämän lisäksi työelämä on kiinnostunut pedagogisista menetelmistä, joita käy-

tetään Gradian koulutuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018b, 6) korostaa 

yhä nopeampaa ja joustavampaa työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin 

reagointia. Ministeriön mukaan lähtökohtana on työelämän kysyntä ja innovaa-

tiotoiminta, joille pyritään luomaan sopivaa koulutustarjontaa. Nyt luotua mallia 

pyritään monistamaan eri koulutusaloilla, jotta Gradia Jyväskylän henkilöstön 

osaaminen pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Gradia os-

taa välillä tarvittavan osaamisen organisaation ulkopuolelta, koska Gradiassa ei 

pystytä reagoimaan riittävän ketterästi tarjouspyyntöihin.  

 

Opinnäytetyössä pyrin aluksi kuvaamaan henkilöstön osaamisen merkityksen 

asiantuntijaorganisaatiossa sekä mahdolliset haasteet ammatillisen koulutusor-
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ganisaation osaamisen johtamisessa. Opinnäytetyössä pureuduin muutostilan-

teessa tapahtuvaan osaamisen johtamiseen. Johtamistavoista valitsin opinnäy-

tetyöni tarkastelun kohteiksi erityisesti osallistavan johtamisen sekä visionääri-

sen johtamisen. Ammatillisen opettamisen lähtökohtana on työelämän tarpeet. 

Oppilaitoksissa on pystyttävä ennakoimaan työelämän trendejä ja osaamistar-

peita. Lisäksi johdon on varmistettava, että organisaation osaaminen on ajan-

kohtaista ja pedagogisesti ajan tasalla. Ammatillisten oppilaitosten tulisi olla as-

kel edellä työelämää, joten visionäärinen johtaminen on oleellinen osa 

johtamiskulttuuria. Yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä on tärkeää osal-

listuttaa työntekijät kehitystyöhön, jotta reagointi on ketterää ja ennakoivaa. 

Osaamisen johtaminen on aiheena erittäin laaja, joten rajasin opinnäytetyöni 

koskemaan ammatillisen opettajan osaamisen hyödyntämisen koulutusmyyn-

nissä.  

 

Opinnäytetyöni tuloksena luotiin Gradian esimiesvalmennustiimin jäsenten 

osaamisprofiilit ja kartoitettiin tuotteistettavat teemat ja tutkinnon osat koulutus-

myynnin tueksi. Osaamisprofiileja käytetään Gradia Jyväskylän koulutusmyyn-

nin tukena. Tarkoituksena on toteuttaa prosessi muillakin Gradian koulutusaloil-

la. Koulutusten konkreettinen tuotteistamisprosessi ei kuulu opinnäytetyöni 

sisältöön vaan se pyritään resursoimaan ja toteuttamaan vuoden 2019 aikana.  

 

 

3.2 Kehittämistyön lähestymistapa 

 

Ojasalo ym. (2015, 24–25) mukaan on tärkeää rajata kehittämiskohde sekä vali-

ta lähestymistapa ja menetelmät. Valitsin lähestymistavaksi tapaustutkimuksen, 

jonka avulla pyritään ymmärtämään organisaation tilannetta sekä löytämään 

ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan (kuvio 11). Koulutusmyyntiä on tehty jo 

kauan, mutta nyt etsitään tehokkaampaa ja toimivampaa ratkaisua yhä nope-

ammin muuttuviin työelämän tarpeisiin. Tarkoituksena on vastata kiristyvään 

kilpailuun koulutusalalla, sillä moni yksityinen tarjoaa monipuolisia valmennuk-

sia. Toistaiseksi yksityiset toimijat tarvitsevat ammatillisia oppilaitoksia tutkin-

toon johtavissa valmennuksissa, sillä tutkintoja voivat myöntää vain järjestämis-

luvan (OKM 2018a) omaavat tahot. 
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Kuvio 11. Tapaustutkimuksen vaiheet (mukailtuna Ojasalo ym. 2015, 54). 

 

Kuvion 11 mukaisesti ensin pyrittiin kartoittamaan tiimin ydinosaaminen ja työ-

elämän osaamistarpeet. Osaamisprofiilien avulla pyrittiin tuomaan olemassa 

oleva osaaminen esille ja näkyväksi, jotta koulutusten myynti sujuvoituisi. Tä-

män lisäksi esille nousi todellinen tarve tuotteistaa koulutuksia vastaamaan työ-

elämän kysyntää. Osaamisen näkyväksi tekeminen vaatii sujuvan prosessin, 

jotta työelämän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan riittävän ketterästi.  

 

 

3.3 Kehittämistyön tiedonhankinnan menetelmät 

 

Kehittämistyössäni käytin yhteisöllisiä ideointimenetelmiä. Yhteisöllisen ideoin-

nin avulla pyritään luomaan uusia näkökulmia (Ojasalo ym. 2015, 44). Osallistu-

tin esimiesvalmennustiimin jäsenet ja toimin tiimin koordinaattorina prosessissa. 

Tiedonhankintamenetelminä voidaan käyttää työpajoja, pienryhmäkokouksia 

sekä dialogista keskustelua (Salonen 2013, 22). Salosen kuvaamien menetel-

mien lisäksi käytin ennakointimenetelmiä. Opetusalasta on tehty useita kehitys-

trendejä ennustavia raportteja, joiden avulla pyrin selvittämään lähitulevaisuu-

den trendejä ammatillisen opetusalan toimintakentällä. Tulevaisuuden 

ennakointi liittyy usein kehittämishankkeisiin ja ennakointia voi tehdä seuraa-

malla uutisvirtaa, sosiaalisessa mediassa jaettuja julkaisuja tai osallistumalla 

alan tapahtumiin (Ojasalo ym. 2015, 45). Kokosin ajatuksia lähitulevaisuuden 

muutostrendeistä tulevaisuuskarttaan, jonka esittelin aiemmin.  
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Käytin opinnäytetyössäni prosessikirjoittamista kuvaten kehittämisprosessia 

vaihe vaiheelta.  Prosessikirjoittamisen ideana on jäsentää ajatuksia ja koota 

ideoita (Ojasalo ym. 2015, 46). Hyödynsin prosessikaaviota, jotta kokonaiskuva 

selkiytyisi. Kehittämistyöni aikana tein väliarvioita tiimin, esimiesten ja Työelä-

mä- ja yrityspalveluiden tiimin kanssa. Lopuksi arvioin kehittämistyötä projektina 

sekä mahdollisuutta monistaa uutta toimintatapaa muille aloille. Pyrin arvioi-

maan kokonaisuutta huomioiden kehittämiskohteen, asetetut tavoitteet sekä 

esimiesvalmennustiimin yhteistyön ja osaamisprofiilien hyödynnettävyyden. 

Ojasalo (2015, 48) muistuttaa, että on hyvä arvioida, mitkä tulokset ovat kehit-

tämistyön saavutuksia ja ovatko tulokset riittävän hyvät, jotta uutta toimintata-

paa kannattaa monistaa.  

 

Kuvaan opinnäytetyötäni prosessikuvauksena (kuvio 12). Kuvasin prosessin 

kuvioon lineaarisesti, mutta prosessin aikana käytiin useita keskusteluja ja ref-

lektointia eri tahojen välillä. Prosessi on edennyt mielestäni spiraalimallin mu-

kaisesti, jossa reflektoinnilla ja vuorovaikutuksella on ollut merkittävä rooli. Sa-

lonen (2013, 15) kuvaa spiraalimallin jatkuvana syklinä, jossa tuotosta 

arvioidaan yhä uudelleen. Kehittämistyöstä käytiin jatkuvaa keskustelua esi-

miesvalmennustiimiin ja esimiehen kanssa, mutta myös Yritys- ja työelämäpal-

veluiden tiimin kanssa. Reflektoinnin, havainnoinnin ja palautteen myötä pro-

sessia ja tuotoksia hiottiin. Salosen (2015, 14) mukaan spiraalimallissa on 

otettava huomioon inhimilliset ja sosiaaliset piirteet. Hänen mukaansa myös 

kulttuurilliset tekijät, kollektiivinen asiantuntijuus sekä yhteisöllinen työskentely-

tapa vaikuttavat kehittämistoimintaan. Mielestäni nämä seikat korostuvat oppi-

laitoksen toimintaympäristössä.   

 

Huhtikuussa 2018 sovimme osaamisprofiilin prosessin aikatauluista ja vastuista. 

Tiimipalaverissa 20.4.2018 sovimme, että profiileille luodaan väliaikainen Gra-

dian imagon mukainen alusta, joka myöhemmin voidaan muokata Gradian tule-

valle viralliselle alustalle.  Lisäksi sovimme 15.8.2018 yhteisen työpajan, jolloin 

työstettiin osaamisprofiileja. Media-alan opiskelijat kuvasivat tarvittavat profiili-

kuvat. Työpajamestari valmisteli ja johti työpajojen toteutuksen. Tiimipalaverissa 

8.6.2018 esiteltiin osaamisprofiilien alusta ja alustava sisältörunko. Jokainen 

tiimin jäsen valmisteli käsikirjoituksen (liite 3) omaan osaamisprofiiliinsa.  
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Kuvio 12.  Prosessikuvaus ja aikataulutus. 

 

Elokuussa 2018 osaamisprofiilit siirrettiin sovitulle alustalle Adobe Sparkiin, jotta 

visuaalinen ilme olisi kaupallisempi. Osaamisprofiilit toimitettiin syyskuussa 

2018 Työelämä- ja yrityspalvelujen tiimille koulutusmyynnin tueksi. Tämän li-

säksi esimiesvalmennustiimin jäsenet voivat käyttää osaamisprofiileja oman 

osaamisen markkinoinnin ja myynninedistämisen tukena. Käynnistimme loka-

kuussa 2018 valmennusten ja tutkinnon osien tuotteistamisen. Alkujaan pyrim-

me saamaan tuotteistetut valmennukset työelämäyksikön käyttöön lokakuussa 

2018, mutta esimiesvalmennustiimin toiveesta sovimme jatkoajan. Koulutusten 

tuotteistamiseen resursoitiin aikaa alkuvuodelle 2019 ja uuden aikataulun mu-

kaan koulutuspaketit olisivat tuotteistettuina maaliskuussa 2019. Marras-

joulukuussa 2018 keräsin palautetta ja kehittämisideoita osaamisprofiilien toimi-

vuudesta eri sidosryhmiltä. Palautteen mukaan toivomme pääsevämme monis-

tamaan käytäntöä ja mahdollisesti järjestämään samanlaisia työpajoja muille 

aloille vuoden 2019 keväällä. Prosessista luotiin promootiopaketti, joka esiteltiin 

Työelämä- ja yrityspalvelujen tiimille. Heidän palautteensa mukaisesti sovittiin 

jatkotoimenpiteet.  



44 

 

4 Esimiesvalmennustiimin osaamisprofiilit ja osaamistar-

peet 

 
 

Hyrkäs (2009, 87–88) on jakanut osaamisen johtamisen kolmeen pääasiaan. 

Ensimmäisenä on tekninen osaamisen kartoitus, joka toteutettiin aikuisopettajan 

asiantuntijuuskartoituksen avulla, koordinoimalla osaamisprofiilit sekä kartoitta-

malla tuotteistettavat koulutukset. Toinen pääasia on sosiaalinen puoli eli tiimin 

yhteiset tavoitteet. Tiimin yhteisten tavoitteiden mukaisesti ideoitiin osaamispro-

fiilit sekä tuotteistettavat koulutukset. Sisäinen verkostotyö on oleellinen osa 

osaamisen kehittämisessä. Kolmas pääasia on uuden luominen. Tässä opin-

näytetyössä luotiin uusi malli hyödyntää opettajien osaamista koulutusmyynnin 

tukena.  

 

 

4.1 Lähtötilanne ja tavoitteet 

 

Gradiassa tapahtuvat muutokset ovat haastaneet henkilöstöä, sillä muutosten 

myötä tulleet uudet osaamistarpeet ovat jääneet vaille riittävää huomiota. 

Osaamisen johtamisen näkökulmasta oleellista on systemaattinen, koko henki-

löstöä koskeva osaamisen kehittäminen, jolla taataan riittävä, ajankohtainen 

osaamistaso. Organisaation tulisi varmistaa, että henkilöstöllä on kyky kohdata 

suuriakin muutoksia. Näihin kykyihin liittyvät muutosvalmiudet, joustavuus, itse-

reflektointi, vahva tulevaisuusorientoituneisuus sekä ymmärrys siitä, että muu-

tos on yhtä kuin kehittyminen. Ilman muutoksia Gradia ei pysty vastaamaan 

työelämän tarpeisiin tai haastamaan kilpailijoita.  

 

Opinnäytetyölläni pyrin osoittamaan nopean, sujuvan toimintatavan hyödyntää 

organisaatiossa olevaa osaamista. Samalla pyrin osoittamaan tehokkaan, orga-

nisaatiota hyödyttävän tavan johtaa osaamista. Osaaminen tulee tehdä näky-

väksi ja organisaation hyödynnettäväksi (Leppäharju-Lipitsä & Myllyaho 2018). 

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta tämä toimintamalli on nopea tapa kartoittaa 

tiimin jäsenten osaamista työelämälähtöisesti. Otalan (2008, 39) mukaan uuden 

toimintamallin läpivienti organisaatiossa saattaa kestää niin kauan, että tilanne 

ja tarve ovat jo muuttuneet. Tämän vuoksi on oleellista, että osaamisen hyödyn-
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tämismalli on sujuva ja tehokas, jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan riittävän 

nopeasti. Hänen mukaansa työelämän epävarmuus aiheuttaa sen, että osaa-

mista kehitetään tämän hetken tarpeisiin, mutta ei pidemmän aikavälin tarpei-

sin. Seurauksena tarvittavaa osaamista ostetaan ulkopuolelta. Ammatillisessa 

oppilaitoksessa ulkopuolelta ostettava osaaminen saattaa vähentää opetushen-

kilöstön tarvetta oman organisaation sisällä. 

 

Hatakka (2018, 24) kuvaa osaamisen johtamisen konkreettisen tekemisen jär-

jestyksen hieman eri järjestyksessä kuin mitä opinnäytetyössäni.  

1. Laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma. 

2. Laaditaan osaamistarvekartoitukset. 

3. Kartoitetaan ja luokitellaan osaamistasot. 

4. Laaditaan osaamisprofiilit ja osaamismatriisi. 

 

Opinnäytetyössäni järjestys on erilainen kiireellisten työelämätarpeiden vuoksi. 

Työelämä- ja yrityspalveluiden toiveesta järjestys on toinen.  

  

1. Laaditaan osaamisprofiilit nykyisen osaamisen mukaisesti koulutus-

myynnin tueksi. 

2. Laaditaan osaamistarvekartoitukset, joiden tarkoituksena oli kartoittaa 

Helakorven (2012) mittariston hyödynnettävyys kehitys- tai osaamiskes-

kusteluissa. Mittaristo kuvaa hyvin oppivan organisaation näkökulmasta 

laaja-alaisesti yksilön osaamista ja itsereflektointitaitoja.   

3. Kartoitetaan olemassa olevat koulutukset ja osaajat, joilla pystytään akti-

voimaan koulutusmyyntiä. 

4. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan tämä opinnäytetyö ei suoranaisesti 

liity mutta jatkokehittämiskohteena voisi olla kehittämissuunnitelman te-

keminen sekä yksilö- että tiimitasolla. Aikuiskouluttajan asiantuntijuusmit-

tauksen tuloksessa näkyi selvästi, että opettajilla on paljon osaamista. 

Osaaminen ei kuitenkaan näy riittävästi tiimin työskentelytavoissa ja tu-

loksissa. Konkreettisesti tiimin toiminnan haasteena on avoin yhteistyö ja 

sitoutuminen visioon ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin.  
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Tavoitteena on valjastaa ammatillisen opettajan sisäinen yrittäjyys työnantajan 

voimavaraksi. Tulevaisuuden ennusteiden (OKM 2018c, 15) mukaan ammatilli-

sen opettajan työnkuva muuttuu ja tulevaisuudessa painotetaan yhä voimak-

kaammin oman työn johtamista ja osaamisen kehittämistä. Ammatillinen koulu-

tus on aina ollut työelämälähtöistä ja ammatillisen reformin myötä tämä on 

korostunut entisestään (OKM 2018b, 5). Ammatillisilta opettajilta odotetaan 

Gradiassa aktiivista, asiakaslähtöistä osallistumista koulutusmyyntiin. Jatkossa 

heidän roolinsa on tärkeä asiakashankinnassa ja tuloksellisessa toiminnassa.  

  

Osaamisen kehittäminen vaatii aikaresursseja, sillä uuden tiedon sisäistäminen 

vaatii aikaa. Tämä tulisi huomioida työnsuunnittelussa. Hajautetut työympäristöt 

haastavat yhteistyötä, sillä yhä useammin työtiimin jäsenet saattavat toimia eri 

yksiköissä. Ihmisten on yhä haasteellisempaa ylläpitää ja kehittää osaamistaan, 

kun lähikontaktit esimieheen ja työkavereihin jää yhä vähäisemmäksi (Otala 

2008, 40). Gradian esimiesvalmennustiimin jäsenet ovat eri alojen opettajia, jot-

ka kohtaavat harvoin sekä esimiehensä että omat kollegansa. Tämä haastaa 

yhteistyön koulutusten ja tiimin osaamisen kehittämisessä. Organisaatiossa on 

nykyisin yhä useammin hajautunutta asiantuntijuutta ja esimiehen tehtävänä on 

tukea ja mahdollistaa ihmisten välinen yhteistyö ja yhteinen oppiminen (Otala 

2008, 58; 78). 

 

 

4.1.1 Kohderyhmä 

 

Esimiesvalmennustiimin jäsenet ovat Gradia Jyväskylän esimiesvalmennusten 

vastuuhenkilöt sekä heidän varavastuuhenkilönsä. Kohderyhmä on pieni johtu-

en opinnäytetyön luonteesta. Esimiesvalmennustiimin jäsenet kouluttavat esi-

miehiä ja johtajia, joten on luontevaa osallistaa heidät uudenlaiseen tapaan ke-

hittää tiimin ja yksilön osaamista. Kokemuksien perusteella voisi päätellä, onko 

toimintamalli sellainen, jota voi monistaa helposti toisille aloille.  
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Tiimiin kuuluvat tutkinnot: 

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot (JYET) 

• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (TKEAT) 

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto (LAT) 

• Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) 

 

 

4.1.2 Kustannustehokkuus reformin hengessä 

 

Kustannustehokkuudessa on kyse työn sujuvuudesta, resurssien optimaalisesta 

kohdentamisesta sekä osaamisen hyödyntämisestä. Työntekijöiden osallistami-

nen ideointiin, ongelmanratkaisuun ja osaamisen jakamiseen on oleellinen osa 

opinnäytetyötäni. Osallistamisessa oleellista on tavoitetta palveleva työtapa ja 

tuloksena rakentuva prosessi. Osallistava työskentelytapa, jolla on selkeä pää-

määrä ja jatkumo, lisäävät tiimin luottamusta ja vahvistavat yhteistyötä. (Risti-

kangas & Grünbaum 2014, 123.)  

 

Gradian uuden strategian mukaisesti on tärkeää valjastaa resurssit kustannus-

tehokkaasti käyttöön hyödyntäen ja kehittäen henkilöstön osaamista. Työyhtei-

sössä oleva osaamisvaje tulisi tunnistaa ja luoda osaamisen kehittämiseen sel-

kä suunnitelma. Väliaikaisesti on hyväksyttävää ostaa osaamista organisaation 

ulkopuolelta, mutta jatkossa on tärkeää, että omille ammatillisille opettajille han-

kitaan tarvittavaa osaamista koulutusten tai työelämäjaksojen avulla. Opettajia 

tulee valmentaa ja rohkaista osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen, tule-

vaisuuden ennakointiin ja osaamisen jakamiseen.  

 

Gradiassa haasteena on organisaation laajuus. Kasvava kilpailu koulutuskentäl-

lä sekä rahoituksen muutos ammatillisen koulutuksen toimijoilla haastavat val-

jastamaan organisaatiossa olevaa osaamista koulutusmyynnin työvälineeksi. 

Tämä vaatii uudenlaista kustannustehokkuutta. Ammatillisen opettajan työ sir-

paloituu ja kapea-alainen työrooli muuttuu moniosaajaksi. Asiantuntijan osaa-

mista valjastetaan monelle eri koulutusalalle sekä ulkopuolisiin yrityskoulutuk-

siin. Tämä vaatii ammatilliselta opettajalta vahvaa itsensä johtamista. Samaan 
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aikaan tulee kasvaa ja kehittyä, ylläpitää verkostoja ja sosiaalisia suhteita sekä 

huolehtia omasta hyvinvoinnista. Työaika ja -sisältö tulee suunnitella pitkäjän-

teisesti ja ennakoiden tuloksellisuutta unohtamatta.  

 

 

4.2 Ydinosaamisen kartoitus 

 

Gradia koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja asiakkuuspäällikkö Marko Saa-

ranen (Saaranen 2018) korosti haastattelussa Gradian kilpailuetuina organisaa-

tion hyviä resursseja taata koulutuksen toimitusvarmuus, loistavia referenssejä 

maan suurimmilta toimijoilta ja yhteistyökumppaneilta sekä koulutusten laatua. 

Gradiassa on aloja ja toimintoja, jotka tuottavat tappiota. Oman näkemykseni 

mukaan näistä toiminnoista pitäisi luopua tai löytää oikea osaaminen ja riittävät 

resurssit toiminnan kehittämiseen.  

 

Gradia tarjoaa ammatillista koulutusta, täydennyskoulutusta ja räätälöityjä 

osaamispolkuja sekä ammatillisia tutkintoja työelämän tarpeisiin. Esimiesval-

mennustiimin ydinosaaminen keskittyy esimiestaitojen ja johtamisen koulutuk-

siin sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen. Tiimin osaami-

sen lisäksi jokaisella yksilöllä on oma osaaminen, joka tulisi tehdä näkyväksi 

tiimissä ja tiimin osaaminen tulisi tehdä näkyväksi organisaatiotasolla.  

 

Osaamisen tuotteistaminen perustuu henkilön kokonaisvaltaiseen osaamiseen, 

persoonaan, verkostoihin, koulutustaustaan sekä referensseihin. Henkilön ydin-

osaaminen tulisi määritellä, koska se vaikuttaa muun osaamisen tunnistami-

seen ja määrittelyyn (Paasivaara ym. 2008, 62). Osaamista kertyy matkan var-

rella ja osaaminen kehittyy jatkuvasti. Osaamista tulee päivittää ja hankkia lisää, 

jotta kilpailukyky säilyy. Suuressa organisaatiossa yksilöiden osaaminen ei tule 

näkyväksi, ellei osaamista kartoiteta ja tuoda näkyväksi. Yksilön osaaminen 

pelkästään ei riitä, vaan on tärkeää hyödyntää työntekijöiden keskinäistä yhteis-

työtä. Työyhteisössä tarvitaan myös toimintatapoihin ja arvoihin liittyvää osaa-

mista kuten ongelmanratkaisutaitoja, reflektointitaitoja, yhteistyötaitoja, vuoro-

vaikutus- ja viestintätaitoja sekä kehittämistaitoja. (Paasivaara ym. 2008, 62–

65.) 
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Osaamisen kehittämisen tulee olla kannattavaa ja kehittämisen tulisi kohdentua 

oikeisiin pätevyyksiin. Ensin on selvitettävä, mitä osaamista tulee kehittää ja 

sen jälkeen tehdä tehokas suunnitelma sen toteuttamiselle (Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 2007–2013, 4.) Kehittämisen tulee olla tehokasta, sillä teho-

ton toiminnan tai osaamisen kehittäminen ei tuota tulosta ja kilpailijat ovat aina 

askeleen edellä. Osaamisen kehittämisen tulokset pitäisi näkyä konkreettisesti 

esimerkiksi asiakastyytyväisyydessä ja tuloksessa. Pelkkä osaamisen kehittä-

minen ei riitä vaan organisaation tulisi hyödyntää osaamista monipuolisesti eri 

tilanteissa. Jotta tämä toteutuisi, tulee organisaation kirjata olemassa oleva 

osaaminen niin, että tieto on helposti hyödynnettävissä. Gradiassa osaamista 

on kartoitettu ja kirjattu, mutta systemaattinen tiedon päivittäminen ja tiedon 

hyödyntäminen kaipaa toimivamman menettelytavan. Osaamisen johtamisen 

pitäisi olla suuremmassa roolissa eikä se saisi unohtua arjen kiireessä.   

 

 

4.3 Asiantuntijuuden osaamiskartoitukset 

 

Osaamisprofiileihin liittyvien palaverien välissä elokuun lopulla teetin esimies-

valmennustiimin jäsenille asiantuntijuuden arvioinnin (Helakorpi 2005,183–192). 

Tavoitteena oli kartoittaa yksilön kykyä reflektoida omaa osaamistasoa suh-

teessa kollegoiden ja esimiehen tekemiin arviointeihin. Käytin Helakorven 

(2012, 4) aikuiskouluttajan asiantuntijamittaria (liite 1), vaikka enää ei puhuta ai-

kuiskouluttajista. Arviointikysely sopi paremmin organisaatioomme kuin asian-

tuntijuuden arviointi. Arvioinnista syntyi jokaiselle osaamisdiagrammi (timantti). 

Jokainen teetti vertaisarvioinnin omalla kollegallaan. Alun perin ajatuksena oli, 

että myös esimies olisi tehnyt jokaisesta työntekijästään arvioinnin. Tämä kariu-

tui siihen, että esimies on juuri vaihtunut eikä kokenut olevansa pätevä vielä te-

kemään arviointia. Keräsin timanteista tietoa, mitä osaamista esimiesvalmen-

nustiimissä olisi syytä kehittää asiantuntijuuteen liittyvissä teemoissa. Vajeen 

selvityksen jälkeen tiimi voidaan osallistuttaa miettimään, miten osaamista eri 

asiantuntijuuden alueilla kehitettäisiin. Ajatuksena on, että timantteja voisi tule-

vaisuudessa hyödyntää jokaisen omassa kehityskeskustelussa.   
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On tärkeää tunnistaa nykyinen osaaminen, jonka avulla organisaatio on menes-

tynyt tähän asti (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2007, 21). Helakorven 

(2012, 4) arvioinnin mittarissa oli neljä osaamisaluetta.  

 

1. Substanssiosaaminen 

a. Ammatillinen taitotieto 

b. Työelämäosaaminen 

2. Aikuispedagoginen osaaminen 

a. Aikuispedagogiset ja ohjaukselliset taidot  

b. Sisäiset yhteistyötaidot 

3. Kehittämisosaaminen 

a. Oman osaamisen kehittäminen 

b. Oman alan ja työelämän kehittäminen 

4. Työyhteisöosaaminen 

a. Verkosto- ja tiimityöosaaminen 

b. Talous- ja hallinto-osaaminen  

 

Osaamiskartoituksen tuloksena oli melko tasaiset osaamistimantit (liite 2) eikä 

suuria poikkeamia ilmennyt. Vertaisarvioinnit olivat lähellä henkilön omaa arvio-

ta ja tällä kertaa esimiehen tekemät arvioinnit eivät toteutuneet. Organisaa-

tiomuutosten seurauksena uudella esimiehellä ei ole riittävää henkilötuntemusta 

arvioinnin suorittamiseksi. Tulevaisuuden kehityskeskusteluita tai mahdollisesti 

osaamiskeskusteluja varten osaamistimantti voisi olla yksi varteenotettava työ-

kalu. Vertaisarvioinnissa haasteena on se, että arvioijan tulee olla läheinen kol-

lega, jonka kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Tämä aiheuttaa taas arvioinnin 

näkökulmasta haasteen arvioinnin objektiivisuudesta ja rehellisyydestä. Kaikki 

tiimin jäsenet eivät palauttaneet tuloksiaan, joten tulosten tarkempi analysointi 

ei ole järkevää tai edes luotettavaa.  Onnistuessaan tämä kartoitus olisi voinut 

olla sopiva tiimin sisäisen yhteistyön kehittämistyökalu. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta en kokenut osaamistimanttia työkaluna hyö-

dylliseksi. Itsereflektointi ja oman osaamisen arviointi vaatii avoimen, vuorovai-

kutuksellisen ja rehellisesti reflektoivan työympäristön. Johtamisen näkökulmas-

ta oleellista olisi panostaa tiimin keskinäiseen synergiaan ja avoimuuteen, jotta 
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tällainen itsearviointi ja vertaisarviointi olisi hedelmällistä ja kehittävää. Lähtö-

kohtana ammatillisen koulutuksen toiminnassa on asiakaslähtöisyys. Ristikan-

kaan ja Grünbaumin (2014,17–19) mukaan tyytyväinen henkilöstö palvelee asi-

akkaita paremmin kuin tyytymätön. Osallistavan johtamisen kautta pyritään 

luomaan hyvä työilmapiiri, joka luo hyvää pohjaa asiakaslähtöiseen toimintaan. 

Oikean asenteen avulla oppii ja kehittyy paremmin. Asiantuntijaorganisaatiossa 

osaamisen jakaminen on tärkeää. Uudet toimintatavat syntyvät tiimeissä vuoro-

vaikutuksen ja osaamisen jakamisen kautta. Tämä työkalu voisi olla hyödyllinen 

jatkossa, kun organisaation toiminta on tasaantunut ja esimies on ehtinyt tutus-

tua tiimin jäseniin. Näkisin esimiehen roolin merkittävänä, jotta itsearviointia 

pystytään hyödyntämään itsereflektointitaitojen kehittämisessä.  

 

 

4.4 Osaamisprofiilit 

 

Osaamisprofiilien käsikirjoitukset (liite 3) luotiin Word-pohjalle. Esimiesvalmen-

nustiimin jäsenet saivat vaikuttaa osaamisprofiilien sisältöön. Työpajassa 

15.8.2018 mietittiin yhdessä, mitä sisältöä haluamme profiileihin ja miten luom-

me yhtenäisen rakenteen. Ideointimenetelmänä käytimme avointa tiimin jäsen-

ten välistä dialogia. Tiimi halusi, että jokaisen oma persoona ilmentyy profiilista, 

joten jokaisella on vapaus kuvata vapaamuotoisesti omia vahvuuksiaan ja hyö-

dyntää saamiaan asiakaspalautteita. Osaamisprofiilien painopisteet määräytyi-

vät koulutusmyynnin määrittelemistä osaamistarpeista ja asiakkaiden kysynnäs-

tä. Painopisteissä on pyritty huomioimaan myös tulevaisuuden tarpeet.  

Osaamisprofiileissa opettajien on hyvä ymmärtää, ettei yhden henkilön tule hal-

lita kaikkia osaamisalueita vaan työyhteisön jäsenten osaamisesta tulee tarkoi-

tuksenmukainen yhdistelmä oikeaa osaamista (Paaso ym. 2016, 33–34). Pala-

verissa sovittiin osaamisprofiilien palautus 24.8.2018 mennessä.  

 

Asiakkuuspäälliköiden toiveesta (Leppäharju-Lipitsä & Myllyaho 2018) osaa-

misprofiilit siirrettiin sähköiseen muotoon (liite 4) organisaation näkökulmasta 

soveltuvimmalle alustalle. Tiedon tulee olla helposti saatavilla Gradian eri asian-

tuntijoille, jotta he pystyvät hyödyntämään tietoja sähköisesti eri tilanteissa. 

Osaamisprofiilien tulee olla ajan tasalla, joten on myös luotava toimiva tiedon 
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päivitysmalli. Osaamisprofiilit luodaan yhtenäiselle, Gradian imagoon sopivalle 

pohjalle, jota on tarvittaessa helppo monistaa ja muokata.  

 

Osaamisprofiilien tueksi tehtiin 30.10.2018 palaverissa osaamistaulukko, josta 

pystyy yhdellä silmäyksellä näkemään ja hyödyntämään organisaation vahvim-

mat osaajat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ideointimenetelmänä käytimme 

pienryhmissä tapahtunutta brainstormingia. Samassa palaverissa esiteltiin 

osaamisprofiilien sähköinen versio, joka toimitettiin Työelämä- ja yrityspalvelu-

jen koulutusmyynnin käyttöön.  

 

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja Gradian visio ovat merkittävässä roolissa, kun 

mietitään osaamisen kehittämistä. Tämän vuoksi ensi vuoden kehittämispäivis-

sä voisi yhden päivän teemaksi valita skenaariotyöskentelyn. Teemoina voisi ol-

la ammatillisen opettajan työnkuvan skenaario sekä työelämän tarpeiden ske-

naario esimiesvalmennustiimin näkökulmasta. Skenaariopäivän tavoitteena 

voisi rohkeasti arvioida työelämän muutoksia ja miettiä, miten olisimme kilpaili-

joita askeleen edellä ja miten voisimme tuottaa asiakkaille lisäarvoa ennusta-

malla heidän tarpeitaan.  

 

 

4.5 Osaamisvaje 

 

Toimintaympäristön muutokset muuttavat organisaation osaamistarpeita. Kun 

yksilön ja organisaation osaaminen ei vastaa näitä osaamistarpeita ja ympäris-

tön odotuksia, syntyy osaamisvajetta (Vartiainen 2009, 61). Asiakkaiden tarpei-

ta tulee tarkastella uudella tavalla ja tämä vaatii johdolta onnistunutta, turvallista 

muutosprosessin toteuttamista. Mitä suurempi organisaatio, sitä hitaampaa sen 

uudistuminen on. Aineettoman pääoman merkitys organisaation vahvuutena ko-

rostuu. (Juuti 2009, 179.) Opinnäytetyön fokus ei ollut osaamisvajeen kartoitta-

misessa, mutta osaamisen ja koulutusten tuotteistamisen näkökulmasta on 

oleellista huomioida työyhteisöllisten taitojen mahdollinen osaamisvaje.  

 

Tekemäni tutkimuksen perusteella päättelin, että osaamisvajetta on oppivan or-

ganisaation käsitteen mukaisessa toiminnassa. Esimiesvalmennustiimin jäsen-

ten välinen vuorovaikutus ja ilmapiiri ei tue tällä hetkellä avointa yhteistyötä tai 
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innovatiivisuutta. Yhteiset hetket menevät arjen haasteiden ratkomiseen. Orga-

nisaatiomuutos näyttää vaikuttavan henkisesti kuormittavasti niin, että kehittä-

mistyö jää toistaiseksi toissijaiseksi. Tiimin jäsenillä on substanssiosaamista ja 

he päivittävät omaa ajankohtaista osaamistaan, mutta oppivan organisaation 

mukainen toiminta vaatii vielä harjoittelua. Tämä vaatisi lisää aikaresursseja tii-

min sisäisen yhteistyön kehittämiseen, luottamuksen rakentamiseen ja yhteisten 

tavoitteiden asettamiseen. Nämä johtopäätökset perustuvat prosessin aikana 

toteutettuun työpajatoimintaan, palavereihin ja havaintoihin arjen työssä. Sub-

stanssiosaamisen vajeeseen en ota kantaa tässä opinnäytetyössä.  

 

 

4.6 Osaamisen ja koulutusten tuotteistaminen 

 

Työelämä- ja yrityspalveluiden palaverissa 11.10.2018 yksikön johtaja, asiak-

kuuspäälliköt, koulutuspäälliköt sekä esimiesvalmennustiiminvetäjä kokoontui-

vat keskustelemaan koulutusten tuotteistamisesta, osaamisen kartoittamisesta 

ja koulutusmyynnin haasteista. Palaverissa korostettiin ajankohtaisen osaami-

sen merkitystä pedagogisesta näkökulmasta substanssiosaamien lisäksi. Työ-

elämä haluaa yhä useammin varmistua opettajien pedagogisista taidoista, sillä 

työelämä haluaa uusia, raikkaita, monimuotoisia toteuttamistapoja, joita pysty-

tään jatkohyödyntämään arjen esimiestyössä. Palaverissa korostui osaamispro-

fiilien merkitys koulutusmyynnin tukena. Lisäksi puheeksi nousi opettajien ope-

tustyön esittelyvideot, joilla halutaan markkinoida opettajien opetusmenetelmiä 

ja persoonaa. 

 

Työelämän tarpeet tulevat nopealla aikataululla ja niihin on pystyttävä reagoi-

maan nopeasti. Asiakas odottaa nopeaa reagointikykyä, koulutusten tuotteista-

mista ja valmiita pedagogisia ratkaisuja juuri asiakkaan tarpeisiin. Tämä vaatii 

toimivan prosessin, jonka avulla pystytään tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja 

asiakkaan tarpeisiin. Gradiassa on oltava toimiva osaamisen tietokanta, josta 

pystytään nopeasti poimimaan vahvimmat osaajat. Lisäksi Gradiassa tulee olla 

valmis tuotteistettu koulutusvalikoima, josta poimitaan ajankohtaiset sisällöt asi-

akkaille.  
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Opinnäytetyöni näkökulmasta jatkokehittämiskohteena voisi olla koulutusten 

tuotteistamisen aikataulutus ja prosessointi. 15.8.2018 toteutetussa työpajassa 

ehdittiin kartoittaa ajankohtaisia koulutusteemoja. Tätä kartoitusta voisi hyödyn-

tää koulutusten tuotteistamisessa, mutta sen toteutus jää tämän opinnäytetyön 

ulkopuolelle. Jatkotoimenpiteistä käytiin alustava palaveri Gradia koulutuspalve-

lut Oy:n toimitusjohtajan Marko Saarasen kanssa 20.12.2018. Palaverissa esi-

teltiin opinnäytetyön tuotos eli prosessimalli, jolla osaamisprofiilimalli sekä kou-

lutusten tuotteistamismalli voidaan monistaa eri aloille. Palaverin tuloksena 

sovittiin tammikuulle 2019 uusi tapaaminen, jossa malli esitellään koko Työelä-

mä- ja yrityspalvelujen tiimille ja mahdollisesti eri alojen johtoryhmille. Saarasen 

mukaan malli asettuisi hyvin osaksi uutta koulutuspalveluiden yksikön strategi-

aa, jossa osaamisen hyödyntämisellä on merkittävä rooli. Vaikuttaisi siltä, että 

kehittämistyön tuotos saataisiin konkreettiseen testaukseen vuoden 2019 aika-

na.  

 

 

4.7 Seuranta ja välietapit 

 

Osaamisen kartoitus esimiesvalmennustiimissä on ollut haasteellista. Organi-

saatiomuutokset kuormittavat tiimin jäseniä. Osa tiimin jäsenistä kokee kuormit-

tuneensa organisaatiomuutoksista niin, että toiminnan kehittämiseen ei riitä 

energiaa. Osa taas on sisäistänyt muutokset nopeasti ja haluaisi kehittää toi-

mintaa aktiivisesti. Kaikki eivät sopeudu muutoksiin yhtä sujuvasti ja se saattaa 

aiheuttaa turhautumista puolin ja toisin. Muutosvaatimukset saattavat tulla yllä-

tyksenä tiimille ja sen esimiehelle eikä yksityiskohdista ole aina tiedotettu riittä-

västi (Kupias, Peltola & Pirinen 2014, 189). Tilanne on haasteellinen kaikille 

osapuolille ja lisäpainetta luo ulkopuolelta tulevat vaatimukset. Kupias ym. 

(2014, 196) korostavat muutoksen aiheuttaman pelon perustuvan usein epä-

varmuuteen omasta osaamisesta.  

 

Asiantuntijakartoitukset ja osaamisprofiilit jäivät osalta tiimin jäsenistä kesken, 

mikä vaikeutti opinnäytetyön projektin etenemistä. Aikataulujen ja prosessin 

etenemisen vuoksi oli hyväksyttävä, että kaikki tiimin jäsenet eivät halua luoda 

sähköistä osaamisprofiilia tai osallistua koulutusten tuotteistamiseen. Jatkotoi-

menpiteisiin eri aloilla sisällytetään kartoitus vapaaehtoisista, jotka haluavat olla 
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mukana aktiivisessa koulutusmyynnin asiantuntijaryhmässä. Tämä vahvistaa si-

toutumista ja motivaatiota osaamisprosessin läpiviemisessä.   

 

Aikataulu ja välietapit toteutuivat lähes aikataulun mukaisesti. Alla tarkempi esit-

tely prosessin kulusta.  

 

1. Tiimipalaverissa 20.4.2018 ideoitiin osaamisprofiileja, mietittiin Gradian 

imagoa ja jaettiin vastuut kesäkuun palaveria varten.  

2. Tiimipalaverissa 8.6.2018 esiteltiin osaamisprofiilialusta, aikataulutettiin 

elokuun työpaja, vahvistettiin vastuut, sovittiin jokaisen kirjoittavan käsi-

kirjoituksen omaan osaamisprofiiliin. 

3. Työpajassa 15.8.2018 vahvistettiin osaamisprofiilien sisältörunko ja to-

teutustapa, otettiin profiilikuvat, sovittiin aikatauluista, kartoitettiin brains-

torming-menetelmän avulla ideoita ajankohtaisiin koulutuskokonaisuuk-

siin. 

4. Elokuun lopussa 2018 jaettiin esimiesvalmennustiimin jäsenille asiantun-

tijuuskyselyt (Helakorpi, 2012). 

5. Syyskuussa 2018 osaamisprofiilit saatiin valmiiksi, samoin asiantunti-

juuskartoitukset – osa ei palauttanut kartoitusta. 

6. 13.10.2018 osaamisprofiilit toimitettiin Työelämä- ja yrityspalvelujen tii-

mille kommentoitavaksi. 

7. Tiimipalaverissa 30.10.2018 esiteltiin valmiit osaamisprofiilit, kartoitettiin 

olemassa olevat koulutusteemat ja tutkinnon osat koulutusten tuotteista-

mista varten ja sovittiin aikaresursseista tammi-maaliskuu 2019. 

8. Tiimipalaverissa 17.11.2018 pidettiin tuotteistamisen starttikoulutus ja 

sovittiin tuotteistamisen toimintamalli. 

9. Palaveri 20.12.2018 Gradia koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtajan Marko 

Saarasen kanssa. Esiteltiin prosessimalli ja tarvittavat resurssit.  

10.  Tapaaminen Työelämä- ja yrityspalvelujen tiimin kanssa toteutunee 

tammikuussa 2019. Keskustelua osaamisprofiilien ja osaamistaulukon 

hyödynnettävyydestä, osaamisprofiilien ja koulutusten tuotteistamisen to-

teuttamismallin esittely sekä ajatuksia jatkotoimenpiteistä. 
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5 Tulosten arviointia, kehittämiskohteita ja pohdintaa 

 
 

Hatakan (2018, 17) mukaan osaaminen on joustavuutta ja muutoshalukkuutta. 

Osaaminen on myös epävarmuuden ja arvioinnin sietämistä ja siinä sosiaalisel-

la vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Opinnäytetyössä korostaisin tätä nä-

kökulmaa. Substanssiosaamista on helpompi mitata kuin Hatakan kuvaamaa 

osuutta osaamisesta. Tätä osuutta pyrittiin mittaamaan Helakorven (2012) ai-

kuiskouluttajan asiantuntijuusmittarilla, mutta tulosten objektiivisuus ja luotetta-

vuus jäivät pinnallisiksi. Tähän osuuteen pelkkä mittari ei riitä vaan tarvitaan 

vuorovaikutusta ja keskusteluja esimiehen ja työntekijän välille, kokemusta yh-

teistyöstä ja erityisesti avoimuutta ja rehellisen arvioinnin sietokykyä.  

 

Organisaation osaamistarpeet perustuvat visioon ja tarpeisiin. Osaaminen han-

kitaan työyhteisön yksilöiden ja tiimien kautta, mutta jokaisella tulisi olla henkilö-

kohtainen kehittämissuunnitelma. Sen tulisi sisältää omat kehitystavoitteet sekä 

tiimin ja työyhteisön osaamistarpeet. Gradian visio on olla rohkea edelläkävijä 

ammatillisessa koulutuksessa ja omaksua uutta yhdessä (Gradia Jyväskylä 

2018). Opinnäytetyötä tehdessäni oli selvää, että Gradian tulisi korostaa vision 

ja strategian merkitystä arjen työssä. Tekemisestä puuttuu vielä rohkeus olla 

edelläkävijä. Uuden omaksumiskyky ja taitojen kehittäminen vaatii avoimempaa 

yhteistyötä, halua jakaa osaamista sekä erityisesti riittävien resurssien varmis-

tamista. Opinnäytetyön alussa mainitsin, että mielestäni Gradian uutta ydin-

osaamista on koulutusten omaperäiset pedagogiset toteutusmallit, elämykselli-

set valmennukset, vahvasti tulevaisuuden osaamistarpeet huomioivat ja 

kansainvälisiä trendejä huomioivat koulutukset. Tämän vahvistaminen vaatisi 

jokaiselta rehellistä itsereflektointia, mutta myös halua ideoida yhdessä ja haas-

taa positiivisesti toinen toisiaan.    

 

Osaamisen kehittämiseen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota ennen suu-

ria organisaatiomuutoksia ja ammatillisen koulutuksen reformia. Tämä tukee 

käsitystäni siitä, että osaamista tulisi kehittää jatkuvasti ja systemaattisesti. Joh-

tamisen tulisi keskittyä luomaan oppivan organisaation malli, missä kehittymi-

nen on luontevaa arjen työhön sidoksissa olevaa toimintaa. Muutosten keskellä 
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tiimien johtamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Arjen työprosessit tulisi 

varmistaa mahdollisimman nopeasti ajan tasalle, jotta tiimit voisivat keskittyä 

toiminnan kehittämiseen ja vision toteuttamiseen. Jos kaikki energia menee 

muutosten aiheuttamiin haasteisiin, on vaikea löytää motivaatiota toiminnan ke-

hittämiseen. Projektin aikana korostui, kuinka tärkeää muutosvalmiuteen liittyvät 

taidot ja epävarmuuden sietokyky ovat. Lisäksi korostui tiimin jäsenten sosiaa-

listen taitojen ja avoimen vuorovaikutuksen merkitys. Muutostilanteissa korostuu 

yksilöiden epävarmuus omasta tulevaisuudesta, riittävästä osaamisesta ja 

asemasta. Tämä haastaa oppivan organisaation perusajatuksen sujuvasta yh-

teistyöstä ja osaamisen jakamisesta. Muutostilanteet aiheuttavat epävarmuutta, 

joka saa yksilön puolustuskannalle.   

 

Hatakka (2018, 25) on kuvannut henkilöstön kehittämistoimintaa kolmitasoiseksi 

(kuvio 13). Opinnäytetyö keskittyi yksilötason ja tiimitason kehittämistarpeisiin. 

Yksilötasolla kehittämiskohteet jäävät pääosin esimiehen ja yksilön väliseen ar-

viointikeskusteluun, mutta selkeästi prosessin aikana korostui yksilöiden muu-

tosvalmiuksien, vuorovaikutustaitojen, reflektointitaitojen kehittämisen tarve, mi-

kä liittyy suoraan tiimin kehittämistarpeeseen. Nämä taidot ovat sidoksissa 

toisiinsa voimakkaasti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi korostui 

tiimin heikohko sitoutuminen visioon ja strategiaan, mikä saattaa liittyä organi-

saatiomuutosten aiheuttamaan epävarmuuteen. Organisaatio voisi sitouttaa tii-

mit konkreettisemmin organisaation kokonaishenkilöstösuunnitelmaan vaatimal-

la tiimikohtaiset toimintasuunnitelmat lukuvuosille.  
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Kuvio 13. Kolmetasoinen kehittämistoiminta (Hatakka 2018). 

 

 

5.1 Osaamisprofiilien ja osaamisen tuotteistamisen hyödynnettävyys 

 

Osaamisprofiilit ja osaamiskartoitus monistetaan seuraavaksi liiketoiminnan tii-

miin. Osaamisprofiilit koettiin hyödyllisiksi monella eri alalla. Työelämäkoulutuk-

set ovat yhtä suositumpia ja niille on paljon kysyntää. Tarpeisiin tulee reagoida 

nopeasti. Koulutusten tuotteistaminen mahdollisimman myyviksi tuotepaketeiksi 

on tärkeää. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi koulutusten räätälöinnin asiakas-

tarpeen mukaiseksi.  

 

Osaamisen hyödyntämiseen on luotava toimiva malli, jotta hyvin aloitettu kehit-

tämistyö ei jää paikoilleen. Työelämän tarpeet muuttuvat nopeasti. Trendit 

muuttuvat yhtä nopeasti. Maailmalta tulee uusia trendejä, jotka muuttavat koulu-

tuksissa käytettävää terminologiaa, lähestymistapaa ja sisältöpainotuksia. Kou-
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lutusten tuotteistaminen on jatkuvaa kehitystyötä. Samoin henkilöstö vaihtuu, 

osaaminen muuttuu, vanhasta on luovuttava, uutta on otettava tilalle. Kaikki tä-

mä vaatii toimivan systeemin, jossa vastuut ovat nimetty selkeästi ja toiminta 

otetaan osaksi tiimin toimintaa.  

 

 

5.2 Onnistuminen osaamisen johtamisen näkökulmasta 

 

Yksi osaamisen johtamisen suurimmista haasteista on saada koko tiimi mukaan 

osaamisen ja toiminnan kehittämiseen niin, ettei kukaan kuormitu liikaa. Toi-

saalta pitää kuitenkin varmistaa, ettei innovatiivisten henkilöiden innostus lai-

mene hitaimpien tahdissa. Haasteena on myös esimiehen oma kyky sopeutua 

muutosten aiheuttamiin uudistuksiin sekä hänen kykynsä sietää epävarmuutta 

ja huomioida erilaisuus tiimissään. 

 

Kupias ym. (2014, 73) korostavat esimiehen roolia osallistaa työtekijät selkiyt-

tämään tulevaisuudennäkymiä. Samalla työntekijöiden tulisi pohtia, mitä osaa-

mistarpeita heillä on suhteessa tavoitteisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

Heidän mukaansa osaamiskartoitus voi olla keveähkö koko tiimin osallistava 

kartoitus. Joskus kevyt matalankynnyksen uudistus voi olla toimivampi kuin ko-

ko organisaatiota koskeva raskas uudistus. Tämä projekti on herättänyt esi-

miesvalmennustiimissä paljon keskustelua ja saanut aikaan positiivisen ponnis-

tuksen osallistua tiiminä koulutusmyynnin tukemiseen.  

 

 

5.3 Ehdotuksia toiminnan kehittämiseen 

 

Opinnäytetyön myötä ilmeni useita kehittämiskohteita, joiden avulla osaamista 

pystyttäisiin kehittämään jatkossa. On tärkeää luopua vanhoista käytänteistä, 

jos tilalle on parempia uusia käytänteitä ja työvälineitä. Arjen kiireen ja muutos-

ten keskellä oikeat johtamistavat nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Oleellista 

on tunnistaa ne asiat, jotka auttavat kehittämään toimintaa, lisäämään tuloksel-

lisuutta ja työhyvinvointia. Esimiesvalmennustiimissä otettiiin käyttöön kehittä-

mispäivät, jolloin keskitytään toiminnan kehittämiseen. Lisäksi esille nousi oleel-

linen kysymys siitä, mikä on nykyisin ammatillisen koulutuksen perustehtävä. 
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Osan mielestä vain oppilaitoksissa tapahtuva opetus on ammatillisen koulutuk-

sen perustehtävä. Toisten mielestä siihen kuuluu kiinteästi myös oppilaitoksen 

ulkopuolelle myytävä koulutus. Organisaation tulisi määritellä perustehtävä sel-

keästi ja kattavasti. Gradian perustehtävä on kuvattu strategiassa ”Kouluttaa 

toisella asteella koko ikäluokka ja kehittää aikuisväestön osaamista ja työelä-

mää” (Gradia Jyväskylä 2018). Tämä perustuu suoraan lakiin ammatillisesta 

koulutuksesta (531/2017, 2§).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Osaamisen hyödyntämisen prosessimalli (Johanna Ärling 2018). 

 

Jatkokehittämistoimenpiteenä (kuvio 14) on koulutusten konkreettinen tuotteis-

taminen ja siihen liittyen referenssien hyödyntäminen ja oman pedagogisen 

osaamisen todentaminen. Joillakin aloilla on jo vahvat referenssit ja koulutusyh-

teistyötä yritysten kanssa on tehty pitkään. Koulutusten tuotteistamisen aikatau-

lut on sovittu pilottiryhmänä toimivan esimiesvalmennustiimin kanssa ja jatko-

toimenpiteitä on suunniteltu ja sovittu alkuvuoteen 2019. Koulutusten 

tuotteistamisen malli esitellään Työelämä- ja yrityspalveluille Gradiassa tammi-

kuussa 2019. Siellä esitellään prosessimalli ja muutama tuotteistettu koulutus. 

Mikäli esitys hyväksytään, pyritään malli markkinoimaan eri aloille vuoden 2019 
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alussa. Lisäksi esityksen yhteydessä pyritään varmistamaan riittävät resurssit 

työtiimille, joka lähtee konkreettisesti koordinoimaan toimintamallia eri aloille.  

 

 

5.3.1 Palaverikäytännöt ja kehittämistyö 

 

Tehokas osaamisen johtaminen vaatii resursseja niin esimieheltä kuin työnteki-

jöiltäkin. Opinnäytetyö todisti sen, että tiimipalavereissa ei pystytä kehittämään 

toimintaa tai hyödyntää osaamista koulutustarjonnan ja -sisällön kehittämises-

sä. Tälle toiminnalle on ehdottoman tärkeää varata erilliset resurssit ja toimin-

taympäristö, sillä kaiken kehittämisen tulisi olla luovaa ja innovatiivista. Toimin-

nan kehittäminen vaatii etukäteissuunnittelua, joka pitäisi ottaa huomioon 

koulutussuunnittelussa. Kaikille tulisi varata riittävästi aikaresursseja, jotta kehit-

täminen mahdollistuu. Tämä vaatii esimieheltä selkeää näkemystä tulevaisuu-

den tarpeista ja odotuksista, jotta hän osaa ohjata tiimin jäseniä kehitystyössä. 

Toistaiseksi Gradian koulutussuunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon 

työelämän tarpeista nousevia kehittämistarpeita. Toistuvasti suunnittelutyö ja 

sovittujen kehittämisideoiden toteutus viivästyvät tai jopa peruuntuvat riittämät-

tömien aikaresurssien vuoksi. Lisäksi oikeaa osaamista ei ole pystytty ohjaa-

maan oikeaan paikkaan riittävän nopeasti.  

 

Koulutussuunnittelua tehdään puolivuosittain, joten olisi hyvä määritellä edelli-

sellä puolivuosijaksolla tulevat kehittämistarpeet, aikataulut ja vastuuhenkilöt, 

jotta heille pystytään resursoimaan riittävästi aikaa. Tämä on todellinen haaste, 

sillä usein tarve ilmenee lyhyellä varoitusajalla. Tähän on ennakkoon mahdoton-

ta reagoida, joten pitäisi löytyä sijaisjärjestelmä, jonka avulla töitä voidaan siir-

tää tarvittaessa nopeallakin reagointiajalla opettajalta toiselle.  

 

 

5.3.2 Osaamiskeskustelut 

 

Kerran vuodessa käytäviä kehityskeskusteluita pidetään nykyisen työn näkö-

kulmasta liian harvoin. Jos toimintaa halutaan kehittää aktiivisesti, perinteiset 

kehityskeskustelut ovat aktiiviselle esimiehelle liian vähäisiä. (Kupias ym. 2014, 

67.) Tilanteet muuttuvat, tarpeet muuttuvat ja esimiesten kohtaaminen on arjen 
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työn keskellä haasteellista. Perinteiset kehityskeskustelut voisi korvata työhy-

vinvointikeskusteluilla ja osaamiskeskusteluilla. Työhyvinvointikeskusteluissa 

keskityttäisiin yksikön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja itsensä johtami-

sen taitoihin. Osaamiskartoituksen tulisi olla sellainen, että kuka tahansa ulko-

puolinen pystyisi sen perusteella arvioimaan yksilön osaamisen (Kupias ym. 

2014, 71). Osaamis-keskusteluissa keskityttäisiin työntekijän osaamisen eri 

osa-alueisiin: 

 

Substanssiosaaminen 

Ydinosaaminen 

● Mikä on vahvinta osaamistani juuri nyt 

● Osaamiseni suhteessa organisaation strategiaan ja koulutusky-

syntään 

Täydentävä osaaminen 

● Ydinosaamista tukeva osaaminen 

● Lisäarvoa tuova osaaminen 

Työyhteisöosaaminen 

Sisäiset yhteistyötaidot 

● Sisäiset yhteistyöverkostot  

● Oma roolini työyhteisössä 

Asiakas- ja verkostoyhteistyö 

● Verkostoitumistaidot ja –väylät 

● Työelämätarpeiden tunnistaminen 

Kehittämisosaaminen 

Organisaation toimintakuluttuurin omaksuminen 

● Sitoutuneisuus ja motivaatio suhteessa organisaation visioon 

● Tavoitteeni 

● Haasteet 

Kehittämisprojektit 

● Missä kehittämisprojekteissa olen mukana 

● Tulevaisuuden kehittämistarpeet 

Oman osaamisen kehittäminen 

Itsensä johtaminen 

● Onnistumiset 
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● Haasteet 

Koulutukset 

● Osaaminen päivittäminen 

● Toiveet 

● Opiskelumahdollisuudet 

 

Substanssiosaamista voisi kehittää kouluttautumisen lisäksi esim. työelämäjak-

soilla, job-shadowingilla (kansainvälisen kollegan kanssa tapahtuva oppiminen) 

ja työkierron avulla. Nämä menetelmät ovat jo käytössä, mutta niitä tulisi hyö-

dyntää tehokkaammin ja prosessista tulisi tehdä vaivattomampaa. Osaamiskes-

kusteluissa tulisi varmistaa, että opettajan ydinosaaminen on vielä ajankohtaista 

ja että sitä päivitetään riittävän usein. Pelkkä ydinosaaminen ei riitä, sillä työ-

elämän tarpeet ja odotukset muuttuvat. On hyvä varmistaa, että opettajalla on 

hänen ydinosaamistaan tukevaa lisäosaamista.  

 

Työyhteisötaidoilla on suuri merkitys osaamisen kehittämisen näkökulmasta. 

Jos toimintaa halutaan kehittää, täytyy asiantuntijaorganisaatiossa saada koko 

tiimi kehitystyöhön mukaan. Työyhteisötaitojen kehittämisessä esimiestyöllä on 

suuri merkitys. Oppivassa organisaatiossa tuetaan avoimuutta, vuorovaikutuk-

sellisuutta ja osaamisen jakamista sekä omatoimista osaamisen kehittämistä 

myös tiimitasolla. Oppivan organisaation tunnusmerkki on keskinäinen kunnioi-

tus ja yhteisöllisyys (Hyrkäs 2009, 89). Esimiehen tulisi toimia esimerkkinä tiimil-

le ja resursoida riittävästi aikaa kehitystyölle.  

 

Pedagogista osaamista pystytään kehittämään järjestämällä ajankohtaisia kou-

lutuksia uusista menetelmistä. Benchmarking oppilaitosten välillä ja yhteistyö 

koulutusalojen välillä tuo uusia ideoita ja työvälineitä opettajien arkeen. Refor-

min myötä nuoret ja aikuiset opiskelevat samoja tutkintoja, joten olisi luontevaa, 

että myös opettajia käytetään ristiin aikuisten ja nuorten välillä oman oppilaitok-

sen sisällä.  

 

Kehittämisosaamista saa osallistumalla erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin, 

mutta myös tiimipalaverit olisi hyvä valjastaa toiminnan kehittämiseen. Palave-

reissa pitäisi aina suunnata katse kohti tulevaa ja ennakoida asioita. Tiimipala-



64 

 

verien lisäksi olisi hyvä varata aikaa toiminnan kehittämiseen. Kehittämispäivät 

tulisi suunnitella etukäteen huolellisesti, jotta varattu aika pystytään hyödyntä-

mään tehokkaasti. Kehittämispäivälle pitäisi asettaa selkeä tavoite ja päivän to-

teutus pitäisi suunnitella huolellisesti.  Ennakkovalmistautuminen on oleellinen 

osa tehokasta ja tuotteliasta kehittämispäivää.  

 

 

5.3.3 Asiakaspalautteiden ja referenssien hyödyntäminen 

 

Esimiesvalmennuksissa kerätään aina lähipäivän jälkeen opiskelijoilta asiakas-

palaute. Tulosten analysointiin ja tiedon hyödyntämiseen tulisi luoda toimiva 

prosessi. Palautteiden avulla voidaan analysoida opettajien pedagogisia taitoja 

ja sisältöjen ajankohtaisuutta. Tämä vaatii avointa itsereflektointia ja reagointi-

kykyä oman toiminnan kehittämisessä.  

 

Esimies voisi käydä arvioimassa oman tiiminsä opettajia vierailemalla tunneilla. 

Näin esimies saisi käsityksen oman tiiminsä jäsenten pedagogisista taidoista. 

Tämä vaatii esimieheltä aikaa ja ajankohtaista ymmärrystä pedagogisista me-

netelmistä. Kuten aiemmin mainittiin, on oman osaamisen arviointi usein hyvin 

subjektiivista. Esimiehen arviointi voisi avata uusia näkemyksiä omasta osaami-

sesta.  

 

Referenssejä tarvitaan yhä useammin koulutusmyynnin tukena. Jokaisen opet-

tajan tulisi kerätä henkilökohtaisia referenssejä toteuttamistaan yrityskoulutuk-

sista. Näillä on painoarvoa, kun opettajan osaamista lähdetään markkinoimaan 

tuleville yritysasiakkaille. Referenssien pyytämiseen pitäisi luoda toimiva käy-

täntö.  

 

Opettajan osaamista olisi hyvä tarkastella laaja-alaisesti. Opettaja on itse vas-

tuussa oman osaamisen päivittämisestä ja kehittämisestä, mutta myös siitä, et-

tä hänellä on konkreettista näyttöä eri osaamisalueista. Opettaja itse huolehtii, 

että hän valmistautuu osaamiskeskusteluihin keräämällä aineistoa omasta 

osaamisestaan: opiskelijapalautteet, referenssit, projektit, yhteistyökuviot, it-

searviointi jne. Esimiehen vastuulle jäisi osaamiskeskusteluihin valmistautumi-
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nen aineistoon tutustumalla. Tärkeää on keskittyä konkreettiseen tekemiseen, 

jolloin arviointi pohjautuu todelliseen tekemiseen eikä mielikuviin.  

 

 

5.3.4 Luotettava mittaristo osaamisen mittaamiseen 

 

Helakorven (2012) aikuiskouluttajan asiantuntijuusmittaristo voisi olla räätälöity-

nä toimiva työväline itsearviointiin. Kysymykset tulisi räätälöidä vuosittain sellai-

siksi, että ne kohdentuvat organisaation ajankohtaisiin teemoihin. Tämä vaatisi 

moniammatillista yhteistyötä organisaatiossa, josta vastuu kuuluisi esimiesten 

lisäksi henkilöstöosastolle. Vastauksiin pitäisi liittää konkreettiset perustelut sii-

tä, mihin henkilön itsearviointi perustuu.  

 

Tuloksien analysointiin ja johtopäätöksiin tulisi miettiä etukäteen ratkaisut, jotta 

tuloksia pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Haasteena on, että tehdyt itsear-

vioinnit jäävät hyödyntämättä. Lähtökohtana voisi olla, että sekä opettaja että 

esimies analysoivat tulokset etukäteen ja miettivät konkreettisia ehdotuksia, mi-

ten osaamista kehitetään. Kaikki perustuu konkreettisiin toimenpiteisiin, joissa 

päävastuu on opettajalla itsellään. Esimiehen tehtävänä on mahdollistaa osaa-

misen kehittäminen ja varmistaa riittävät aikaresurssit.  

 

 

5.3.5 Systemaattinen osaamisprofiilien ja koulutusten tuotteistamisen 

päivittäminen 

  

On turha luoda tietokantoja, joita ei hyödynnetä tai päivitetä aktiivisesti. Jokai-

sella tiimillä voisi olla määriteltynä vastuuhenkilö, joka vastaisi oman tiimin 

osaamisprofiilien ja -kartoitusten päivittämisestä. Vastuuhenkilön tehtävänä olisi 

sopivin aikavälein muistuttaa tiimiä tietojen päivittämisestä. Alustojen tulisi olla 

helppokäyttöisiä ja selkeitä, jotta tietojen hyödyntäminen ja päivittäminen olisi 

mahdollisimman sujuvaa. Tietokannat ja alustat tulisi suunnitella organisaatiota-

solla sellaisiksi, että ne palvelevat tarvetta. Ajatuksena olisi, että vastuu olisi tii-
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meillä, mutta koko organisaation hyödynnettävissä.  Tämä olisi matalan kyn-

nyksen malli, jonka perusajatuksena on helppous, yksinkertaisuus ja nopeus.  

 

 

5.4 Opinnäytetyön prosessin ja tulosten kriittinen tarkastelu 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi toteuttamiskelpoinen toimintamalli amma-

tillisen opettajan osaamisen hyödyntämisestä koulutusmyynnin tueksi. Lisäksi 

kehittämistyön myötävaikutuksesta esimiesvalmennustiimissä otettiin käyttöön 

kehittämispäivät. Tiimipalavereiden yhteydessä tiimin jäsenet huomasivat todel-

lisen kehittämistyön olevan mahdotonta ilman riittäviä aikaresursseja. Prosessin 

aikana tiimin kehittämistoimenpiteet ovat konkretisoituneet.  

 

Tutkimusta tehdessäni korostui opettajan autonomia. Kuten aiemmin tekstissä 

mainitsin, suomalaisella opettajalla on poikkeuksellinen autonomia päättää ope-

tusmenetelmistä ja opetusmateriaaleista. Opinnäytetyössäni korostin oppivan 

organisaation tunnuspiirteitä ja tiimien itsenäistä vastuuta osaamisen ja toimin-

tatapojen kehittämisestä. Halutessaan opettajat voivat joustaa autonomiastaan 

ja pyrkiä avoimempaan yhteistyöhön. Johtamiskulttuurin tulisi kannustaa avoi-

meen työkulttuuriin, jossa arvostettaisiin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa 

toiminnassa. Mielestäni paljon hyvää osaamista jää hyödyntämättä, jos amma-

tilliset opettajat jättäytyvät kehittämistyön ulkopuolelle opettajan autonomian ni-

missä. 

 

Koin haasteena persoonaan vahvasti sidoksissa olevan äänettömän ammatti-

taidon hyödyntämisen. Työelämässä nousevat esille yhä vahvemmin vuorovai-

kutustaidot, empatiakyky ja ongelmanratkaisutaidot. Jos ammatilliset opettajat 

opettavat näiden taitojen vahvistamista, oletuksena voisi olla, että opettajat itse 

ymmärtävät näiden taitojen merkityksen omassa työssään. Kuten aiemmin teks-

tissäni totesin, ihmisen pitäisi pystyä tiedostamaan se osa itsestään, jonka muut 

tuntevat, mutta joka itselle on ehkä tuntematon. Pitäisi olla tietoinen omista us-

komuksistaan ja mielikuvistaan, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen organisaa-

tiossa. Oma tapa kommunikoida ja käyttäytyä vaikuttaa muihin ihmisiin. Koros-

taisin erityisesti opettajien halua tehdä yhteistyötä ja jakaa osaamistaan 
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toisilleen. Olisi tärkeää, että tiimeissä on avoimuutta ilman pelkoa oman ase-

man menettämisestä. Esimiesten tulisi tunnistaa ja huomioida työntekijöidensä 

vahvuudet ja erityisosaaminen, jolloin oman osaamisen jakaminen ei olisi luo-

pumista vaan tiimin osaamisen vahvistamista.  
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