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1

Johdanto

Sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään suurten muutosten aikaa ja muutosten
määrä ei vähene lähitulevaisuudessakaan. Sote-uudistukset ja digitalisaatio vaikuttavat kaikkien työhön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osaamistarpeiden ennakointiin ja osaamista arvioivaan toimintaan kohdistuvat paineet ovat kovia,
koska työssä vaadittavan osaamisen ja ammattien sisältöjen olisi oltava tasapainotilassa keskenään. Työtä tulisi myös jakaa ehkä aiempaa eri tavoin yksilöiden
osaamisia hyödyntäen. (Coco & Kurtti 2018, 4-6.)

Uudistuva työ vaatii erilaisia taitoja aiempiin verrattuna ja silloin oppimisen nopeus korostuu. Sekä yksilöiden että koko organisaation on osattava hankkia tietoa, soveltaa ja toteuttaa sitä yhdessä sekä erikseen. On myös uskallettava jakaa
keskeneräisiä ajatuksia, jotta ne voivat jalostua. (Aalto 2012, 4.) Yhä useammassa organisaatiossa se tarkoittaa sitä, että niillä tulisi olla taitoa tunnistaa asiakkaidensa odotukset ja kyky oppia uusia tapoja toimia. Asiakkaiden tarpeisiin
voidaan vastata paremmin esimerkiksi uusilla innovatiivisilla palveluilla ja tuotteilla, joiden tarvetta he eivät ole itse edes vielä huomanneet. Edellä mainittujen
tavoitteiden saavuttamisessa keskeisimpänä tekijänä korostuu osaaminen, joka
henkilöstöllä on. Tämä korostuu varsinkin sellaisissa yhteisöissä ja organisaatioissa, joissa tuloksia aikaansaadaan ihmisten avulla. Henkilöstön motivaatiolla,
työtyytyväisyydellä ja -hyvinvoinnillakin on vaikutusta inhimillisen lisäarvon syntymiseen. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & Rovaniemen koulutusyhtymä, Euroopan unioni 2016,3.)
Työn muuttumisen ohella ovat johtaminen ja esimiestyökin muuttuneet. Nykyisin
esimiehen ei tarvitse enää olla virtuoosi johtamassaan toiminnassa, vaan uuden
merkityksellisyyden työhön voi löytää työyhteisön toimintamallin jatkuvasta arvioinnista ja kehittämisestä (Schaupp, Koli, Kurki & Ala-Laurinaho 2013, 25).
Opinnäytetyöni toimeksiantajana oli Pohjois-Karjalassa sijaitseva yksityinen hoivakoti. Se toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistoimintana, ja sen painopisteenä on osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Opinnäytetyö liittyy ”Kokeilevan
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kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla” -hankkeeseen, joka alkoi elokuussa 2017.
Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa kehittämisosaamista sosiaali- ja terveysalan
koulutus- ja työorganisaatioiden yhteistyönä. Kehittämisen kohteet ovat hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden valitsemia. Lisäksi osallistujia valmennetaan
hankkeen aikana oman osaamisensa tuotteistamiseen. Esimiestyötä tuetaan valmentajuuden ja osaamisen johtamisen suuntaan. (Karelia ammattikorkeakoulu
2017.)

2

Osaaminen

2.1

Yksilöosaaminen

Yksilötasolla osaamisista voidaan käyttää monenlaisia käsitteitä. Sydänmaanlakan (2015, 152) mukaan osaaminen tarkoittaa tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja. Lähtökohtana osaamiselle on oppiminen (Sarajärvi, Mattila
& Rekola 2011, 87). Se on siis jotain, mitä voi harjoitella ja kehittää. Osaaminen
voi joskus olla myös tiedostamatonta ja tällöin ihminen ei välttämättä osaa käyttää
sitä tarpeeksi. Oman osaamisen ja sen puutteiden tiedostaminen onkin kaiken
kehityksen lähtökohta. (Sydänmaanlakka 2015, 153.) Kuviossa 1 on kuvattu yksilöosaamisen kerroksellisuutta.
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Tehtävän vaatima asiantuntevuus ja
ammatillinen pätevyys, osaaminen
henkis-fyysinen kunto

”henki”

taito

tieto

Arvot

taipumukset
kokemus

Kuvio 1. Yksilöosaamisen kerroksellisuus (mukaillen Kirjavainen 2003, 84.)
Osaamista luodaan omista lähtökohdista käsin, jokainen omassa sosiaalisessa
ympäristössään ja kokemuksiensa kautta. Osaamisen käyttäminen vaatii ihmiseltä jaksamista, tahtomista ja kykenemistä. (Viitala 2008, 17.) Itsestään ja maailmastaan voi oppia jotain uutta vain silloin, jos nöyränä avautuu kuuntelemaan
sitä, mitä ei koskaan aiemmin ole kuullut (Juuti & Vuorela 2015, 169). Oppiminen
on sitä tarpeellisempaa, mitä nopeammin osaaminen vanhenee. Sen hyöty saavutetaan vain yhdistämällä ja jakamalla ihmisten osaamista sekä käyttämällä sitä
tehokkaasti toimintaan. (Otala 2008, 65,331.)
Osaamisen siirtäminen käytännön toimintaan on kyvykkyyttä (kuvio 2). Hyvällä
osaamisella päästään hyvän suorituksen kautta hyviin tuloksiin ja sitä kautta onnistumisen kokemukseen. Samaan päämäärään tähtäävillä hyvillä tuloksilla on
mahdollisuus saavuttaa vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä. (Sydänmaanlakka
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2015, 152-153.) Hoitotyössä vaikuttavuuden arviointi kohdistetaan siihen, minkä
verran jokin palvelu ja hoitomenetelmä tuottavat terveysvaikutuksia sen kohteena
olevalle yksilölle. Sitä voidaan pitää perustehtävän arviointina, koska tuloksia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä tai palvelutoiminnan uudistamisessa. (Korhonen, Jylhä, Korhonen & Holopainen 2018,
168-169.)

• tiedot
• taidot
• asenteet
• kokemukset
• kontaktit

Osaaminen

Suoritus
• kyky toimia tietyssä
tilanteessa

• optimaalinen tulos ko.
tilanteessa

Tulos

Onnistuminen

• pidemmän ajan tulos

• onnistumisen
voimaannuttava
kokemus

Vaikuttavuus

Kuvio 2. Osaamisen määritelmä (mukaillen Sydänmaanlakka 2015, 152-153.)
Muutoksissa oppimista voi tapahtua useilla eri tavoilla ja sen aikaansaamat muutokset voivat näkyä sekä organisaation että yksilön käytöksessä. Organisaatioon
saadaan uusia ajattelumalleja, lähestymistapoja ja käytänteitä yksilön kehittyvän
ja uusiutuvan osaamisen avulla. Ratkaisevinta oppimisessa on pohtiminen eli
reflektointi. Siinä organisaatio tai yksilö pohtii toiminnan ulkoista ja sisäistä suhdetta, minkä synnyttämä jännite puolestaan mahdollistaa oppimisen. (Virtanen &
Stenvall 2014, 191.) Jos uuden oppimisen halu on menetetty, se vaikuttaa sekä
tuottavuutta että hyvinvointia heikentävästi. Kaikkien aistien hyödyntäminen voi
edesauttaa oppimista, kun tuoksut, kuvat, sanat ja kokemus yhdistyvät yhtenäiseksi mielikuvaksi. (Åhman 2015, 260.)
Sydänmaanlakka (2015, 152-153) kuvailee osaamista kyvyksi toimia ja taidoksi
käyttää taitoja, tietoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja. Se tulee ilmi konk-
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reettisessa toiminnassa, kun pystyy toimimaan tehokkaasti juuri määrätyssä tilanteessa. Kestin (2010, 148-149) mukaan osaamista ei kuitenkaan saa yrittää
hallita, vaan se olisi vapautettava organisaation hyödyksi. Ydinosaamisalueet
olisi osattava nimetä ja kehitettävä osaamista niillä alueilla, mutta liian tarkkaan
kirjaamiseen ja hallintaan ei ole järkevää lähteä. (Kesti 2010, 148-149.) Ydinosaaminen voidaan kuvata pitkäaikaisen oppimisen tulokseksi, jota on mahdotonta tai vaikeaa kopioida (kuva 1). Organisaatiolle se on strategisesti merkittävä
kilpailuetu tai kilpailuedun lähde. (Kamensky 2010, 200.)

Kuva 1. Ydinosaamispuun pääelementit (Kamensky 2010, 200.)
Yhdistämällä yksilöosaamiset sekä yksikkö- että organisaatiotasolla saadaan selville keskeiset vahvuudet koko organisaatiossa. Näistä osa-alueista voidaan
tehdä tarvittavien osaamisten vertailua ja näin saada selville organisaation osaamisprofiili. (Laakso-Manninen 2003, 38.)
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2.2

Osaaminen hoitotyössä ja organisaatiossa

Työelämään on jo vakiintunut käyttöön sana kompetenssi, joka viittaa työtehtävän edellyttämiin valmiuksiin. Sille on olemassa myös vanhempi käsite: ammattitaito. Käsitettä on käytetty kuvaamaan pitkälle edistynyttä osaajaa, jonka työskentely on taitavaa ja varmaa. Tällöin voidaan poissulkea ulkokohtainen
näyttäminen ja pinnallinen osaaminen. (Viitala 2008, 113.) Hoito- ja hoivatyössä
osaaminen koostuu monipuolisesta yhdistelmästä tietoja, taitoja ja asenteita. Lisäksi siihen sisältyy terveydenhuollon ammattihenkilön ongelmaratkaisutaitoja,
kykyä työskennellä jäsenenä tiimissä ja tehokkaita, monipuolisia kommunikointitaitoja. (Korhonen ym. 2018, 77-78.) Jos yksilön osaamista ei tunneta tai arvosteta, hän voi turhautua ja ikävystyä. Toisaalta, jos vaatimuksia on liikaa eikä osaamista voi kehittää, tulee ahdistusta ja stressiä. Oman osaamisen kehittämisen ja
osaamisen hyödyntämismahdollisuuksien tulisi olla keskenään tasapainossa ja
näin yksilön ohella organisaatiokin hyötyy siitä. (Kesti 2010, 50-51.) Organisaation olisi osattava valita, mille alueelle osaaminen keskitetään. Parhaita keinoja
siihen ovat vastuualueen toiminnan ja henkilöstön jatkuva kehittäminen esimiestyön kautta.(Juuti & Vuorela 2015, 71.)
Yleissairaanhoidossa sairaanhoitajan osaaminen koostuu ammattipätevyysdirektiivin mukaan yhdeksästä eri osa-alueesta:
1)

asiakaslähtöisyydestä

2)

hoitotyön eettisyydestä ja ammatillisuudesta

3)

johtamisesta ja yrittäjyydestä

4)

kliinisen hoitotyön osaamisesta

5)

sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöosaamisesta

6)

näyttöön perustuvasta toiminnasta ja päätöksenteosta

7)

ohjaus- ja opetusosaamisesta

8)

terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä

9)

sosiaali- ja terveysalan laadusta ja turvallisuudesta

(Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 7-8.)
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Osaamiskuvauksia hyödynnetään esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opetussuunnittelussa. Valtakunnallisesti niillä tavoitellaan valmistuvien sairaanhoitajien
osaamisen yhtenäistämistä ja tasalaatuisuuden edistämistä. Työelämässä kuvauksia voidaan hyödyntää opiskelijoita arvioidessa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä. (Eriksson ym. 2015, 7-8.)
Lähihoitajan ydinosaamista ovat:
1)

taito käyttää omaa persoonaansa ammatillisesti

2)

perushoivan ja -hoidon taidot, jotka sisältävät toimintaympäristökohtaista

erikoistuneempaa osaamista
3)

laaja-alaiset vuorovaikutustaidot

4)

eettinen osaaminen

Lisäksi jatkossa tarvitaan myös uudenlaista osaamista, kun palveluiden käyttäjät
ja palveluiden tarpeet monimuotoistuvat. (Hakala, Tahvanainen, Ikonen & Siro
2011, 11-12.)
Työhön ja siihen liittyvään identiteettiin osaaminen ja älykkyys kuuluvat keskeisesti. Ammatti-identiteetti voidaan kokea vahvuutena, mutta myös isona rasitteenakin. Viime aikoina on puhuttu paljon innovatiivisuudesta, uusiutumisesta ja
”out of the box”-ajattelusta, mikä viittaa taitoon katsoa oman perustehtävän yli ja
ohi, sekä pohtimista, mikä olisi viisainta oman organisaation kokonaisuuden kannalta. Luovasti toimiva osaaja voi esimerkiksi sulauttaa yhteen asiakkaiden tarpeet, tekniikan ja uudenlaiset työkäytännöt, jolloin muodostuu toimivia palveluja.
(Virtanen & Stenvall 2014, 111.)
Sydänmaanlakan (2015, 198) mukaan organisaation osaamiseen kuuluvat yksilöosaamisten lisäksi organisaation kulttuuri, toimintatavat ja prosessit. Lammintakanen (2015, 250) kuvailee organisaation osaamisen perustehtävän kannalta
olennaiseksi informaatioksi ja tiedoksi, mikä jalostuu osaamiseksi yksilöiden toimiessa organisaatioiden tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen mukaisesti. Virtasen
ja Stenvallin (2014, 181-182) mukaan organisaatiossa osaaminen muodostuu
henkilöstön osaamisista, mutta toisaalta osaamista voidaan käsitellä organisaation muutoskapasiteetin ilmenemismuotonakin. Se nimittäin ratkaisee sen, miten
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organisaation kehittyminen, uudistuminen ja seuraavan kehittymisasteen saavuttaminen tapahtuu.
Asiantuntijaorganisaatiossa, jossa työtä tehdään itsenäisesti, näkymättömästi ja
kaikki yhteisön jäsenet ovat mukana toimivassa toiminnassa, on erityisen suuri
vaara perustehtävän hämärtymiselle. Luomalla käytäntöjä ja mahdollisuuksia
osallistaa mahdollisimman moni keskusteluun tulevaisuuden osaamisista, voidaan vahvistaa kytkentää henkilöstön kehittämisen eri osien välillä. Tällöin ihmiset suuntautuvat itse osaamisensa kehittämiseen joustavasti, kun ymmärtävät
mihin ollaan menossa. (Laakso-Manninen 2003, 43.)
Vahvin perusta työyhteisön oppimiselle on kulttuuri, joka rohkaisee jatkuvaan ja
omaehtoiseen yksilö- ja ryhmätason reflektioon, aktiiviseen tiedon etsintään ja
kokeiluihin. Ratkaisevaa on, miten osaamisen karttumisen ja leviämisen prosessia kyetään erilaisilla rajapinnoilla ratkaisemaan organisaatiossa. Näitä ovat esimerkiksi ryhmän ja yksilön välinen rajapinta, ryhmien keskinäiset rajapinnat ja
ihmisten sekä organisaation rakenteiden väliset rajapinnat. Nykyään tärkeäksi rajapinnaksi koetaan myös suhteet organisaation ja yhteistyökumppanien välillä.
(Viitala 2008, 166.)
Vahva osaaminen antaa usein kuvan, että organisaatiossa myös käytetään sitä.
Samoin älykäs työntekijä tai esimies odottaa, että hänen osaamisensa huomioidaan ja sitä kehitetään jatkuvasti. Esimiesten onkin käytävä alaistensa kanssa
jatkuvaa keskustelua ja huomioitava, että osaamisen johtamisen kysymykset on
erotettu tärkeiksi. Faktatiedolla perustelulla voidaan lujittaa varsinkin älykkäiden
alaisten johtamista. (Virtanen & Stenvall 2014, 115-116.) Viitalan (2008, 12, 17)
mukaan osaaminen on jo kohonnut selkeästi tärkeäksi ja tiedostetuksi haasteeksi
suomalaisissa organisaatioissa. Sitä olisi käsiteltävä dynaamisena, virtaavana ja
jatkuvasti uudistuvana raaka-aineena, jotta yritys voi menestyä markkinoilla. Otalankin (2008, 149) mukaan organisaatiotasolla olisi osaamisen kehittäminen panostettava sellaisiin osaamisiin, joissa itsellä jo on osaamisvahvuus.
Pahimmassa tapauksessa yksilön ydinosaaminen voi organisaation sisällä olla
valtapelin väline. Ja jos kilpailijoilla on vastaavaa ydinosaamista, ei organisaation
kilpailuetu silloin pääse toteutumaan. ( Villanen & Huhtala 2017, 162.) Kirjavaisen
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(2003, 89) mukaan aitoa osaamista on inhimillisissä verkostoissa, kun taas perinteisessä johtamisajattelussa korostetaan sen omistajanäkökulmaa: kuka osaamista hallitsee.
Uusissa toimintaympäristöissä menestyäkseen pitää esimiehenkin kehittää omaa
osaamistaan, mikä puolestaan luo jatkuvaa uudistumista. Näitä nykyajassa tarvittavia johtajan avainosaamisia ovat havainnointi, ennakointi, läsnäolo, visiointi
ja toimeenpano. (Sydänmaanlakka 2015, 151.) Kuvio 3 havainnollistaa johtajan
osaamisia ja rooleja.

Uudistava johtaminen

Uudistaja
Valmenna,
kehitä ja
innovoi
Sisäinen

Visionääri
Näytä suunta,
luo visio ja
määritä
tavoitteet

Ulkoinen
näkökulma

näkökulma
johtamiseen

Toteuttaja
Aikaansaa,
valvo ja ohjaa

Verkottuja

johtamiseen

Tee
yhteistyötä,
verkostoidu ja
mahdollista

Perusjohtaminen
Kuvio 3. Johtajan osaamiset ja roolit (Sydänmaanlakka 2015, 150.)

Organisaation keskeisimmän aineettoman pääoman muodostavat henkilöstön
taidot, tiedot ja osaaminen. Suurimmaksi osaksi ne perustuvat hiljaiseen tietoon.
Aineeton pääoma ei kuitenkaan itsessään tuota vielä mitään, vaan sitä on osattava hyödyntää ja johtaa organisaation strategiaa toimeenpantaessa. (Villanen &
Huhtala 2017, 163.) Organisaatiossa olisi mietittävä, yritetäänkö vastaantulevia
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ongelmia selvittää aikaisemman osaamisen pohjalta vai onko tavoitellaanko uudenlaiseen osaamiseen perustuvaa ratkaisujen etsintää. Älykäs organisaatio näkeekin muutoksissa mahdollisuutensa vahvistaa omaa osaamistaan. (Virtanen &
Stenvall 2014, 187.)

2.3

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on organisaation kilpailu- ja toimintakyvyn varmistamista
ja vahvistamista osaamispohjan avulla. Siinä osaamisen kehittämistä ja vaalimista tapahtuu siis kaikilla organisaation tasoilla. Osaamisen johtaminen käsittää
kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla voidaan organisaation strategian edellyttämää osaamista vaalia, kehittää, uudistaa ja hankkia. Kiinnekohtana tulisi olla organisaation tahtotila – jos suuntaa ei tunneta, ei reittiäkään voida
määritellä. On siis ensin selkiytettävä yhteistä näkemystä siitä, missä aiotaan olla
hyviä ja mihin suuntaan halutaan kehittyä. (Viitala 2008, 14-16.) Myös Sydänmaanlakka (2001, 122) ja Sarajärvi ym. (2011, 88) toteavat osaamisen johtamisen prosessin käynnistyvän organisaation vision, tavoitteiden ja strategian kirkastamisesta. Kamensky (2015, 189) toteaa uuden oppimisen lisäksi haasteena
olevan usein kyvykkyys kehittää poisoppimista. Otalan (2008, 81) mukaan osaamisen johtamisen avulla organisaatiossa hajallaan oleva osaaminen valjastetaan
palvelemaan sen toimintaa tehokkaasti.

Esimiehen tehtävä on erilaisilla työkaluilla tukea henkilöstöä oman toimintansa
arviointiin ja kehittämiseen. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi kehitys- tai valmennuskeskustelut tai osaamiskartoitusjärjestelmä. (Moksi 2016, 15.) Työpaikan
tulisi tukea myös osaajan tunnetta omasta kehittymisestään sen sijaan, että se
toimisi eläketoimena (Carlsson & Forssell 2017, 13). Organisaatioissa keskeisiä
kiintopisteitä kokonaisvaltaisen osaamisen johtamisen mahdollistumiselle ovat
nykytilan tunnistaminen ja tulevaisuuden suunnan valinta (Viitala 2008, 15). Esimiehen vastuulla on nähdä jokainen yksilö hänelle ja organisaatiolle tärkeänä
henkilönä, jonka toimintaa hänen on kaikin tavoin autettava. Hänen olisi luotava
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puitteet työskentelylle ja samalla huomioida mitkä seikat ovat kunkin mielestä tärkeitä, ja sitä kautta kannustaa kyseistä henkilöä tälle merkityksellä tavalla. Ideoita
voidaan kokeilla ja kehittää yhdessä. (Juuti 2016, 65, 77.) Olisikin käytävä jatkuvaa, tietoon perustuvaa keskustelua, onko organisaatiossa esimerkiksi riittävää
osaamista uudistaa ja kehittää palveluja, ja onko sillä tietoa, jonka pohjalta tarkoituksenmukaisia tilannearvioida pystytään tekemään. Pahimmillaan tiedon
puuttuminen saattaa tuhota organisaation toiminnallisen onnistumisen tai arvon.
Taustalla voivat olla vajavaiset tiedonkeruujärjestelmät tai henkilöstön tiedon arvostamattomuus. (Virtanen & Stenvall 2014, 103-104.)

Osaamisen arvoa voidaan nostaa nimeämällä ihmisiä tiettyjen osaamisalueiden
”vastaaviksi” tai ”mestareiksi” ja tuomalla osaajia muutenkin esiin osaamisensa,
ei asemansa vuoksi. Osaamisen jakamista tulisi myös huomioida esimerkiksi kehityskeskustelussa palkitsemalla. (Otala & Pöysti 2012, 239.) Työn vaatiessa eri
osaajien välistä runsasta kommunikointia, olisi heidät sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan piittaamatta organisaatiorakenteesta (Torkkola 2015, 26-27).
Osaamisen johtamisen näkökulmasta haasteellista on, kuinka hiljaista tietoa kyetään jakamaan. Haasteita ovat lisäksi osaamisen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ja yksikön osaamisen tunnistaminen ja jakaminen. Huonoimmillaan tieto
työntekijöiden osaamisesta jää tietokoneelle tai lähijohtajien mappiin. (Lammintakanen 2015, 251-252.) Yhteisölliset työvälineet ja toimintatavat voivat luoda
mahdollisuuksia siirtää hiljaista tietoa kokeneilta nuoremmille (Otala & Pöysti
2012, 222).

Osaamis- ja kehittämiskeskeiselle yrityskulttuurille on ominaista voimakas satsaus kouluttamiseen, opastamiseen, valmentamiseen ja työnohjaukseen. Painopiste on työn yhteydessä tapahtuvassa oppimisessa, mutta ulkopuolisiakin oppimistilaisuuksia käytetään. (Kamensky 2015, 190-191.) Juuti & Vuorelan (2015,
72-73) mukaan kaikista organisaation koulutuksista voidaan tehdä tavoitteellisia
ja ne voidaan suunnata esimerkiksi tiettyjen osaamistasojen saavuttamiseen.
Koulutusten sivuvaikutuksena voi tapahtua verkostoitumista saman talon sisällä
työskentelevien ihmisten välille.

17

Henkilöstön ammatillista osaamista pystytään kehittämään ja tukemaan esimerkiksi näytön käyttöönottoa tukevilla malleilla, fasilitointi- ja mentorointijärjestelmillä sekä koulutuksilla. Selkiyttämällä tehtävät ja roolit näyttöön perustuvassa
toiminnassa, mahdollistetaan tavoitteiden asettaminen näyttöön perustuvan toiminnan osaamiselle, jolloin organisaatioissa pystytään kehittämään ja hankkimaan juuri oikeanlaista osaamista. (Korhonen ym. 2018, 85-86.) Oleellista olisi
saada uudet toimintatavat pysyvästi käyttöön ja estää palaaminen vanhoihin. Uusiin työvälineisiin ei kuitenkaan pitäisi sitoutua liikaa, koska tekniikan myötä tulee
jatkuvasti uusia välineitä. Pysyviksi uudet toimintatavat voidaan aina muuttaa ihmisten käyttäytymistä muuttamalla ja ihmiset puolestaan käyttäytyvät siten kuin
rakenteet heitä ohjaavat. Tunneaivot voimistavat itse aivojen rationaalista ajattelua, jos uudesta toimintatavasta palkitaan ja se. Mittarit ja välietapit ovat tärkeitä
tavoitteiden saavuttamisessa. (Otala & Pöysti 2012, 224-225.)

On siis oltava selkeät mittarit, joilla seurataan liiketoiminnan, henkilöstön ja koko
organisaation jatkuvaa kehittymistä. Koska yleensä vaikuttavin sisäisistä tekijöistä on johtamistapa, se edellyttää organisaatiossa valmentavaa johtamistapaa.
Siinä on ennen kaikkea kiinnitettävä huomiota kannustamiseen ja innostamiseen,
kuunteluun, empatiaan, huolehtimiseen, kommunikoinnin määrään, oikeudenmukaisuuteen ja edistymisestä palkitsemiseen. Esimieheltä se vaatii tunneälyä, luottamusta ja uskoa ihmisiin, kärsivällisyyttä, virheiden, kritiikin, ristiriitojen ja erilaisuuden sietoa sekä esimerkin näyttämistä. (Kamensky 2015, 190-191.) Viitalan
(2008, 325-333) mukaan esimiehistä voidaan löytää neljä erityyppistä ryhmää,
joiden aktiivisuus osaamisen johtamisessa painottuu eri tavoin: valmentajat, kapteenit, luotsit ja kollegat (kuvio 4). Heistä kollegat ovat kuin yksi toisten joukossa:
hyviä ja tasa-arvoisia työkavereita. He eivät ota kovin näkyvää roolia osaamisen
kehittämisessä ja aktivoivat alaisiaan pääasiassa omalla esimerkillään. Luotsit
ovat kiinnostuneita työstään ja näyttämään esimerkkiä muille, mutta keskittyvät
silti lähinnä vain suunnan selkiyttämiseen. Kapteenien profiilista voisi päätellä
heidän olevan hyviä, mutta he ovat kuitenkin esimiehinä aika perinteisiä. Asioiden
hallinta sujuu, mutta osaamisen uudistaminen ei kuitenkaan niin hyvin kuin valmentavasti toimivilla esimiehillä. Silti hekin näyttävät omaa esimerkkiään, sel-

18

kiyttävät alaistensa oppimisen suuntaa ja huolehtivat tyydyttävästi oppimisilmapiirin luomisesta. Ideaalimallina osaamisen johtamiselle Viitala pitää valmentajamaisesti toimivia esimiehiä, koska heidän otteensa työhön on esimerkillinen ja he
toimivat monella tavoin aktiivisesti osaamisen johtamisen suunnan näyttäjinä organisaatiossa. Esimiehen ottamaan rooliin vaikuttavat sekä hänen omat päätelmänsä tehtävänsä sisällöstä ja tarkoituksesta että myös organisaation odotukset.
(Viitala 2008, 325-333.)

Valmentajat
Kapteenit

Luotsit
-oman esimerkin
lisäksi selkiyttävät
oppimisen suuntaa

-käyttävät omaa
esimerkkiään,
selkiyttävät
oppimisen suuntaa
ja huolehtivat
oppimisilmapiiristä

-kaikkien
edellisten lisäksi
tukevat myös
oppimisprosesseja

Kollegat

-oman esimerkin
käyttäminen
oppimisen
aktivoinnissa

Kuvio 4. Esimiesten osaamisen johtamisen tasot Viitalaa (2008, 333) mukaillen.

Osaamisen johtaminen pitää sisällään joukon asioita, jotka tukevat osaamisen
kehittymistä ilman, että tehdään suorasti näkyväksi tai sitä tiedostetaan. Tällaisia
ovat esimerkiksi asiakkaan tarpeiden ja palautteiden esille tuominen. Ne yllyttävät kehittämään toimintaa tuottamalla oppimista synnyttävää ristiriitaa. Osaamisen johtaminen nousee vielä kehittyneemmälle tasolle osaamisen näkökulmaa
koskevan tietoisuuden kautta. (Viitala 2002, 200.) Johtajien ja esimiesten pitäisi
toiminnallaan vaikuttaa organisaatioon niin, että organisaatio onnistuu tehtävässään luoda lisäarvoa asiakkailleen kilpailukykyisesti (Kauppinen 2014, 24). Organisaatiossa hajallaan olevan erilaisen osaamisen hyödyntäminen nousee tärkeimmäksi tekijäksi, kun ajatellaan osaamisen johtamista. Muita tekijöitä ovat
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työssä jaksamisen parantaminen ja työmotivaatio. (Kankkunen, Matikainen &
Lehtinen 2005, 224.)

Osaamisen johtamisen omalla strategialla on tavoitteena vahvistaa organisaation
elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä ja löytää samalla ratkaisuja akuutteihin sekä
tulevaisuuden kysymyksiin. Strategiseen johtamiseen pitää olla oikeat valmiudet
ja kyvyt, sekä ottaa tietynlainen rooli, että esimiestyö olisi vaikuttavaa ja tuloksekasta. (Ollila 2006, 10.) Organisaatiossa voi olla hyödyllistä luoda esimerkiksi yhteisen keskustelun pohjalta oma malli osaamisen johtamisen kokonaisuudelle.
Visualisoinnin avulla voidaan usein saada tehokkaammin jäsentyneempi kuva
ennestään hahmottumattomasta ilmiöstä, sopia yhteisiä tavoitteita, hahmottaa
yhteisiä asioita samankaltaisemmin ja toimia yhdessä tehokkaammin. (Viitala
2008,14.) Osaamisen johtamisen kokonaisuutta on visualisoitu kuviossa 5.

Yrityksen strategia

Visio
Yrityksen strategiset osaamiset

-Prosesseille ja toiminnoille määritellään
keskeiset osaamiset ja niiden tärkeys
- Yksilöille ja ryhmille (tiimeille) määritellään
keskeiset osaamiset
-Tehtäville määritellään osaamisvaatimukset

Vertailu
Osaamis/asiantuntijuuskartoitukset
Prosesseittain - toiminnoittain - yksiköittäin tiimeittäin - yksilöittäin

Kehittämissuunnitelmat
ja -toimet

Kuvio 5. Osaamisen johtamisen kokonaisuus (mukaillen Viitala 2008, 15.)
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Johtamisen mallintamisella voidaan saavuttaa monia myönteisiä etuja: nopeuttaa
olennaisuuksien ymmärtämistä ja hahmottamista, auttaa riippuvuuksien havaitsemista eri osien välillä ja helpottaa kohdentamaan kehittämistä. On valittava,
haluaako organisaatio tiedostaen suunnitella itseään parhaiten palvelevan, strategiaan ja rakenteeseen sopivan johtamisjärjestelmän, välineet ja prosessin, vai
eteneekö se yksittäisiä eteen tulevia ongelmia ratkoen. Johtajan toiminnan avulla
asiat ja ihmiset yhdistyvät strategiaa toteuttavaksi toiminnaksi. (Kauppinen & Piispanen 2013, 8-9.)

2.4

Strategialähtöinen osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Jatkuvan kehittämisen tulisi kuulua luonnollisena osana jokaisen tehtävänkuvaa
ja työn arkea. Käytännössä se vaatii sitä, että tiimeillä on mahdollisuus organisoida toimintaansa nopeastikin uudella, paremmalla tavalla (Martela & Jarenko
2017, 22.) Organisaation koko toiminnan ja kehittämisen perustana ovat sen arvot, visio ja strategia. Visio kertoo mihin suuntaan ollaan menossa ja strategia
antaa välineitä henkilöstön kehittämiseen. Organisaation kehitys ja menestyminen eivät voi siis onnistua ilman suuntaa ja toimivaa strategiaa. Organisaation
strategiselle kivijalalle muodostuu moniulotteinen kokonaisuus erilaisista osaamisista. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & Rovaniemen koulutusyhtymä,
Euroopan unioni 2016,5.) Henkilöstö ei kuitenkaan välttämättä mitenkään koe
missiota, visiota, strategiaa ja arvoja työssään omakseen. Niin sanottu ”thought
Leadership” perustuu siihen, että erottaudutaan massasta ja strategia on levittäytynyt kaikille organisaatiotasoille. Hyvä johtaja on moderaattori siinä prosessissa.
Hän osaa esiintyä taitavasti ja tavoitteena on saada aikaan lumipalloefekti organisaatiossa positiivisten tarinoiden avulla. Kuuntelemalla myös toisen osapuolen
näkökulmaa vahva esimies ylläpitää hyvää vuorovaikutusta ja osoittaa arvokasta
viestintäosaamistaan. Strategian käytäntöön pakottaminen ja oletus johdon päätösten kunnioittamisesta eivät siis riitä, vaan viestinnän olisi oltava kaksisuuntaista. (Aapola 2012, 44, 46-47.)
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Strateginen johtaminen voidaan kuvailla jatkuvaksi prosessiksi, joka sisältää strategian laatimisen, sen suunnittelun ja toteuttamisen sekä arvioinnin ja päivittämisen. Tähän johtamiseen tulisi koko henkilöstön osallistua. Strategia koostuu päätöksistä, toimenpiteistä ja valinnoista, joiden avulla organisaatio pyrkii
pääsemään päämääräänsä. (Sydänmaanlakka 2015, 200.) Organisaatiolla on
mahdollista kehittää vain sitä osaamista, mikä vahvistaa organisaatiota perustehtävässä menestymisessä. Siksi kokonaisvaltainen strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen on tärkeää suunnitella hyvin. Henkilöstövoimavarojen johtaminen

on

voimakkaasti

yhteydessä

organisaation

strategiaan,

joten

tuloksellisuuden ja toiminnan varmistamiseksi on jokaisen työntekijän tiedettävä
toiminnan tarkoitus ja tavoitteet, sekä tunnistaa merkitykselliset tiedot ja osaamiset. Henkilöstön rekrytointi on liitoksissa organisaation osaamiseen ja strategiaan. (Lammintakanen 2015, 244, 248.) Varsinaista unelmatiimiä on kuitenkin
haastavaa rekrytoida tai valita suoraan, vaan se syntyy yhteisen tekemisen
kautta. Vaikutusta on silläkin, että kaikilla on tiedossa tavoite sekä mitä kenenkin
pitää sen eteen tehdä. (Kauppinen 2014, 94).
Älyä, osaamista ja tietoa kunnioittava organisaatio pyrkii mahdollistamaan henkilöstölle työskentelyolosuhteet, joissa on hyvä työskennellä (Virtanen & Stenvall
2014, 112). Se myös hallitsee osaamisiaan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.
Asiantuntemus ei voi olla riippuvainen vain tietyistä henkilöistä, vaan sitä pitää
jalostaa ja ylläpitää. Uudet tulokkaat saattavat jäädä ulkopuolisiksi, jos heihin ei
luoteta ja jos osaaminen pidetään vain muiden henkilöiden käsissä. Hyvinä työpaikkoina kunnostautuneet yritykset painottavatkin oikeiden ihmisten palkkaamista sen sijaan, että rekrytoisivat tekemällä kompromisseja. Tuuliajolla ovat
myös ne henkilöt, jotka pelkäävät tulevaisuutta ja muutosta eivätkä tiedä organisaation päämääriä. Avoimet ihmiset ovat useimmiten halukkaimpia näkemään
asioita uusista näkökulmista ja oppimaan, koska he tietävät oppimisen auttavan
koko organisaatiota tulevaisuudessa. (Aapola 2012, 134-135.)
Osallistumalla säännöllisesti kehityshankkeisiin voidaan parhaimmillaan nostaa
kehittämisen laatua. Olisi tärkeää huomata, etteivät organisaation älykkyyttä rajaa sen rajat, vaan sitä olisi tarkasteltava yli organisaatiorajojen. Olisikin pohdittava millaisia osaamisia sillä on jo itsellään ja millaista organisaation ulkopuolista
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osaamista sillä on mahdollista käyttää. (Virtanen & Stenvall 2014, 125.) Esimiesten olisi tuettava muutoksen hyväksyvää ilmapiiriä, koska se auttaa jatkuvassa
oppimisessa ja parantamisessa, mistä puolestaan asiakkaat lopulta hyötyvät (Aapola 2012, 135). Henkilöstökysymyksissä korostuvat siis olennaisesti johtaminen
ja johtajuus, koska niiden avulla voidaan menestyä. Johtamisen menettelytavat,
toimenpiteet ja päätökset sekä johtajuus itsessään kohdistuvat suoraan jokaiseen osatekijään ja jokaisella muista osatekijöistä nousevalla yksityiskohdalla on
vaikutusta johtamiseenkin. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & Rovaniemen koulutusyhtymä, Euroopan unioni 2016,5.)

Osaamisen kehittäminen vaatii paljon systematiikkaa, ymmärrystä, ja määrätietoista työtä. On myös tärkeää osata oikealla tavalla yhdistää yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason kehittämistä. (Kamensky 2015, 186,189.) Organisaatiossa, jossa
johtajuusvalmiudet ja -kulttuuri ovat vielä alkeellisia, ei osaamispohjainen strateginen johtaminen suju. Osaamisajattelu voi jäädä ilman pohjaa, jos tavoitteiden
asettamisen ja suunnittelemisen prosessi on enemmän budjettiin kuin strategiaan
painottuva, tai jos tuloskorttikulttuuri on alikehittynyttä. (Kirjavainen 2003, 76-77.)
Organisaatiolla olisikin oltava hyvä oppimisen systematiikka, sillä muuten jatkuva
kehittyminen jossakin vaiheessa hiipuu, kun se jää totuttujen tapojen ja rutiinien
jalkoihin (Kamensky 2015, 190-191). Osaamisen kehittämisen avulla voidaan
kuitenkin parantaa organisaation kilpailuetua ja varmistaa menestyminen tulevaisuudessakin (Huuhka 2010, 85). Otalan (2008, 142-143) mukaan osaamisen johtaminen ja sen kehittäminen helpottuu laadittaessa organisaatiolle selkeä osaamisstrategia.

Se

puolestaan

auttaa

tukemaan

organisaation

tavoitteita

suuntaamalla resurssit ja kehittämistoimet mahdollisimman oikein.

2.4.1

Osaamisstrategia

Osaamisstrategialla tarkoitetaan strategiaa, joka on luotu yksittäiselle työntekijälle, tiimille tai koko organisaatiolle määrittelemään kehittämistoimet ja kehittämisen painopistealueet. Osaamisstrategian pohjalta luodaan osaamispääoman
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kehittämissuunnitelma, jossa on kuvattu osaamispääoman kehittämistoimenpiteet, mitkä puolestaan on strategian pohjalta suunniteltu tehtäväksi. Kehittämissuunnitelma sisältää lisäksi tavoitteet näille toimenpiteille. (eOsmo 2011.)

Osaamispääoma kulkee aina organisaation jäsenten mukana. Jos organisaatioon jostain syystä tulee huono henki, saattavat osaavimmat irtisanoutua. Ei siis
ole samantekevää, kuinka ihmisiä kohdellaan. Tulosten ja rahallisten arvojen korostamisen lisäksi olisi luotava sitoutumista ja innokkuutta, koska sellaiset työyhteisöt ovat nykyisissä ympäristöissä menestyviä. (Juuti & Vuorela 2015, 162163.)

Osaamisstrategia voi olla suljettu tai avoin ja sillä on organisaatiossa kaksi merkitystä: luonnehtia osaamisen merkitystä yrityksen liiketoimintastrategiassa ja kuvata sitä, miten osaamishaasteisiin vastataan (Otala 2008, 141). Osaamista tulisi
järjestelmällisesti analysoida ja kehittää yksilön, tiimin ja koko organisaation tasolla. Usein nykyisin johdon tärkeimmäksi tehtäviksi määritelläänkin organisaation osaamisen hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. (Sydänmaanlakka
2001, 133.) Menestyminen osaamisen johtamisessa on riippuvainen organisaation strategia-ajattelun toimivuudesta, organisaation kokonaisrakenteesta ja käytössä olevasta strategisesta ohjausjärjestelmästä (Kirjavainen 2003, 76). Nykyään organisaatioissa puhutaankin toiminnanohjauksesta, millä viitataan hyvin
erilaisiin asioihin. Joissakin organisaatioissa käytetään erilaisia laatujärjestelmiä,
ja toisissa toiminnanohjaus tarkoittaa tasapainotetun tuloskortin muotoon tehtyä
tulosohjausmallia. (Virtanen & Stenvall 2014, 84.) Tässä opinnäytetyössä kohdeorganisaation osaamisstrategia on sisällytetty tasapainotettuun tuloskorttiin.

2.4.2

Balanced scorecard (BSC) eli tasapainotettu tuloskortti

BSC eli tasapainotettu tuloskortti syntyi kahdessatoista lähinnä Kanadassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevassa suuryrityksessä tehdyssä hankkeessa, missä oli tarkoitus kehittää yritysten suoritusten mittausta. Tällöin osaamisen ja tiedon merkitys yritysten menestykselle oli lisääntymässä. Yrityksistä saatujen kokemusten
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pohjalta Robert S. Kaplan ja David Norton kehittivät menestystekijämittariston,
Balanced scorecardin (BSC). (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 16-17.)
Tuloskortti toimii ohjausvälineenä, jolla kuvataan neljän eri näkökulman edustavien tavoitteiden väliset suhteet niin, että niitä voidaan johtaa järjestelmällisesti.
Sen avulla pystytään turvaamaan henkilöstön kehittämisen näkökulman ja ydinkyvykkyyksien mukana olo suunnittelun ja seurannan kaikissa vaiheissa. (Kirjavainen 2003, 40.) Organisaation henkilöstön kehittämisen, ydinkyvykkyyksien ja
tietopääoman johtamisen yhdistämisen olennaisin kohta on siinä, kuinka niistä
tehdään organisaation normaalia vuosittaista suunnitteluprosessia eri tasoilla.
Merkityksellistä on, että yksilön ja organisaation näkökulmat kytkeytyvät jo suunnitteluprosessissa yhdistyen sekä henkilöstön että toiminnan kehittämiseen (kuvio 6). Tuloskortissa organisaation visio puretaan päämääriksi ja niihin johtaviksi
strategioiksi neljästä eri näkökulmasta käsin: sisäisten prosessien, oppimisen ja
kehittymisen, taloudellisen ja asiakasnäkökulman kautta. Näillä neljällä osa-alueella strategiat puretaan toisiinsa liittyviksi tavoitteiksi. (Laakso-Manninen 2003,
39-40.) Tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmat on kuvattu kuviossa 6.

Henkilöstön
näkökulma
(osaaminen
ja
oppiminen)

Asiakasnäkö
-kulma

Visio ja
strategia

Prosessinäk
ökulma

Taloudellinen
näkökulma

Kuvio 6. Tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmat (mukaillen Juuti 2016, 52.)
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Oppimisen ja kasvun mittaaminen ja hallinta ovat yhä tärkeämpi osa mittausjärjestelmää, koska organisaation osaaminen on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi sen menestymistä ajatellen. Oppimista ja kasvua BSC:ssa mittaavat työntekijöiden tuottavuus, pysyvyys ja tyytyväisyys. Niiden mittaaminen on kuitenkin
usein epämääräistä ja vaikeaa, eikä BSC:lla ole ratkaisuja niihin liittyviin ongelmiin. Se paremminkin olettaa tyytyväisten työntekijöiden haluavan itse oppia ja
kehittyä. (Kankkunen ym. 2005, 105-106.)
Tuloskorttiin kuuluu yleensä sekä tulemia kuvaavia mittareita että suoritusajureita. Tulemamittarit ovat useimmiten aika samanlaisia kaikissa organisaatioissa.
Organisaatiotason tuloskortin määrittäminen edellyttää, että organisaation johto
on luonut perusteellisen näkemyksen siitä, mitkä organisaation toiminnan eri osaalueet ovat tärkeimpiä visioon tähdättäessä. Tuloskortin suunnittelun ja seurannan välineenä toimii ihanteellisesti henkilöstölle tehty osaamiskartoitus. Seurantatiedon avulla osallistujat pystyvät hahmottamaan syy- ja seuraussuhteita organisaation osaamisen ja toiminnan välillä. (Laakso-Manninen 2003, 39-40.)
Strategian mittarointi pakottaa organisaation johdon selvittämään tarkasti, mihin
strategialla ja strategisilla tavoitteilla pyritään. Kun mittaristo ja sen tueksi luotu
strategiakartta on luotu niin, että ne kuvaavat organisaation strategian ja liiketoiminnassa vallitsevat lainalaisuudet, on mittariston avulla helppo perustella kyseisten mittareiden ja tavoitteiden valinta työntekijöille. Sen kautta on toiveena
puolestaan saada aikaan parempaa sitoutumista ja sitä kautta strategian toteutumista. (Malmi ym. 2006, 19-21.) Esimerkiksi muutoksen läpiviemistä voidaan
näin tehokkaasti tukea strategisella mittausjärjestelmällä (Kankkunen ym. 2005,
99).
Nimensä mukaisesti mittariston olisi oltava useassa suhteessa tasapainoinen.
Ensimmäiseksi ei-rahamääräisen ja rahamääräisen mittaamisen tasapainossa
olisi huomioitava, ettei esimiestyössä nojata ainoastaan taloudellisiin mittareihin.
Toiseksi on huomioitava ennakoivien mittareiden ja niin sanottujen tulosmittareiden tasapaino. Kolmanneksi hyvässä mittaristossa tulisi olla tasapainotettu pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteet. Myös sisäisten (sisäiset prosessit ja oppiminen ja kasvu) ja ulkoisten (omistaja, asiakas) mittareiden tasapaino on
huomioitava. Viimeisenä olisi muistettava tasapainottaa helposti mitattavat asiat
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vaikeimmin mitattavien, mutta strategisesti merkittävimpien seikkojen kanssa.
Käytännössä on näyttänyt siltä, että oppimiselle ja kasvulle mittareita on tullut
määritettyä kaikkein vähiten. (Malmi ym. 2006, 32-33.) Selin & Selinin (2013,
185-186) mukaankin oppimista voi olla hankalaa mitata numeroilla ja tällöin voi
riittää osallisten henkilökohtainen arvio asiasta, koska he ovat asiaansa paneutuneita ja asiansa osaavia. Mittareiden validiteettiongelmat voivat nopeasti johtaa
mittariston käyttämättömyyteen.(Malmi ym. 2006, 33).
Malmi ym. (2006, 92-93) mukaan Balanced scorecardia voidaan perinteisen mittausjärjestelmänä käyttämisen lisäksi hyödyntää edistyneemmin esimerkiksi strategisena johtamisjärjestelmänä. Mittaristo pyörittää jatkuvaa prosessia, jossa mittareiden tavoitteena on kiinnittää huomio eniten huolenpitoa kaipaaviin
prosesseihin. Ensin tarkennetaan palkkioiden ja tavoitteiden kautta työn suuntaviivat, jaetaan resurssit ja määritellään välitavoitteet. Seurantaa hyödynnetään
uuden oppimiseen ja virikkeiden saamiseen, että visiota voidaan arvioida uudelleen. Tämä kiertokulku mahdollistaa mittaristoa käyttävien esimiesten analysoida
organisaation suorituskykyä muutenkin, kuin vain taloudellisten mittareiden perusteella. Organisaatiossa voidaankin aloittaa neljä uudenlaista johtamisprosessia: vision ja strategian selkiyttäminen, viestinnät ja kytkennät, liiketoiminnan
suunnittelu sekä palaute ja strateginen oppiminen. Kankkusen ja muiden (2005,
99) mukaan tärkein strategisen mittausjärjestelmän osa-alue prosessissa on sen
aikaansaama organisaation oppimisen prosessi.
Malmi ym. (2006, 245) mukaan Balanced scorecardia käytetään suorituskykymittaristoroolinsa ohella myös organisaation kokonaisvaltaisessa ohjaamisessa ja
kommunikointi- sekä viestintävälineenä. Tulevaisuudessa sen käyttömahdollisuudet lisääntyvät edelleen, ja syntyy yksilöllisiä soveltamistapoja yksilöllisiä tarpeita varten.
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2.5

Leanin ja osaamisen kehittämisen yhteys

Lean on tullut terveydenhuoltoon japanilaisesta autoteollisuudesta. Nykyisessä
muodossaan menetelmä tähtää asiakkaan arvon parantamiseen, prosesseissa
olevan hukan vähentämiseen, palvelujen ja asiakasvirtojen sujuvoittamiseen
sekä jatkuvan laadun parantamisen kautta henkilöstön voimaannuttamiseen. Sen
avulla käytännön toimintaa organisoidaan niin, että hoito voidaan toteuttaa sujuvasti ja asiakkaalle tuotetaan siten lisäarvoa. (Korhonen ym. 2018, 143-144.) Prosessien keskeisenä suunnittelukohteena tulisi olla asiakaskohtaamisten, niiden
ajoitusten ja sisältöjen suunnittelu sekä johdonmukaiseen työskentelyyn tähtäävä
tukijärjestelmä. Näin asiakas tulee huomioitua oikealla tavalla kaikissa prosesseissa ja asiakassuhdetta johdetaan tiiviisti ja tavoitteellisesti. (Selin & Selin
2013, 175-176.)
Torkkola (2015, 23, 25) kuvaa ylikuormittumisen, hukan ja vaihtelun olevan suurimpia vihollisia työn sujuvalle etenemiselle. Tärkeimmäksi näistä nousee vaihtelu, koska siitä aiheutuu sekä hukkaa että ylikuormittumista. Asiantuntijaorganisaatiossa

vaihtelu

eli

epätasapaino

käsitetään

esimerkiksi

henkilöstön

osaamiseroina, vaihteluna työkuormassa eri päivinä tai vaihteluna, mikä johtuu
organisaation omista toimintatavoista. Henkilöstön kyky uudistua ja oppia uutta
vähentyvät jatkuvassa ylikuormittumisessa. Myös sairaspoissaolot lisääntyvät ja
estävät siten työtapojen parantamisen. Hukkia puolestaan on monenlaisia ja se
kuvaillaan tekemiseksi, mistä asiakkaalle ei ole suoraa hyötyä eikä hän ole siitä
halukas silloin maksamaankaan. Hukkien hävittäminen tulisi nähdä tavoitteena,
ei keinona. (Torkkola 2015, 23,25.)
Läpinäkyvyys ja visuaalinen johtaminen linkittyvät niin Lean-filosofiaan kuin tähän
kehittämistyöhön. Kehitettävän idean visualisointi painostaa konkretiaan ja vahvistaa osallisten yhteisymmärrystä (Hassi, Paju & Maila 2015, 136). Läpinäkyvyys
puolestaan auttaa luomaan yhteisen ymmärryksen kokeilujen ja ideoiden toteuttamisesta ja kehityssuuntiin vaikuttamismahdollisuuksista (Barnas & Addams
2017, 90). Se myös lisää luottamusta, koska ihmisten toiminnan syyt ja vaikuttimet ovat kaikkien nähtävillä (Otala 2008, 206).
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Organisaatiossa työtapoja vakioimalla voidaan selkeyttää rooleja ja odotuksia
sekä varmistaa esimerkiksi henkilöstön tehtävien siirtojen sujuvuutta. Vakioidut
työtavat auttavat myös määrittelemään sujuvaan hoitoprosessiin kuuluvia tehtäviä. (Suneja & Suneja 2017, 118-119.) Visuaalinen johtaminen voidaan nähdä
lupauksena, koska se tekee selväksi organisaation sitoutumisen potilaskokemuksien parantamiseen (Barnas & Addams 2017, 88). Henkilöstön jäsenistä kaikki
tietävät yhteisen tavoitteen ja heillä on selkeät ohjeet ja roolit. Jokaisella on myös
tiedossa kuinka voi omalta osaltaan auttaa saavuttamaan tavoitteen. (Suneja &
Suneja 2017, 111.)
Terveydenhuollon henkilöstöllä olisi oltava tunne, että he ovat osa terveydenhuoltojärjestelmää, jotta hoitoprosessia parantavia ratkaisuja keksittäisiin (Suneja &
Suneja 2017, 166). Lean-filosofiassa ongelmia ei lakaista maton alle, vaan pyritään jatkuvaan mielekkääseen parantamiseen. Esimiehet toimivat valmentavalla
otteella auttaen muita tunnistamaan ongelmia ja kannustavat päivittäiseen parantamiseen. (Planet Lean 2018.)

2.6

Aikaisempien tutkimusten ja opinnäytetöiden näkökulma osaami-

sen johtamiseen
Osaamisen johtaminen on ollut paljon tutkittu ja käsitelty aihe niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin muillakin aloilla, joten sitä käsitteleviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on paljon. Viitalan (2002, 160) väitöskirjan mukaan osaamisen johtaminen voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen: oppimisen suuntaamiseen,
oppimista edistävän ilmapiirin luomiseen, oppimisprosessien tukemiseen ja esimerkillä johtamiseen. Osaamisen johtamisen keinoja puolestaan on sen mukaan
kolme:

1)

tiedon käsittely ja sen avulla tietoisuuden luominen

2)

keskustelun synnyttäminen

3)

oppimista tukevien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen
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Näitä keinoja sovelletaan osaamisen johtajan toimesta osaamisen johtamisen eri
ulottuvuuksissa. (Viitala 2002, 188.) Tolvasen (2012, 24,42,48) opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää osaamisen johtamista avoterveydenhuollossa ja tulosten
perusteella kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa prosessin tuntemus, perehdyttäminen ja työyhteisön osaamisen hyödyntäminen. Sompin (2011, 57-58)
opinnäytetyössä esimerkiksi selvisi, etteivät osallisina olleet laboratorionhoitajat
tienneet organisaationsa visiota ja strategiaa kovin hyvin. Heidän osaamisensa
oli pätevää, mutta sen kehittäminen ei onnistu ilman osaamisen johtamista, koska
osaamisen kehittäminen pohjautuu nimenomaan organisaation strategiaan.

Ahosen (2010, 36-37, 39, 43, 47) opinnäytetyön tuloksissa kävi ilmi, että osaamisen johtaminen koettiin tärkeäksi, mutta sekä esimies että työntekijät tarvitsevat
lisää tietoa osaamisen johtamisen merkityksestä. Henkilöstön osaamista hyödynnettiin sijoittamalla henkilö hänen vaatimustasonsa mukaiseen työtehtävään.
Työn vastatessa työntekijän osaamista, löytyi työniloa ja työtyytyväisyyttä, jolloin
puolestaan organisaatio hyötyi työntekijän ammattitaidosta. Esimiehen roolia ja
merkitystä henkilöstön työn tukemisessa pidettiin erittäin tärkeänä. Työntekijät
olivat myös kokeneet vaikeana miettiä omaa ja työyhteisössä vaadittavaa osaamista.

Nerg (2008, 69) selvitti opinnäytetyössään Balanced scorecardin ilmentymiä terveydenhuollossa ja tuloksissa kerrottiin osaamisen hallintaa kehitettävän sen
avulla. Potilaiden hoidon laadun todettiin olevan riippuvainen henkilökunnan
osaamisesta ja ammattitaidosta. Sompin (2011, 57) ohella myös Nergin (2008,
73) opinnäytetyössä kävi ilmi ettei organisaation strategia ollut jalkautunut sen
kaikille tasoille asti.

Laurikaisen (2009,54,58) opinnäytetyössä laadittiin osaamiskartoitusmittaristo
yksityisiin hoivakoteihin osaamisen johtamisen kehittämisen välineeksi. Tulosten
perusteella henkilöstön osaaminen oli hyvällä tasolla, mutta jokaisella osaamisalueella oli myös kehittämistä. Siinä myös osoitettiin, että henkilöstön osaamiskartoitusmittauksella voidaan saada selville henkilöstön sen hetkinen osaaminen
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ja kehitettävät osaamisalueet. Kartoituksen avulla yritykset valitsivat ne osaamisalueet, joiden kehittämiseen panostetaan lähivuosina.

3

Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä

Kehittämistoiminnan tavoitteena oli tässä opinnäytetyössä selvittää hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten tämän hetkistä osaamista, ja selvittää millaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Tarkoituksena oli kehittää tätä kautta hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkoituksena oli luoda
sitä kautta puitteet työhyvinvoinnin parantumiselle ja osaamisen johtamisen kehittämiselle tulevaisuudessakin.

Opinnäytetyön tehtävänä oli:
1.

lisätä henkilökunnan tietoisuutta työyhteisön osaamisesta

2.

selvittää organisaation nykyosaaminen ja osaamisen kehittämistarpeet

3.

tuottaa esimiehille osaamisen johtamiseen käyttökelpoisia, konkreettisia
työkaluja

4

Kehittämistyön menetelmälliset valinnat

4.1

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta

Kehittäminen ja tutkimus ovat luonteeltaan erilaisia useassakin suhteessa, mutta
niillä on myös paljon yhtäläisyyksiä. Niiden keskinäinen liitto voi olla hedelmällinen: kehittämisen kokemusmaailma haastaa tutkimusanalyyseihin ja vastapainona tutkimus vahvistaa kehittämistyön käytäntösuhdetta teoreettisin jäsennyksin. (Seppänen-Järvelä & Karjalainen 2009, 4.) Kehittämistoiminnan ja
tutkimuksen suhdetta voidaan hahmotella niin, että tutkimuksen tietoja hyödynnetään kehittämisessä. Kehittämisvälineitä voidaan analysoida esimerkiksi sen
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perusteella, selvitetäänkö niillä kehittämisen tarvetta, arvioidaanko tavoitteiden
saavuttamista vai ylläpidetäänkö niillä sosiaalisia prosesseja, jotka liittyvät kehittämiseen. Osalla kehittämismenetelmistä painopiste on idean keksimisessä ja
sen jalostamisessa. (Toikko & Rantanen 2009, 18.)

Kehittämisellä tavoitellaan parannettuja tuloksia, kun taas tutkimuksen tavoitteena on tieto. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ne yhdistyvät. (Anttila 2007,
9.) Organisaation kehittämistarpeet tai halu muutokseen voivat toimia erilaisina
lähtökohtina tutkimukselliselle kehittämistoiminnalle. Yleensä siihen kuuluu käytännön ongelmaratkaisua ja uusien ideoiden, käytäntöjen, palvelujen tai tuotteiden luomista ja toteuttamista. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 19.) Myös
Toikko & Rantasen (2009, 11,14, 22-23) mukaan jokainen kehittämistoiminta on
laajuudeltaan, kohteeltaan, organisointitavaltaan ja lähtökohdiltaan erilainen.
Käytännön pulmat ja kysymykset ohjaavat kuitenkin tiedon tuottamista. Tiedontuotantoa tapahtuu aidoissa toimintaympäristössä, jossa tutkimukselliset menetelmät ja asetelmat ovat apuna. Tämän asetelman avulla kehittämistoiminnan tulokset ja päätelmät voidaan nostaa käsitteelliseen muotoon, jolloin niitä pystyy
paremmin arvioimaan yleisen merkityksenkin näkökulmasta. Tutkimuksellisella
kehittämistoiminnalla tähdätään siis konkreettisiin muutoksiin ja lisäksi halutaan
tuottaa perusteltua tietoa. Tutkivalla työotteella ja tutkimuksellisilla asetelmilla on
tarkoitus tuottaa lisäarvoa tällekin kehittämistoiminnalle.
Kehittämisen liian nopealla käynnistämisellä voi olla vaikutuksia siihen, ettei ehditä riittävästi analysoida ja pohtia kehittämisen todellisia tarpeita, realistisia toteutumismahdollisuuksia ja taustaa. Taustan ja tarpeen kriittinen pohdinta ja perusteiden hakeminen selkiyttävät ja vahvistavat osallistujien näkemystä
kehittämisen tavoitteista ja sen tarpeellisuudesta. (Kankkunen & Vehviläinen
2013, 72.) Tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin ratkaisuja käytännöstä nouseviin
kehityskohteisiin ja mahdollisesti rakentamaan uusia toimintatapoja eli voidaan
puhua tutkimuksellisesta kehittämishankkeesta. Painopiste sijoittuu silloin enemmän käytännön tietoihin, taitoihin ja tuotteisiin. (Heikkilä & Nurmela & Jokinen
2008, 27.)
Kehittämisprosessi voi nostaa esiin näkökulmia, jotka poikkeavat valtavirrasta.
Kehittämis- ja tutkimuspoliittiset ohjelmat voivat tuottaa myös paljon sellaista, jota
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sillä ei ole osattu alun perin tavoitella. (Toikko & Rantanen 2009, 174.) Toisaalta
kerrotuksi voi tulla vain jäävuoren huippu, jolloin ratkaiseva osa jää pinnan alle
(Arnkil 2009, 65). Erilaisten tutkimusaineistojen keräämisestä ja muodostumisesta voidaan käyttää nimitystä aineistotriangulaatio (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 228). Lähtöoletuksena tässä kehittämistoiminnassa oli, että prosessin aikana syntyy useampia erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä aineistoja.

4.2

Kehittämistyöhön osallistujat

Osaamisen kehittämisohjelmat hankekokonaisuuksineen ja kehittämisprojekteineen voivat olla sekä oppimisympäristöjä että opiskelijoiden omia kehittämistehtäviä yhdistäviä kokonaisuuksia (Sarajärvi ym. 2011, 142). 2010-luvun julkisissa
organisaatioissa on ollut useita yrityksiä tuottaa kollektiivista älykkyyttä eli esimerkiksi strategiaprosesseihin on otettu mukaan useampia eri osapuolia. Kehittäminenkin on usein aiempaa osallistavampaa ja verkostoitumista tapahtuu. Älykkyyden kehittämiseksi voidaan laskea myös asiakkaiden osallistuminen ja
asiakaslähtöisyys. Älykkyyden tavoiteltavuus on merkityksellistä, koska organisaatio-oppien, johtamisen ja toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana on, että
organisaatiot tekisivät oikeita asioita, oikealla tavalla ja hyödyntäisivät potentiaalinsa. (Virtanen & Stenvall 2014, 98-100.) Kehittämistyöhön osallistujat olivat
tässä opinnäytetyössä hoivakodin henkilökunta, johon kuuluu noin 22 hoitajaa.
Suurin osa heistä oli lähihoitajia, 1 sosionomi ja sairaanhoitajia oli 4, joista 2 oli
myös lähiesimiehiä. Sosionomin työnkuvaan kuului työyhteisön kehittämistä, joten hänet rinnastettiin tässä kehittämistyössä lähiesimiesasemaan. Koska tämä
opinnäytetyö ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta kuuluivat osana hankkeeseen, osallistujia olivat myös hankehenkilöstö sekä Riveriasta että Karelia
AMK:sta.

Sidosryhmien ja henkilöstön osallistumisesta kehittämistoimintaan on monenlaista hyötyä. Tällä tavoin turvataan esimerkiksi eri tahojen kiinnostusten ja tarpeiden mahdollisimman hyvä huomiointi. Lisäksi näin vahvistetaan kehittämiseen
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sitoutumista. Osallistuminen toimii kahteen eri suuntaan: toimijat osallistuvat kehittämiseen ja kehittäjät puolestaan käytännön toimintaan.(Toikko & Rantanen
2009, 90-91.) Näin ollen minullakin oli kehittäjänä tässä tutkimuksellisessa kehittämistoiminnossa useita eri rooleja: ideoija, kuuntelija, katselija, havainnoija, analysoija, arvioija, mahdollistaja ja suunnittelija. Tietoa tuottivat kuitenkin ne, jotka
sitä tarvitsivatkin (Toikko & Rantanen 2009, 165) eli tässä tapauksessa hoivakodin henkilökunta itse. Tavoitteena oli antaa ääni kaikille osallisille ja toimijoille.
Kriittisyys toimii osallistavan ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tunnusmerkkinä (Toikko & Rantanen 2009, 163), joten kriitikkokin minun täytyi olla. Osaamisen tuotteistamisiltapäivissä oli tarkoituksenani olla osa järjestäjistä ja muissa
työpajoissa pääjärjestäjä ja -suunnittelija sekä tilaisuuksien organisoija.

4.3

Kehittämistoiminnan suunnittelu

Kehittämistoiminnan organisointi tarkoittaa käytännön toteutuksen ideointia ja
valmistelua. Organisoinnin lähtökohta muodostuu kehittämistoiminnan tavoitteen
pohjalta. Tavoite voidaan jakaa alatavoitteisiin ja järjestää esimerkiksi useampaan toimintajaksoon. Oleellista on myös määritellä kehittämistoiminnan toimijat,
eli kaikki, joita kehittäminen tavalla tai toisella koskee. (Toikko & Rantanen 2009,
58.)

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa käytännön tarpeesta ja koko prosessin ajan tämä
on yritetty pitää johtavana ajatuksena ja kehittämisen kantavana voimana. Työyhteisöjen toimintaa ja kehittämishankkeiden toimintaperiaatteita ei voida ymmärtää tarkastelemalla ainoastaan virallisia tavoitteita, periaatteita ja organisaatiokaavioita. Oleellista on päästä tietoiseksi toimijoiden tavasta hahmottaa
työtään, sen tavoitteita ja sitä ohjaavia periaatteita (Toikko & Rantanen 2009, 54).
Taustatietoja osaamiseen liittyen aloitin selvittämään syyskuussa 2017 eli mitä
tähän mennessä oli hoivakodissa jo tehty. Kehittämistoiminnan perustelemiseksi
oli saatava selville miksi jotakin piti kehittää juuri nyt, ja mikä oli ihannekuva osaamisesta ja sen johtamisesta tulevaisuudessa (Toikko & Rantanen 2009, 57).
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Tämä tapahtui kyselemällä asioita hoivakodin esimieheltä ja tutustumalla aiempaan henkilöstöjohtamisen materiaaliin, jota siellä oli saatavilla.

Alkukartoituksen jälkeen tarkasteltiin kehittämistoiminnan suunnitelmaa uudelleen ja arvioitiin, oliko sitä tarvetta muuttaa tai hioa. Teoriatietoa hankittiin lisää,
kuten koko tämän prosessin aikana. Osallistavaa toimintaa alettiin suunnittelemaan syys-lokakuussa ja sitä jatkettiin hoivakodin osaamisen tuotteistamispäivien jälkeiseen aikaan asti. Osallistuin myös Lean-koulutuksiin yhdessä hoivakodin henkilöstön kanssa. Koulutusten jälkeen keräsin lisää teoriatietoa ja jatkoin
osallistavan osuuden suunnittelua henkilöstölle. Koska tämä kehittämistoiminta
kuului osana Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla hankkeeseen, oli
koko ajan tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen
kanssa. Työnjakoa oli tehtävä heti kehittämistoiminnan aluksi, etteivät eri tahot
tehneet päällekkäisiä asioita ja että kaikkien toiminta vei kehittämistoimintaa samaan suuntaan. Toki on muistettava, että hankkeella oli omat tavoitteensa ja
suunnitelmansa, ja minun opinnäytetyöni eteni omalla polullaan itsenäisesti.

4.4

Kehittämistoiminta prosessina

Kehittämistoiminnan prosessia voidaan kuvata erilaisilla malleilla, joita ovat esimerkiksi lineaarinen malli, tasomallina ja jatkuva sykli eli spiraalimalli. Tässä opinnäytetyössä käytettiin spiraalimallia eli kehittämistoiminnan tehtävistä muodostuu
kehä, missä perusteluvaihetta seuraavat organisointi, toteutus ja arviointi. Kehittämistoiminta voidaankin nähdä jatkuvana prosessina, jossa tulokset asetetaan
aina uudelleen arvioitaviksi. (Toikko & Rantanen 2009, 64, 66–67.) Tutkimuksellinen kehittämistoiminnan prosessin kuvaus on esitetty kuviossa 7.
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Suunnittelu

Toiminta
/Tekeminen

Havainnointi

Reflektointi
Luova ideointi

Kuvio 7. Tutkimuksellisen kehitysprosessin kulku (mukaillen Toikko & Rantanen
2009, 67; Juuti 2016, 75).

Kehittäminen voi olla organisaation jatkuvaa toimintaa tai hankeperustaista.
Hankkeen tietynlaisessa ajallisessa jatkumossa (kuvio 8) sille asetetaan tavoitteet, täsmennetään toimintatavat ja varmistetaan arviointiasetelma (Toikko &
Rantanen 2009, 15). Tässä opinnäytetyössä käytin prosessin seurannassa
avuksi muistiinpanoja (dokumentointi) ja kalenteria. Myös toiminnan kuvaukset ja
niiden arvioinnin pohtiminen veivät kehittämistoimintaa eteenpäin, koska näin
menetelmä aukesi enemmän minulle ja helpotti seuraavia vaiheita. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa arviointi nivoutuu tiiviisti kehittämisprosessiin. Sitä
ei siis tehdä erillisenä tehtävänä, vaan se suuntautuu kehittämisprosessin perusteluun, toteutukseen ja organisointiin. Kehittämistoiminnassa muodostuu perinteisen tutkimuksen sijaan useita eri aineistoja, jotka analysoidaan jo prosessin
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aikana. Arviointiaineistot voivat koostua epävirallisen ja virallisen kehittämistoiminnan dokumentaatiosta. Kehittämistoiminnan perustelu, toiminta, organisointitapa ja arviointiasetelma voivat muuttua arvioinnin perusteella. Arviointi siis ohjaa koko kehittämistoiminnan prosessia. (Toikko & Rantanen 2009, 80-83.) Alla
on esitetty tämän opinnäytetyön ja kehittämistoiminnan aikataulu.

Syyskuu 2017
- taustatietojen hankkiminen,
ideointi

Loka- marraskuu 2017

Syys - marraskuu 2017

-kehittämistoiminnan
suunnitelman uudelleen
arviointi, teoriatiedon
lisääminen ja muokkaaminen,
dokumentointi

-osallistavan osuuden
suunnittelu ja dokumentointi,
Lean koulutuksiin
osallistuminen yhdessä
henkilökunnan kanssa

Marraskuu 2017

Tammikuu 2018

-osallistava osuus
henkilökunnalle,
dokumentointi

-osallistavan osuuden
suunnittelu esimiehille,
dokumentointi, arviointia

Maalis - toukokuu 2018

Kesä - lokakuu 2018

-saatujen tulosten / tuotosten
purkaminen, arviointi ja
dokumentointi,
kehittämistyön prosessin
dokumentointi

Kehittämistyön prosessin
dokumentoinnin ja
tietoperustan täydentäminen,
kehittämistyön arviointi ja
pohdinta, dokumentointi

Helmi - maaliskuu 2018
-osallistava osuus esimiehille,
dokumentointi, arviointi

Marraskuu 2018
Tulosten levittäminen ja
juurruttaminen,
dokumentointi ja raportointi

Kuvio 8. Kehittämistoiminnan ja samalla opinnäytetyön aikataulu

4.5

Osallistavat menetelmät

Osallistaminen on sukua oivalluttamiselle, mutta on sitä laajempaa. Aito osallistaminen nimittäin saa ihmiset tuntemaan omistajuutta asiasta. Osallistaminen kuvaillaan yhteistyönä erilaisissa ryhmissä ja tiimeissä läpi organisaatiorajojen.
(Erämetsä 2003, 191.) Se on tietyssä mielessä myös paradoksaalista, koska se
korostaa toimijoiden subjektisuutta, mutta toisaalta siihen liittyy tietty ulkopuolinen vaikuttaminen ja objektointi. Ulkopuolelta tulevasta aloitteesta huolimatta itse
osallistavan toiminnan oletetaan kuitenkin etenevän osallistujien omilla ehdoilla
ja heidän asettamaansa suuntaan. Osallistuminen ja osallistaminen liittyvät kä-

37

sitteinä läheisesti toisiinsa. Osallistuminen nähdään mahdollisuuksien hyödyntämisenä, kun taas osallistamisessa tarjotaan mahdollisuuksia. (Toikko & Rantanen 2009, 90.)
Organisaatioissa henkilöstön osallistamista on pyritty edistämään jo niin pitkään
kuin aloitelaatikoita ja aloitetoimintaa on ollut olemassa. Järjestelmänä ne olivat
yleensä liian hitaita ja läpinäkymättömiä, ja se saattoi lähinnä turhauttaa aloitteen
tekijän. Kehittämistyöhön ja innovaatioiden tuottamiseen osallistaminen voi olla
myös osaamispohjaista. Henkilöstön osaamisprofiilien ollessa kaikkien tiedossa,
heitä voidaan pyytää mukaan johonkin hankkeeseen ottaen huomioon heidän
osaamisensa tai kiinnostuksensa. (Otala & Pöysti 2012, 182-183.) Ottamalla henkilöstö mukaan valmistelemaan päätöksiä voidaan parantavasti vaikuttaa työelämän laatuun, tuloksellisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin (Anttila 2007, 44). Erityisesti osaajien hyödyntämisessä olisi saatava kaiken ikäiset osaajat jakamaan
osaamistaan, osallistumaan kysymysfoorumeihin ja käyttämään uusia välineitä
työssään. Alkuvaiheen kokeilujen jälkeen olisi tärkeää saada mahdollisimman
moni mukaan yhteisölliseen toimintatapaan. (Otala & Pöysti 2012, 104.)

4.5.1

Sparraaminen

Työsuorituksen parantamiseen tähtäävää valmennusta voidaan kutsua sparraukseksi. Sen avulla valmennettava eli sparrattava voi parantaa ammatillista
suorituskykyään ja osaamistaan sekä saavuttaa työlle asetetut tavoitteet. Valmentaja eli sparraaja voi olla organisaation sisäinen tai ulkoinen henkilö. (Hirvihuhta 2006, 6-7.) Toimivaksi sparraamisen tekee se, että sillä toinen saadaan
sekä ajattelemaan että tekemään (Åhman 2012, 274). Suorittavassa työssä valmentaminen ei välttämättä ole niin oleellista, mutta sellaisissa ammateissa voidaan kuitenkin hyötyä muutaman kerran saadusta yksilö- tai ryhmävalmennuksista, joissa selkiytetään työn tavoitteita, asiakkaiden odotuksia, ryhmäosaamista
tai tulevaisuuden kehityshaasteita (Hirvihuhta 2006, 10).
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Parhaiten sparraamiset onnistuvat silloin, kun osallistujilla on selkeä käsitys siitä,
mitä sparraus on ja he ovat itsekin olleet mukana sen suunnittelussa. Hyviin tuloksiin pääsemiseen vaikuttaa myös halu kehittää ja tarkastella työtään sekä
omaa osaamistaan. Valmennuskeskustelujen avulla voidaan parantaa organisaation oppimista, osaamisen kehittämistä ja sen soveltamista käytäntöön. (Hirvihuhta 2006, 10-11.) Tässä kehittämistyössä sparraamista ei suunniteltu kehittämistyön suunnitteluvaiheessa, vaan idea syntyi suunnitteluvaiheen ja
toiminnallisen osuuden välissä.

4.5.2

Learning café

Learning caféssa (oppimiskahvilassa) työskennellään pienissä noin 4-5 hengen
pöytäryhmissä niin sanotuissa kahvilapöydissä, joissa jaetaan ja luodaan ideoita
keskustellen eri näkökulmista lähtien. Syntyneet ideat kirjataan talteen esimerkiksi isolle paperille. Sovitun ajan jälkeen ryhmiä vaihdetaan, mutta kunkin ryhmän vetäjä jää paikoilleen. Hänen tehtävänsä on tiivistää aiemmin käydyt keskustelut, jonka jälkeen vasta uusi ryhmä jatkaa ideointia. (Ojasalo ym. 2014, 162.)
Tarkoituksenani oli järjestää 2 oppimiskahvilaa, joihin kutsuttiin koko hoivakodin
henkilöstö. Learning cafét kuuluivat osana Osaamisen tuotteistamisiltapäiviin,
jotka Kokeileva kehittäminen -hankkeen tiimoilta järjestettiin.

4.5.3

Työpajat

Työpajat ovat menetelmänä yhteistoiminnallisia ja ne tähtäävät tiedon vaihtoon
ja keräämiseen. Niissä käsiteltävä aihe jaetaan esimerkiksi osa-aiheisiin tai teemoihin. Työpajatyöskentely voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, esimerkiksi ryhmätöinä, joita voidaan tehdä kontaktissa työpajan ohjaajan kanssa tai etätyöskentelynä. Työskentely on tavoitteellista ja tulokset käydään yhdessä lopuksi läpi.
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(Haukijärvi, Kangas, Knuutila, Leino-Richert & Teirasvuo 2014, 34-36.) Tässä kehittämistoiminnassa työpajoissa käytettiin myös Aivoriihityöskentely-menetelmässä kuvattua ryhmän vetäjää, joka ohjaili prosessia ja rytmitti työpajoja (Ojasalo ym. 2014, 162).

5

Kehittämistoiminnan toiminnallinen osuus

5.1

Ideointi- ja suunnitteluvaihe

Opinnäytetyön ideoinnin, suunnittelun ja suunnitelmien hyväksynnän jälkeen
aloin pitämään yhteyttä Riverian Katja Väyrysen kanssa sähköpostitse, koska
hän oli Koke-hankkeen projektipäällikkö. Lisäksi tapasimme hoivakodissa hankkeen alkukartoituksen yhteydessä, jonka Riverian opiskelijat toteuttivat. Keskustelimme Katja Väyrysen ja hoivakodin esimiesten kanssa aikatauluista, Leankoulutuspäivistä sekä työnjaosta minun ja Riverian välillä. Sovimme, että minun
osuuteni on osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Lokakuussa sovimme osuudestani Osaamisen tuotteistamispäivissä ja tällöin tarkentui osallistamisen aikataulu. Suunnittelin Learning cafén, joka pidettäisiin samalla tavalla molemmissa
oppimiskahviloissa.

5.2

Sparraus

Ennen varsinaista osallistamista kävin sparraamassa hoivakodin esimiestä
Osaamisen tuotteistamispäivissä pidettävää esimiesten puhetta varten. Keksin
idean kirjallisuutta tutkiessani ja kyselin etukäteen hoivakodista olisiko sellaiselle
tarvetta. Sparraamisessa oli paikalla minun lisäkseni yksi lähiesimies ja se tapahtui hoivakodin toimistossa sovittuna ajankohtana. Tein etukäteen suunnitelman
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asioista, joita siellä käsiteltäisiin. Sparrasin eli valmensin lähiesimiestä rauhallisesti keskustellen lähitulevaisuuden megatrendeistä Suomessa, sairaanhoitotyön ja perushoitotyön kehityspiirteistä sekä muutoksista, lyhyesti työpaikan kehittämisestä yleensä, osaamisen kehittämisestä ja henkilöstövoimavarojen
kehittämisestä. Annoin myös vinkkejä ja esimerkkikysymyksiä vision kirkastamiseen ja kerroin millainen hyvä visio on. Lopuksi kertasin vielä osaamisen johtamisen pääpiirteitä ja korostin esimiehen puheenvuoron sisältöä, että se koskisi
oikeaa aihetta (tulevaisuuden osaaminen /osaamistarpeet hoivakodissa esimiehen näkökulmasta). Kertasin asian vielä ennen poislähtöänikin varmuuden
vuoksi. Osallistuneen lähiesimiehen tehtäväksi jäi informoida sparrauksen sisällöstä myös muita esimiehiä.

5.3

Learning café

Ensimmäinen varsinainen osallistava osuus eli Learning café pidettiin marraskuussa 2017 hotelli-ravintola Aadassa Joensuun keskustassa. Paikka oli iso kokoushuone, joten tila oli rauhallinen ja oppimiskahvilalle sopiva. Paikalla oli lisäkseni

hankehenkilöstöä

ja

hoivakodin

henkilökuntaa

9,

joista

3

lähiesimiesasemassa olevia. Hankehenkilöstöstä Katja Väyrynen veti kanssani
oppimiskahvilan. Tervehdyssanojen jälkeen kerroin lyhyesti osaamisesta käsitteenä ja kuinka osaamisen voi tunnistaa. Apuna käytin muun muassa lyhyitä kysymyksiä, jotka oli kirjattu A4-papereille ja jaettu pöytiin.
Alustuksen jälkeen jokainen kirjoitti A3-paperille omat osaamisensa. Osaamisen
hahmottaminen tuotti hieman hankaluuksia, sillä oli vaikea erottaa, onko kyseessä persoonallinen ominaisuus vai osaaminen. Seuraavaksi jokaiselle ideoitiin osaamisen käyttömahdollisuuksia töissä pareittain ja pareja vaihdettiin. Ilmapiiri oli rento, mutta minua ja henkilökuntaa selvästi hieman jännitti. Keskustelu
oli vilkasta ja jännityskin katosi nopeasti niin minulta kuin osallistujilta.
Seuraavaksi oli vuorossa varsinainen Learning café, johon olin valmiiksi tehnyt
kysymykset:

41

1)

Millaisella osaamisella ja toiminnalla olisi mielestänne suurin merkitys

asiakkaita ajatellen?
2)

Mitä osaamista tarvitaan lisää?

3)

Miten osaamistarpeet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa? Jos saisit

valita työnkuvasi 3 vuoden päästä, miltä se näyttäisi?

Ryhmä jaettiin kolmeen ryhmään, joissa jokaisessa oli eri kysymys ja kussakin
ryhmässä puheenjohtajina oli hankehenkilöstön jäsen. Ryhmissä keskustelu oli
vilkasta ja paperit täyttyivät vastauksista. Ryhmät vaihtoivat noin 10 minuutin kuluttua aina paikkaa, puheenjohtajat pysyivät paikoillaan ja kertoivat aina edellisten aikaansaannokset uudelle ryhmälle. Lopuksi kaikki kolme isoa paperia vastauksineen laitettiin seinälle ja tuotokset käytiin vielä yhdessä läpi. Esimerkki
tuotoksista on liitteessä 1. Tämän jälkeen oli vuorossa esimiesten puheenvuoro,
jota varten olin yhtä lähiesimiestä etukäteen sparrannut.
Kahvitauon jälkeen alettiin porukassa ideoimaan osaamisen käyttö- ja kehittämissuunnitelmaa aiempien osioiden pohjalta. Keskustelua heräsi hyvin tässäkin vaiheessa ja henkilöstöltä nousi hyvin ideoita osaamisen käyttöön. Ensin käytiin läpi
henkilöstön osaamiset ja sitten esimiesten. Ne kirjattiin kaikki ylös valmiiseen taulukkoon. Oppimiskahvilan lopuksi pyysin osallistujilta palautetta kirjallisesti, valmiiksi tekemääni yksinkertaiseen A4-paperiin.
Tämän oppimiskahvilan lisäksi minun piti olla mukana myös toisessa samanlaisessa, mutta sairastumiseni takia en päässytkään paikalle, vaan hankehenkilöstö
veti toisen iltapäivän hoivakodin toiselle henkilöstön osalle. Sain sieltäkin valokuvat tuotoksista sähköisessä muodossa sekä koko henkilöstön osaamistaulukon
hyödynnettäväksi.
Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan spiraalimallia kuvaa hyvin se, että näidenkin osallistamisten todellinen hyöty tuli esille vasta osallistamis- ja opinnäytetyönprosessin edetessä. Tiedon lisääntyessä ymmärsin itsekin koko prosessin kulkua
paremmin ja osasin hahmottaa tämän osallistamisen antia kehittämistoiminnalle.
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5.4

Työpaja 1

Työpajan suunnittelu alkoi tammikuun loppupuolella 2018, jolloin sain idean
osaamisen kehittämisestä BSC:n (Balanced scorecard) avulla. Hankkeen tiimoilta oli tuolloin jatkosuunnitelmapalaveri hoivakodissa, jossa olivat paikalla minun lisäkseni hankehenkilöstöä, hoivakodin 1 lähiesimies ja 1 opiskelija. Toiset
lähiesimiehet olivat kumpikin kiinni käytännön hoitotyössä, eivätkä siksi olleet paikalla. Kävin palaverissa läpi kirjoittamaani suunnitelmaa osaamisen kehittämisestä BSC:n avulla ja perusteluja, miksi se sopisi kohdeorganisaatioon. Myös
Katja Väyrynen perusteli BSC:n hyötyjä ja kävi läpi sen toteuttamiskaavaa. Hän
koosti muistiinpanot palaverista ja se lähetettiin lähiesimiehille. Lähetin lisäksi
oman suunnitelmani ja perusteluni BSC:n toteuttamiselle sähköpostitse. Pyysin
heitä kommentoimaan, jos tulisi mieleen kysyttävää tai kommentoitavaa. Kommentteja tai esteitä ei ilmaantunut, joten jatkoin suunnittelua. Lähetin ennen työpajaa hoivakotiin ennakkotehtävän liittyen BSC-prosessiin (liite 2). Kaikki kolme
työpajaa, ensimmäinen mukaan lukien pidettiin hoivakodin kokoushuoneessa.
Työpajat pidettiin helmi-maaliskuussa 2018.
SWOT-kaavion pohjalta kävimme läpi hoivakodin kriittisiä menestystekijöitä jokaisen BSC:n näkökulman (oppiminen ja kasvu / prosessi, asiakas, talous) avulla.
Sen pohjalta saatiin aikaan osaamisen visio kohdeorganisaatioon. Sitten työstettiin jokaiseen näkökulmaan päämääriä ja tavoitteita. Työpajan lopuksi kertasin
vielä, mitä saatiin aikaan ja pyysin palautetta työpajasta ja sen järjestelyistä kirjallisesti.
Työpaja eteni suunnitelmani mukaan, ohjailin työpajan kulkua, annoin vinkkejä,
havainnoin, osallistuin välillä keskusteluun ja miettimiseen. Työpajassa ei ehditty
tehdä ihan kaikkea sitä, mitä olin suunnitellut. Huomasin, että BSC on prosessina
hitaampi, mitä alun perin luulin, joten tuli mieleeni riittääkö kolme työpajaa.
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5.5

Työpaja 2

Työpajan suunnittelu alkoi heti ensimmäisen työpajan jälkeen ennakkotehtävän
laadinnalla. Ennakkotehtävän laadinta jäi myöhäiseksi ja meni hoivakotiin vain
kaksi päivää ennen työpajaa. Laitoinkin saatekirjeeseen (liite 3), että jos eivät sitä
ehdi tehdä, tehdään strategiakartta heti työpajan aluksi.
Työpaja alkoi taas tervehdyksellä, lupien kysynnällä ja kertaamisella, missä nyt
ollaan ja mikä työpajan tarkoituksena oli tällä kertaa. Aloitettiin strategiakartan
laatimisella, koska ennakkotehtävää ei ollut ehditty tekemään. Strategiakartta
(kuvat 2, 3) kehiteltiin isoille papereille eli se oli koko ajan kaikkien nähtävillä.
Tähän visualisuuden hyödyntämiseen sain ideaa Lean-koulutuksista, joissa olin
ollut yhdessä kohdeorganisaation henkilöstön kanssa. Ohjasin ja annoin vinkkejä, mutta varsinaisen tuotoksen osallistujat (2 kpl) loivat itse. Kartan avulla oli
nähtävissä organisaation osaamisstrategian eri osa-alueiden syy- ja seuraussuhteet. Strategiakartassa näkyi myös, millainen on valittujen näkökulmien järjestys
organisaatiossa. Keskustelussa nousi esiin, että kaikki lähtee asiakkaasta ja keskiössä on asiakas, johon kaikki linkittyy. Toki henkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen sekä kehittäminen ovat tietty lähtökohta, mutta suuntana ja tarkoituksena siinäkin asiakas. Samoin prosessit ja taloudellisuus kulkevat käsi kädessä
asiakasnäkökulman kanssa.
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Kuva 2. Strategiakartan tekoa.

Kuva 3. Strategiakartan tekoa.
Strategiakartan jälkeen saimme aikaan myös mittarit strategiakartan esittämille
päämäärille. Mittarien luominen koettiin hieman hankalana ja ohjaustani sekä
vinkkejäni tarvittiin välillä. Yritin pitää koko ajan huolen siitä, että keskitytään
osaamiseen ja sen johtamiseen eli saadaan vastauksia siihen, mihin halutaan tai
tarvitaan. Toinen työpaja päättyi kertaamiseen ja arvioinnin kysymiseen työpajan
sisällöstä ja työtavoista.
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5.6

Työpaja 3

Viimeisen työpajan suunnittelu alkoi heti edellisen työpajan jälkeen ja ensimmäiseksi laadin taas ennakkotehtävän (liite 4) osallistujille. Tällä kertaa sain tehtävän ajoissa sähköpostiin, joten odotuksena oli, että saavat tehtyä sen ennen
viimeistä työpajaa.
Työpajaan pääsi tälläkin kertaa vain kaksi esimiesasemassa olevaa samoin kuin
edellisilläkin kerroilla. Aloitin tervehdyksellä ja kertauksella, mistä lähdetty liikkeelle, mihin päästy ja mitä tällä kerralla tarkoitus saada aikaan. Aluksi kävimme
ennakkotehtävää läpi eli tarkastettiin, että kaikki oli mittareissa huomioitu.
Seuraavaksi työstimme kaikille mittareille tavoitteet, johon kului merkittävä osa
työpajasta. Sitten sovittiin mihin BSC tietoja aletaan kerätä, ja samalla esittelin
eri mahdollisuuksia. Esimiehet kokivat parhaimmaksi keräämistavaksi sähköisen
muodon ja Excel-taulukon. Lisäksi oli puhe, että ainakin strategiakartta työstettäisiin visualiseenkin muotoon, esimerkiksi puuksi. Tämä linkittyy tällä tavoin Leanfilosofiaan ja kokeilevan kehittämisen hankkeeseen, jotka organisaatiossa olivat
ajankohtaisia. Ideoimme ja mietimme tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia: visualisoinnin avulla voisi strategia aueta paremmin myös henkilöstölle ja ylemmälle
johdolle. Lisäksi esittelin mahdollisia tuloskorttipohjia esimiehille.
Varsinainen toimintasuunnitelma ja valmiin tuloskortin luominen jäi heidän vastuulleen, koska kaikki eivät olleet paikalla ja tarkoitus oli tehdä tuloskortti sähköisesti. Oli puhetta, että se olisi oltava valmis ennen huhtikuun hankepäivää hoivakodissa, mutta tarkempi ajankohta jäi sopimatta. Laitoinkin jälkikäteen sinne vielä
viestiä, että päivämäärä on sovittava ja sen jälkeen vielä käyn läpi valmiin tuloskortin ja toimintasuunnitelman. Huhtikuun hankepäivässä oli tarkoitus esittää
BSC henkilöstölle.
Työpajan lopuksi kertasin vielä, mitä saatiin kolmessa työpajassa aikaan ja kertasin heidän vastuutaan nyt asian eteenpäin viemisessä sekä juurruttamisessa
organisaatioon. Oli myös puhetta henkilöstön BSC-osuudesta jonkin verran eli
kun heidätkin osallistetaan suunnittelemaan omia tuloskorttejaan, tulee visio ja
strategia heitä lähemmäksi. Se sitouttaa heidät paremmin organisaatioon, koska
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tuloskortissa he itse luovat itselleen osaamisvision ja osaamisstrategian suuntaisia tavoitteita. Tuloskortin avulla oman osaamisen seuranta helpottuu ja konkretisoituu sekä sitä on helpompi seurata. Oli myös keskustelua, että henkilökohtaiset tuloskortit eivät välttämättä kokonaan korvaa kehityskeskustelua, mutta ne
helpottavat niitä. Tämän kehittämistoiminnan BSC-prosessin kokonaisuuden kuvaus on myös liitteessä 5.

6

Kehittämistoiminnan tulokset

Tämän kehittämistoiminnan avulla on kohdeorganisaatiossa lisätty keskustelua
osaamisesta. Sitä on nostettu esille niin yksilö- kuin organisaatiotasolla ja kaikilla
organisaation jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua tähän. Hoivakodin esimiehet ja henkilökunta kokivat, että osaamiset tulivat näkyvämmäksi ja huomattiin
myös miten paljon näkymätöntä ja hyödyntämätöntä osaamista organisaatiossa
onkaan:

”Osaamme porukalla töissä monta uutta toimintaa! Huomasimme olevamme moniosaajia! Työtoverit osaavat minun kanssa, monia samoja
ideoita” (anonyymipalaute oppimiskahvilasta)
”Yhdessä oppiminen ja tietotaidon hyväksi käyttäminen työyhteisössä
koituu kaikkien eduksi ja viihtyvyydeksi.” (anonyymi palaute oppimiskahvilasta)
”Työyhteisössä asioiden kehittäminen yhdessä ja yhteiset toimintatavat,
joita jokainen voi soveltaa myös itselle sopivaksi omassa työssä.” (anonyymi palaute oppimiskahvilasta)
Toiveita esimiesten toiminnasta oman osaamisen kehittämisen tukena nousi
esiin oppimiskahviloista:
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”esimiehen kannustus, hyvä vastaanotto omille ideoille” (anonyymi
palaute oppimiskahvilasta)
”…pitää yrittää tukea toisen yrittämistä!” (anonyymi palaute oppimiskahvilasta)
Työpajoissa esimiehet kokivat oppineensa paljon itsestään, toisistaan ja uusia
toimintatapoja. Työtä koettiin olevan vielä paljon, mutta työkaluja oli nyt saatu
asioiden eteenpäin viemiseen. Hoivakodin strategia on avautunut paremmin lähiesimiehille kehittämistoiminnan kautta ja sen vieminen paremmin myös henkilöstön tietoon on helpompaa tuotettujen materiaalien ja lisääntyneen tiedon
avulla. Hoivakodilta saatujen tietojen mukaan osaa materiaalia onkin jo esitelty
henkilöstölle. Osaamisen johtamista osana strategista johtamista on vahvistettu
tämän kehittämistoiminnan myötä, ja niiden yhteyttä on selkiytetty.
Varsinainen isoin tuotos syntyi kehittämistoiminnan tuloksena eli hoivakodin oma
tasapainotettu tuloskortti (liite 6), jossa kuvataan myös heidän visionsa ja osaamisstrategiansa. Työpajoissa aikaansaatu hoivakodin visio oli tuloskortissa:
”Meillä on kinestetiikan ja vihreän hoivan erityisosaamista. Luomme
asukkaalle luontoa lähellä olevan asuinympäristön yhdessä lähiverkostojen kanssa. Työntekijät ovat sitoutuneet ja motivoituneet oman ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, jotta asukkailla olisi monipuolinen ja virikkeellinen ympäristö.” (liite 6)
Tasapainotettua tuloskorttia (BSC) varten oli työpajoissa tuotettua materiaalia
paljon. Niiden pohjalta hoivakodin lähiesimiehet ovat itse koostaneet valmiisiin
tuloskortteihin heille tärkeimmät asiat: Henkilöstönäkökulmaan tavoitteiksi tulivat
kinestetiikan ja vihreän hoivan jatkuva sekä ajantasainen koulutus henkilöstölle.
Tavoitteena on 100 % eli kaikki suunnitellut koulutukset toteutuvat ja niihin osallistuvat kaikki niihin valitut työntekijät. Mittareiksi näkökulmaan valittiin kehityskeskusteluihin ja koulutuksiin osallistuminen. Toteutumisen arviointina toimii kaikista tehtävä seuranta, jolloin toteutuvuus on suoraan myös laskettavissa
prosentteina.
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Prosessinäkökulman tavoitteiksi tulivat hoivakodin työprosessien sujuvuus Leanoppien avulla, yhteisöllisyyden ylläpito (vapaaehtoistoimijat) ja jatkuva verkostoituminen. Mittareina tässä toimivat henkilöstö- ja omaiskyselyt (tavoitteena
100 %:n vastaukset) sekä Facebook (seuraajien/tykkääjien määrä). Asiakasnäkökulman tavoitteena ovat, että kinestetiikka lisää asiakkaiden oman elämän hallintaa, vihreä hoiva ja yhteisöllisyys lisäävät osallisuutta sekä asiakkaiden turvallisuuden

tunne

kasvaa.

Mittareina

tässä

toimivat

RAVA

(Ikäihmisen

toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari), MMSE (lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin käytetty testi asiakkaille) ja muut kyselylomakkeet (esimerkiksi laatupoikkeamailmoitukset, omais- ja henkilöstökyselyt). Talouden näkökulman tavoitteeksi tulivat sairauspoissaolojen vähentyminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen
Lean-oppien, työn prosessoinnin ja kinestetiikan avulla. Mittareina toimivat hoivakodin toimintakate, asukaskäyttökate ja hoitopäivien seuranta. Tuloskortista on
tehty sekä visuaalisempi että taulukkoversio (liite 6).
Lisäksi hoivakodin käyttöön jäi osaamismatriisi, johon on koottu koko henkilöstön
osaaminen ja sen käyttömahdollisuudet käytännön työssä. Matriisia ei ole liitetty
tähän työhön liitteeksi, koska se ei ole minun tekemäni. Osaamiset on kuitenkin
minun toimestani jaoteltu tarkemmin ryhmiksi (liite 7 ja 8), jonka perusteella voi
tarkastella nykyosaamista tulevaisuuden kannalta ja suunnitella mahdollisia koulutuksia, osaamisen ylläpitoa ja uusien osaamisten hankintaa. Näitä taulukkoja
voi sähköisesti jatkossakin helposti päivittää organisaation tilannetta vastaavaksi.
Halusin tehdä näkyvämmäksi myös jotakin, joka auttaisi esimiehiä osaamisen
johtamisessa tulevaisuudessa. Tein kuvion osaamisen johtamisen prosessista,
jonka voi viedä suoraan käytäntöön ja esimerkiksi organisaation vuosikelloon.
Kuvio on tehty tämän opinnäytetyön prosessin eli oman kokemukseni perusteella
(kuvio 9).
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7

Pohdinta

7.1

Tulosten ja tuotosten tarkastelua

Opinnäytetyön kehittämistoiminnan tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten nykyistä osaamista ja selvittää millaista osaamista nyt ja
tulevaisuudessa tarvitaan. Ensimmäisen vaiheen osallistaminen eli oppimiskahvilat antoivat vastauksia näihin kysymyksiin. Tarkoituksena oli kehittää hoitotyön
laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Organisaation osaamislaajuus oli
oppimiskahviloiden käytyjen keskustelujen ja saatujen arvioiden perusteella yllätys kaikille. Aiemmin hoivakodissa oli esillä vain jäävuoren huippu, mutta nyt tämän kehittämistoiminnan ansiosta on paljastettu myös jäävuoren alapuolista
osuutta (vertaa Arnkil 2009, 65). Osaamisen kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen voi parantaa hoitotyön laatua, koska kaikilla on nyt tiedossa millaista osaamista hoivakodista löytyy. Hoivakodin osaamisen kartoittamiseen osallistettiin
koko henkilöstö, joten Lean-oppeihinkin pohjautuvalle avoimelle työyhteisön toimintamallien parantamiselle luotiin näin mahdollisuus. Lean-organisaatiossahan
ongelmat ovat yhtä paljon esillä kuin työntekijöiden saavutukset, jolloin kaikkien
silmät pysyvät auki uusille kehittämismahdollisuuksille (Barnas & Addams 2017,
41). Osaamisen johtamista ja kehittämistä on myös tehty läpinäkyvämmäksi koko
henkilöstölle.

Kun ihminen on terve ja voi hyvin työssään, hän pystyy suorituksiin, joista parhaimmillaan on hyötyä niin asiakkaille, organisaatiolle kuin hänelle itselleenkin
(Juuti & Vuorela 2015, 85). Työhyvinvoinnin parantumiselle on tässä kehittämistoiminnassa luotu lähtökohtia, kun nyt on tiedossa mitä osaamista kenelläkin on.
Osaamiskartoituksen pohjalta voi luoda uudenlaisia työnkuvia, jolloin henkilö voi
paremmin hyödyntää osaamistaan ja näin saada enemmän tyydytystä työstään.
Se myös sujuvoittaa työtä, kun oikeat henkilöt tekevät oikeita töitä oikeaan aikaan
ja oikeassa paikassa. Tämä nostaa samalla asiakkaan hoito- ja hoivatyön keskiöön, kun toiminta on asiakaslähtöistä. Tulos on yhteneväinen Ahosen (2010, 39)
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opinnäytetyön tulosten kanssa, koska siinäkin mainitaan jokaiselle jaettavan
omaa osaamistaan vastaavia tehtäviä, jolloin työtyytyväisyys ja työnilo paranevat.

Korhosen ym. (2018, 168-169) mukaan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen,
palvelutoiminnan uudistamiseen ja johtamisen välineeksi tarvitaan vaikuttavuuden arviointia. Tämä kehittämistoiminta ei suoraan arvioinut tätä vaikuttavuutta,
mutta sen kehittämiseen tällä on annettu mahdollisuuksia osaamisen esille nostamisen muodossa. Hoitotyön toimintojen, perustyön ja henkilöstön uusien mahdollisten työnkuvien kehittämisen avulla voidaan vaikuttavuutta parantaa tulevaisuudessa.

Hoidon

vaikuttavuuteen

ja

kustannustehokkuuteen

voi

tällä

kehittämistoiminnalla olla vaikutusta myös BSC:n myötä. Malmi ym. (2006, 3233) mukaan BSC:n eri näkökulmien väliset suhteet tulisi miettiä ja huomioida mittareita laadittaessa, jolloin mittaristosta ei tule vain joukko irrallisia tulosmittareita.
Valmiissa tuloskortissa on erilaisia mittareita, mutta minun taitoni eivät riitä arvioimaan ovatko ne tasapainossa keskenään. Työpajassa luotu strategiakartta
kyllä mielestäni auttaa eri näkökulmien yhteyksien löytämistä, joten kehittämistyön tuotoksena sen voidaan sanoa olevan onnistunut. Kohdeorganisaatioon on
BSC:n avulla luotu mahdollisuus aloittaa uusia johtamisen prosesseja, jotka
Malmi ym. (2006, 93-94) kuvaavat liiketoiminnan suunnitteluksi, vision ja strategian selkiyttämiseksi, viestinnäksi ja kytkennöiksi organisaation eri tasoille sekä
palautteeksi ja strategiseksi oppimiseksi. Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä
on jo mainittu, osallistuminen ja osaamisen kehittäminen on helpompaa, kun jokainen tuntee organisaation strategian vision. Tältä osin on luotu puitteita osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle tulevaisuudessakin.

Oppimiskahviloissa ja työpajoissa nousi selkeästi esiin organisaation asiakaslähtöisyys. Aapolan (2012, 164) mukaan asiakaslähtöisyys auttaa organisaatiota
trendien, muutosten, uusien vaatimusten, uhkien ja mahdollisuuksien haistamisessa omassa toimintaympäristössään. Parhaimmillaan dialogista voi muodostua ajuri uudistumiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tähän on BSC:n luomisella
pyritty, mutta toki sen vaikuttavuutta on nyt vielä mahdotonta arvioida. Henkilö-
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kunnasta oli kuitenkin aistittavissa, että heillä on hyviä mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin asiakkaiden parhaaksi oman osaamisensa ja sen kehittämisen
avulla. Selin & Selinin (2013, 175) mukaan vain ne organisaatiot pärjäävät jatkossa, jotka pystyvät jatkuvasti tarjoamaan asiakkailleen uusia mahdollisuuksia
tuottaa arvoa.
Kehittämistoiminnalla pyritään positiivisiin tuloksiin, kuten esimerkiksi hyvien käytäntöjen kehittämiseen. Tämän opinnäytetyön avulla kehitettiin hoivakotiin oma
BSC, jonka tarkoitus on helpottaa lähiesimiesten käytännön työtä osaamisen johtamisen ja kehittämisen kannalta. Vain tulevaisuus näyttää, miten tässä on onnistuttu. Kamenskyn (2010, 355) mukaan ammattimainen strategiatyöskentely
edellyttää, että organisaation huomio on jatkuvasti kiinnittynyt kaikkiin menestyksen timantin särmiin: strategiaan, johtamiseen, osaamiseen ja vuorovaikutukseen. BSC:n luominen ei siis yksistään auta, vaan on muistettava myös muut
osa-alueet, joihin esimiestyö linkittyy. Arnkil:n (2009, 67) mukaan kehittämistyössä kestävyys on osoittautunut merkittäväksi teemaksi. Kehittämisen ei tulisi
olla erikseen tehtävää, vaan projekti on se, mikä organisaatiossa on normaalia
toimintaa. Pitämieni työpajojen kirjallisissa arvioinneista kävi ilmi, että esimiehet
hahmottavat nyt työpaikkansa paremmin tietynlaisena prosessina.

Opinnäytetyön tuotoksena syntyneessä BSC:ssä näkyy vahvasti osallistamisen
tärkeys, niin asiakkaiden kuin henkilökunnan, mutta myös henkilökunnan kesken
ja organisaation ulkoisen verkostoitumisen kautta. Eriksson & Lehtimäki (2018,
221) nostavat esiin esimiehen uudet roolit henkilöstön päätöksenteon suuntaajana, ohjaajana ja kuuntelijana. Työntekijät nähdään aktiivisina kumppaneina johtamisessa ja myös he muovaavat organisaation johtajuutta. Aikaisempien opinnäytetöidenkin tuloksissa korostuu osallistamisen tärkeys osaamisen johtamisen
kehittämisessä. Tolvasen (2012, 46) opinnäytetyössä mainitaan henkilöstön kokeneen ryhmäosaamiskeskustelut työhyvinvointia ja yhteishenkeä lisäävänä.

Kohdeorganisaatio saa käyttöönsä myös eräänlaisen vinkkipaketin, koska opinnäytetyön lähteiden ja linkkien avulla esimiehet voivat etsiä lisätietoa haluamastaan ja tarvitsemastaan osaamisen johtamisen alueesta. Näin osaamisen johtaminen voi jatkaa kehittymistään esimerkiksi valmentavan esimiestyön suuntaan,
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jonka Viitala (2008, 325-334) kuvailee tavoiteltavimmaksi malliksi osaamisen johtamiselle.

Kriittisesti ajateltuna organisaation osaamisstrategia ei erotu BSC:stä tarpeeksi
selkeästi. Sen luominen ei tosin ollutkaan tämän kehittämistoiminnan tavoitteena,
mutta näin jälkikäteen ajateltuna se voisi kyllä selkiyttää osaamisen johtamista
kohdeorganisaatiossa ollessaan näkyvämmässä roolissa. Osaamisstrategiahan
helpottaa valitsemaan organisaation kannalta oikeat osaamiset ja kehittämistoimet toimintansa tavoitteiden tueksi (Otala 2008, 142). Tämän kehittämistoiminnan ansiosta kohdeorganisaatio sai kuitenkin hyvät avaimet osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen BSC:n, osaamismatriisin, osaamisten luokittelun ja
osaamisen lyhyt oppaan muodossa.

7.2

Kehittämisprosessin tarkastelua

Kehittämisen reflektiivisyys korostuu prosessiorientoituneessa kehittämisessä:
kehittämiseen liittyvää tietoa syntyy toiminnan aikana koko ajan. Kokemukset ja
tieto toimivat kehittämisen ohjaavina tekijöinä. (Toikko & Rantanen 2009, 50.)
Olenkin joutunut prosessin aikana toistuvasti palaamaan lähtötilanteeseen tiedon
ja ymmärtämisen kasvaessa. Vilkka (2015, 179) kuvaa tätä hermeneuttiseksi kehäksi. Sen avulla tutkija muodostaa uusia lähtökohtia, ymmärtää ja oivaltaa sekä
palaa takaisin korjaamaan ja luodakseen uusia lähtökohtia. Hermeneuttinen kehä
on myös tutkimuksellista dialogia aineiston kanssa. (Vilkka 2015, 179-180.) Olen
pyrkinyt olemaan mahdollisimman avoimella asenteella koko prosessin ajan ja
pitämään mielessä ketä varten prosessi on.
Teoriatietoa oli helppo löytää ja sitä oli runsaasti saatavilla eri lähteissä. Haastavaksi muodostuikin oleellisen tiedon esille tuominen nimenomaan tähän opinnäytetyöhön ja sen prosessiin liittyväksi. Tämän opinnäytetyön teoriaosan pohja on
luotu jo aivan ensimmäiseksi, mutta sitä on prosessin loppuun asti täydennetty ja
muokattu sopivammaksi.
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Tässä opinnäytetyössä on käytetty paljon kuvioita ja kuvia. Mielestäni se osoittaa,
että olen oppinut käymistäni Lean-koulutuksista visualisoinnin tärkeyden asioiden
hahmottamisessa. Kuvien ja kuvioiden tarkoituksena on selkiyttää ja avata asioita
lukijoille paremmin sekä herättää ja ylläpitää kiinnostusta käsiteltävään aineistoon.
Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan spiraalimaisuus ei mielestäni ole täysin
tässä opinnäytetyössä toteutunut. Minulla olikin vaikeuksia hahmottaa, onko kyseessä spiraalimalli vai lineaarinen. En myöskään ehkä osannut hyödyntää tarpeeksi ensimmäisen vaiheen osallistamisesta saatua osaamistaulukkoa. Syyksi
en keksi muuta, kuin prosessin ymmärtämättömyyden kehittämistoiminnan
tuossa vaiheessa. Ymmärrän nyt, että asiaan olisi pitänyt olla jo siinä vaiheessa
enemmän teoriatietoa. Toisaalta tutkimuksellisen kehittämistoiminnan spiraalimallin luonteeseen kuuluukin jatkuva arviointi ja toiminnan uudelleen suuntaaminen. En varmaan tuossa vaiheessa vielä tarpeeksi hyvin osannut keskittyä kehittämistoiminnan tarkoitukseeni ja tehtävään, vaan se selkiytyi vasta paremmin
prosessin edetessä. Tasapainotetun tuloskortin ideahan syntyi vasta tuon ensimmäisen osallistamisen jälkeen, joten tilanne olisi voinut olla toinen, jos se olisi
ollut valintani jo heti alkuvaiheessa.
Työpajojen välillä tutkimuksellisen kehittämistoiminnan spiraalimaisuus näkyi jo
selvemmin, sillä jokaisen työpajan jälkeen arvioin läpikäytyä ja tuotettua materiaalia, joka auttoi tarkistamaan ja suuntaamaan seuraavan osuuden haluttuun
suuntaan. Työpajojen jälkeen jatkokehittäminen jätettiin sovitusti hoitokodille,
joka omalta osaltaan arvioi saatuja aineistoja ja tuotti sen pohjalta BSC:n. Arviointia tapahtui siis tuossakin vaiheessa.
Koko kehittämistoiminnan prosessin aikana piti pitää kirkkaana mielessä ketä
varten tätä prosessia tehdään ja että minä olen se, jonka tehtävä sitä on viedä
eteenpäin. Tähän sain paljon tukea ohjaavalta opettajaltani ja myös kehittämistoiminnassa tuotettu tieto yhdessä teoriatiedon kanssa tukivat minua. Epävarmuustekijöitä ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ristiriitoja leijui ilmassa useammassa prosessin vaiheessa, mutta niistä selvittiin aina eteenpäin.
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7.3

Menetelmien pohdintaa

Tutkimuksellisessa ajattelussa käsitteellistäminen voi kohdistua esimerkiksi kehitettävän toiminnan tarkentamiseen tai jäsentämiseen (Toikko & Rantanen 2009,
130). Tässä opinnäytetyössä on käytetty käsitemäärittelyä ja toiminnan arviointia
tukemaan toiminnan tavoitteiden määrittelyä. Mielestäni olen teoriaosiossa käsitellyt käsitteitä loogisessa järjestyksessä ja pyrkinyt tuomaan esille niiden keskinäisen yhteyden ja suhteen. Prosessin alussa tein koko opinnäytetyön aiheesta
yksinkertaisen käsitekartan, joka auttoi hahmottamaan käsitteiden suhteita ja
paikkaa toisiinsa. Samoin tein käsitekartan tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta, jotta se avautuisi minulle paremmin.

Opinnäytetyön eteni pääosin tutkimuksellisen kehittämistoiminnan spiraalimallin
mukaisesti, kuten oli suunniteltu. Lean-koulutuksiin osallistuminen liittyi hankkeeseen ja varmasti tuki tämänkin opinnäytetyön tekemisprosessia. Lean-filosofia
keskittyy tekemään työstä entistä sujuvampaa parantamalla prosesseja ja vähentämällä hukkia. Lean korostaa asiakasnäkökulmaa ja henkilöstön osallisuutta kehittämisessä. (Planet Lean 2018.)

Opinnäytetyön ensimmäisessä osallistamisvaiheessa oli mukana koko hoivakodin henkilökunta eli monen ikäisiä työntekijöitä. Opinnäytetyön menetelmänä se
mahdollisti koko hoivakodin henkilökunnan osallistamisen kehittämistoimintaan.
He tuntevat toimintansa ja työnsä haasteet paremmin kuin kukaan muu. Minun
mukaan tuleminen ryhmään toi ulkopuolista näkökulmaa ja teoreettista osaamista aihealueesta. (Ojasalo ym. 2009, 59.) Kaikista kolmesta työpajasta sekä
oppimiskahvilasta saamani kirjallinen ja suullinen palaute oli positiivista ja rakentavaa. Työpajat koettiin tehokkaina ja ajatuksia herättäviltä. Eri näkökulmien käyminen koettiin virkistävänä ja omien aivonystyröiden käyttäminen hyvänä, etten
siis ollut antanut valmiita vastauksia. Ensimmäisen työpajan jälkeen oli toive
saada käsiteltävät kysymykset ja aiheet kirjallisena, jota koetin noudattaa. Tämän
kehittämistoiminnan avulla kannustettiin jokaista osaamisensa jakamiseen. Osallistamismenetelmänä oppimiskahvila oli siis mielestäni tähän kehittämistehtävään sopiva.
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Opinnäytetyön käytännön toteutus herättää myös kysymyksiä ja pohdittavaa.
Kohdeorganisaatiossa oli kolme lähiesimiesasemassa olevaa ja työpajat oli
suunnattu heille kaikille. Kuitenkin vain samat kaksi osallistui kaikkiin kolmeen
työpajaan, yksi esimies ei siis yhteenkään. Osaamiskartoituksissa hänkin oli mukana. Toki oli jo etukäteen tiedossa organisaation luonne, että lähiesimiehet osallistuvat paljon myös käytännön hoitotyöhön. Organisaation mukaan sairaustapaukset olivat syynä siihen, ettei yksi päässyt osallistumaan työpajoihin.
Seuraavan kerran tällaisia menetelmiä käyttäessäni osaisin varmasti jaksottaa
prosessin pidemmälle aikavälille, että osallistujille jäisi enemmän aika sisäistää
menetelmä ja sen hyödyt. Myös henkilöstöä voisi ottaa mukaan BSC-prosessiin
jo työpajavaiheessa, jolloin he puolestaan voisivat viedä informaatiota koko
muulle organisaatiolle tehokkaammin. Laakso-Mannisen (2003, 39) mukaankin
olisi tärkeää, että yksilön ja organisaation näkökulmat kohtaisivat jo suunnitteluprosessivaiheessa.

7.4

Oma oppiminen ja kehittyminen

Työelämässä tarvitaan oppimisesta, kehityksestä ja yritteliäisyydestä innostuvia
ihmisiä (Villanen & Huhtala 2017, 24). Koen olevani juuri tuollainen ihminen ja
näen sen tämän opinnäytetyöprosessin ansiosta yhä enemmän vahvuutenani.
Oppiminen ja jatkuva kehittäminen ovat olleet ohjenuorani ja inspiraation lähteeni
aina. Alun perin hakeuduin suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
oman ammatillisen osaamiseni lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Toiveena on, että
se avaisi lisää mahdollisuuksia itselle mielekkäämpään työhön. Opiskelun aikana
saatu teoriatieto on helpottanut, auttanut, tukenut ja inspiroinut tämän opinnäytetyön tekemistä. Esimiehen sparraamisen keksin prosessin aikana itse teoriatietoa
etsiessäni, ja kyselinkin sitten hoivakodista olisiko sellaiseen tarvetta. En ollut
koskaan aiemmin elämässäni ainakaan varsinaisesti sparrannut ketään, joten kokemuksena sekin oli minulle uusi. Tilanne jännitti, mutta pystyin luontevasti orga-
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nisoimaan ja vetämään sen. Kokemukset olivat molemmin puolin hyviä; lähiesimies kertoi sparrauksesta olleen hyötyä heille puheen pitämiseen osaamisen tuotteistamispäivillä ja itsekin opin samalla. Voisin kuvitella tällaisen olevan
hyvinkin osaamisalaani ja mielenkiinnon kohteeni tulevaisuudessa työssäni.
Viitala (2008, 135-136) kuvaa oppimista monimutkaiseksi prosessiksi, jonka oppija itse tekee monimutkaiseksi omien ajatusmalliensa ja historiansa takia. Esillä
ja huomion kohteena olemisen olen aina kokenut vaikeana eikä tämäkään kokemus sitä ole muuttanut. Ensimmäisissä osallistamisvaiheissa tarkoitukseni oli olla
enemmän vetäjänä ja esillä, mutta rohkeutta ja osaamista ei siihen tarpeeksi kuitenkaan ollut. Olen silti tämän prosessin aikana oppinut paljon ja saanut lisää
rohkeuttakin, kun työpajat onnistuivat niin hyvin ja niiden palaute oli positiivista.
Osaaminen, osaamisen johtaminen ja kehittäminen kokonaisuuksina hahmottuivat minulle kehittämisprosessin aikana koko ajan enemmän. Tiedon lisääntyessä
hahmotin mielestäni paremmin mikä kuuluu minkäkin kokonaisuuden alle ja mitkä
vaikutukset kokonaisuuksilla on toisiinsa. Tässäkin siis näkyy tutkimuksellisen
kehittämistyön luonne eli arviointia tehdään pitkin prosessia ja kehittämistyö etenee sen mukaan. Tätäkin opinnäytetyötä on muokattu ja järjestelty useita kymmeniä ellei satoja kertoja uudelleen ennen lopullista versiotaan. Olen tätä kautta
oppinut armollisuutta ja kärsivällisyyttä, joista varmasti on hyötyä mahdollisissa
työtehtävissä tulevaisuudessa. Myös epämukavuusalueelle astuminen ja sitä
kautta oppiminen on tullut tutummaksi ja itselleni helpommaksi. Omassa työssäni
se näkyy esimerkiksi jo tällä hetkellä positiivisemmassa asenteessa työkiertoa
kohtaan ja olen sitä yrittänyt omalla esimerkillä sekä asioista puhumisella välittää
jo nyt muille.
Koulun, perheen, työn ja oman vapaa-ajan yhdistäminen on vaatinut organisointikykyä, voimia ja joustavuutta myös muilta kuin minulta. Opinnäytetyön tekeminen yksin on ollut ajoittain hyvin raskasta ja haastavaa. Näen siinä kuitenkin
enemmän positiivista kuin negatiivista. Alkuvaiheessa olin arka ottamaan prosessista vastuuta ja minua piti aika paljon kannustaakin siihen, vaikka aikuinen ihminen jo olenkin. Kukaan ei siis ole liian vanha oppimaan uutta ja lisäämään osaamistaan. Myös Viitalan (2008, 137) mukaan oppija (eli tässä yhteydessä minä)
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tarvitsee tukea oppimiselleen ulkopuolelta, koska tällöin häntä autetaan testaamaan erilaisia oletuksia ja vaihtoehtoja sekä vahvistetaan tehtyjä ratkaisuja.
Yksin tehdessä on saanut itse päättää, miten tämä prosessi on edennyt ja mitä
tähän kirjalliseen versioon tulee, miten osallistaminen toteutetaan ja mitä jätetään
pois. Olisin kuitenkin kaivannut ajoittain enemmän kaveria, jonka kanssa olisi voinut jakaa ahdistuksen ja onnistumisen hetkiä, joten opettajien suosittelemaan yhdessä opinnäytetyön tekemiseen minäkin opiskelijoita kannustaisin. Koen tämän
kuitenkin nyt jälkikäteen ennen kaikkea antoisana ja opettavaisena matkana,
koska en ole aiemmin tehnyt mitään näin isoa juttua yksinään ja nyt olen sen
tehnyt. Se antaa uskoa, toivoa ja mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudessakin
haasteista yksin, jos on tarve.

7.5

Kehittämistoiminnan luotettavuus ja eettisyys

Kehittämistoiminnassa tutkimusasetelmilla ja huomion kiinnittämisellä luotettavuuteen voidaan tuoda lisäarvoa kehittämistoiminnalle. Toisaalta luotettavuuteen
voi liittyä kehittämistoiminnassa myös monimutkaisia ongelmia, esimerkiksi ryhmäprosessien toistettavuus. (Toikko & Rantanen 2009, 159, 123.) Tässä opinnäytetyössä tutkimuksellisuutta oli monessa eri muodossa. Tietoa saatiin ja jaettiin, ja saatujen tietojen perusteella arvioitiin ja suunniteltiin seuraavaa
kehittämistoiminnan askelmaa. Käytännöstä saatua tietoa on koko kehittämistoiminnan ja tämän opinnäytetyöprosessin ajan peilattu teoriatietoon eli on pyritty
käytännön ja teorian vuoropuheluun. Ryhmäprosessin toistettavuudessa ei ollut
tässä kehittämistoiminnassa ongelmaa, koska esimerkiksi työpajoissa porukka
pysyi samana. En myöskään näe, että oppimiskahviloissa tämä olisi ollut luotettavuuden kannalta ongelma, koska käsiteltävä aihe oli henkilökohtainen; oma
osaaminen. Kärjistetysti ja kriittisesti ajateltuna voidaan kuitenkin pohtia, oliko oppimiskahvila kaikkien osallistujien kohdalta eettisesti oikein, kun siihen oli ymmärtääkseni kaikkien osallistuttava. Toki he jakoivat siellä osaamisestaan sen tiedon,
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jonka itse halusivat, joten tältä kannalta ajateltuna osallistaminen toteutettiin eettisesti oikein. Samoin voidaan ajatella työpajoihin osallistumisesta, koska asiasta
keskusteltiin ja sovittiin etukäteen heidän osallistumishalukkuuttaan kysellen.
Toikko & Rantasen (2009, 121-122) mukaan tieteellisen tiedon keskeisenä tunnusmerkkinä voidaan pitää luotettavuutta. Se koskee niin tutkimusmenetelmiä,
tutkimusprosessia kuin tutkimustuloksiakin. Kehittämistoiminnassa luotettavuudella tarkoitetaan ennen kaikkea käyttökelpoisuutta. Kehittämistoiminnan yhteydessä syntyvä tieto on siis todenmukaisuuden lisäksi oltava hyödyllistäkin. Kehittämistoimintaan voidaan kuitenkin soveltaa myös määrällisen ja laadullisen
tutkimuksen luotettavuutta koskevia näkökulmia. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
(2007, 227) korostavat laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa tarkkaa selostusta tutkimuksen toteuttamisesta. Tämä kehittämistoiminta ei ollut laadullinen
tutkimus, mutta toimintojen kuvauksessa on pyritty olemaan mahdollisimman totuudenmukainen. Tältä pohjalta kehittämistoiminnan voidaan ajatella siis olevan
luotettava.
Tyypillistä kehittämistoiminnalle on erilaisten aineistojen muodostuminen (Toikko
& Rantanen 2009, 124). Näin myös tässä opinnäytetyön kehittämistoiminnassa
tapahtui. Toikko & Rantasen (2009, 124) mukaan luotettavuutta voidaan eri aineistojen välillä tarkastella niin sanotun triangulaation eli eri aineistojen yhdistämisen avulla. Näin tässä opinnäytetyössä on pyritty tekemään ja näin luomaan
mahdollisimman luotettavaa materiaalia käsiteltävästä aiheesta. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan avulla on tuotettu tietoa kohdeorganisaation osaamisesta, kehittämistarpeista ja osaamisen johtamisesta. Prosessin avulla on kirkastettu kohdeorganisaation visiota ja strategiaa henkilöstölle sekä esimiehille.
Kehittämistoiminnassa luotettavuuteen voidaan liittää kysymys toimijoiden sitoutumisesta. Koska kehittämistoiminta on sosiaalista prosessia, kehittäjät osallistuvat toimintaan ja toimijat kehittämiseen, sitoutuminen vaikuttaa aineistojen, metodien ja tuotosten luotettavuuteen. Sen kannalta on olennaista tietää, missä
prosessin vaiheissa toimijat eivät ole osallistuneet aktiivisesti kehittämiseen. Virhemahdollisuus kasvaa, jos kaikkiin kehittämisprosessin vaiheisiin ei osallistuta
toimijoiden osalta. (Toikko & Rantanen 2009, 124.) Tässä opinnäytetyössä kehittämistoimintaan osallistui koko henkilöstö, mutta kukaan ei koko prosessin ajan
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minua lukuun ottamatta. Tämä oli suunniteltua, joten se ei mielestäni vaikuta luotettavuuteen merkittävästi. Työpajojen osalta osallistuminen ei ollut täydellistä,
jonka voidaan suoraan katsoa vaikuttavan kehittämistoiminnan luotettavuutta
heikentävästi.
Koska kehittämistoiminnassa pyritään positiivisiin tuloksiin, raporteissa korostetaan usein onnistumisia ja saavutettuja tuloksia. Tällainen hyvien käytäntöjen
tuottamisen katsomistapa voi ohjata kehittämistoimintaa epäluotettavaan suuntaan. (Toikko & Rantanen 2009, 128.) Tässä opinnäytetyössä kehittämistoiminnassa on tietenkin pyritty positiivisiin tuloksiin ja tuotoksiin, mutta raportti on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman rehellisesti ja realistisesti. Raportoitaessa on
myös analysoitu jonkin verran epävarmuustekijöitä ja ristiriitoja, mikä on Toikko
& Rantasen (2009, 129) mukaan olennaista: ”Kiinnostavia ovat esimerkiksi kysymykset: Millaisia toisistaan poikkeavia intressejä kehittämisprosessin aikana on
tullut esille? Kenen intressistä hyvä käytäntö on rakennettu ja kenen intressiä se
ei edusta?”
Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa joudutaan tasapainoilemaan kehittämisprosessin avoimuuden ja osallistuneiden henkilöiden anonymiteetin välillä
(Toikko & Rantanen 2009, 129). Olen poistanut opinnäytetyöstä kohdeorganisaation kaikki nimet ja samoin muutkin osallistujien nimet, jotka sitä ovat halunneet.
Olen varmistanut vielä raportin loppukirjoitusvaiheessa, että jos nimiä esiintyy,
minulla on siihen asianosaisen lupa. Samoin olen pyytänyt käyttämieni kuvioiden
käyttöön luvan, jos ne lähdekirjallisuudessa on mainittu kopiosuojatuiksi. Tältä
osin kehittämistoiminnan eettisyys mielestäni toteutuu.

7.6

Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysideat

Kehittämishankkeissa olennaisena tavoitteena on tulosten hyödynnettävyys. Jos
arviointiprosessista ja sen osoittamista tuloksista ei pystytä osoittamaan olleen
hyötyä kenellekään - menee vaivannäkö hukkaan. Suurimpana haasteena tiedon
hyödyntämisessä on se, osataanko arviointimateriaalia käyttää johtopäätösten
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tekemiseen. Kehittämisen kohteena olleen toimintamallin toimivuuden tarkastelu
ja siirrettävyys uuteen yhteyteen kuuluu myös hyödynnettävyyteen. (Anttila 2007,
147 – 148.) Saadun tiedon käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella joko kehittämistuloksista käsin tai prosessinäkökulmasta. Olennaista on, miten hyvin arviointia
ja sen aineistoja on pystytty käyttämään tavoitteiden määrittelemisessä ja projektin ohjaamisessa. (Toikko & Rantanen 2009, 125.) Tämän opinnäytetyön tuotoksia voidaan suurimmalta osin jatkossa hyödyntää minkä tahansa organisaation
osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä, koska ne eivät kohdistu esimerkiksi
pelkästään sosiaali- ja terveysalalle. Tuotettujen aineistojen käyttökelpoisuutta
on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta mielestäni ne ovat perusperiaatteiltaan
siirrettävissä muihinkin organisaatioihin.
Kohdeorganisaatiossa kehittämistoiminnan prosessissa tuotettuja tietoja voisi
mielestäni hyödyntää esimerkiksi osaamistiimien luomisessa. Holvikivi (2008,
250) kuvaa osaamistiimien tehtäväksi osaamisen tiivistämisen ja siten ne palvelevat strategisia päämääriä ja tuottavat kehitystyötä tulosvastuullisesti. Tämä
nousi tavallaan esiin myös tämän opinnäytetyön osallistamisprosessin Oppimiskahvilassa, jossa keskusteltiin osaamisparien muodostamisesta kohdeorganisaatioon. Osaamista voitaisiin tehokkaammin jakaa kaikkien käyttöön. Yhteisöllisillä työtavoilla ja työvälineillä voidaan hiljaista tietoa siirtää kokeneimmilta
nuoremmille. Osaamistiimejä ja/tai -pareja voisi yhteisen osaamisen lisäksi siis
jakaa myös ns. mentorointiasetelmassa, jolloin kokeneempi jakaisi osaamistaan
nuoremmalle tai toisinpäin.
Sydänmaanlakan (2001, 161) mukaan osaamisen johtamisen käytäntöön vieminen vie pitkän ajan ja toistuu vuosittain. Sitä kuvataan myös oppimisprosessiksi,
jota voi kehittää ja sen lopputuloksetkin kehittyvät. Osaamisen johtamisen avulla
strategiapohjaiset osaamisen kehittämishaasteet saadaan vietyä+ yksilötasolle.
(Sydänmaanlakka 2001, 161.) Jatkokehitysideana voisikin olla yksilötasolle kohdistuvat tuloskortit koko henkilöstölle, joita voisi hyödyntää esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Toki on muistettava, että nykyään on olemassa paljon sähköisiä
verkossa toimivia osaamisen johtamisen palveluja ja ohjelmia, jotka voivat ohittaa
näppäryydellään yksinkertaisemmat ratkaisut. Omaan kokemukseeni pohjautuen
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henkilökohtaista osaamista ja esimiesten tietämystä tästä voidaan hyödyntää lisäksi työvuorosuunnittelussa. Tällöin osaavaa henkilökuntaa on oikealla hetkellä
oikeassa paikassa.
Käyttämääni sparrausta eli valmentamista voisi käyttää hyödyksi esimiestyössä
osaamisen johtamisessa. Työn vaatima ammattitaito voidaan pilkkoa osiin, yksittäisiksi taidoiksi. Sitten kun yksilö on oivaltanut työssään tarvitsemansa oleellisen
taidon, voisi valmentaja (eli esimies) tiedustella mitä kyseiseen taitoon kuuluu ja
kuinka se näkyy työssä. Osaamista voisi myös luokitella esimerkiksi neliportaisesti: aloittelija, edistynyt, pätevä, taitava. (Hirvihuhta 2006, 88.)
Osaamisen johtamisen kehittämishaasteiden kuvaaminen jää tässä opinnäytetyössä hieman vajaaksi. Jatkossa voisikin tutkia miten osaamisen kehittäminen
ja johtaminen ovat kehittyneet yksityisessä hoivakodissa tämän opinnäytetyön
jälkeen. Onko luotu uudenlaisia tehtävänkuvia ja onko osaamisesta sekä sen johtamisesta saatuja tietoja osattu hyödyntää. Tutkimuksellisella kehittämistoiminnalla erilaisilla hankkeilla tai sisäisillä prosesseilla se on jatkossakin mahdollista.
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Oppimiskahviloiden tuotoksia
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Työpaja 1 – ennakkotehtävä

Hei X, X ja X!

Olette avainasemassa siellä hoivakodissanne ja tulevissa työpajoissa,
koska työelämässä tarvitaan esimiehiä, jotka pystyvät edistämään kehittämisen mahdollisuuksia ja edesauttamaan piilevän potentiaalin vapautumista. Kolmen työpajan tarkoitus on auttaa teitä suoriutumaan tuloksellisesti tehtävästänne kehittämällä teille tasapainotettu tuloskorttijärjestelmä
eli BSC.

Hyvän mittariston luomisen edellytyksenä on toiminnan analysointi, että
tiedetään mitä on tarpeellista mitata. Tässä teille ennakkotehtävä, joka tukee BSC-prosessia ja jo tehtyjä osaamiskartoituksia, strategiaan/toimintasuunnitelmaan perehtymistäni sekä nopeuttaa ensimmäisen työpajan
starttausta. Kerkeäisittehän miettiä ja tehdä tämän ennen ensimmäistä
työpajaa (21.2.) joko yhdessä tai erikseen. Käydään sitten alkuun ne/se
läpi ja päästään näppärästi alkuun 

Arvioi/arvioikaa hoivakotia SWOT – analyysilla: (seur. sivu)
Voitte käyttää myös erillistä A4:sta, ei ole pakko juuri tuohon kaavioon
tehdä, mutta idea käy siitä ilmi.

Yhteistyöterveisin; Kati Kontro
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Positiiviset

YMPÄRISTÖ

Mahdollisuudet

ULKOINEN

Heikkoudet

YMPÄRISTÖ
Ö

SISÄINEN

Vahvuudet

Negatiiviset

Uhat
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Työpaja 2 - ennakkotehtävä
Hei X, X ja X!
Jos kerkiätte, tekisittekö tämän ennakkotehtävän ennen keskiviikkoa 28.2.2018,
jos ette, aloitamme tällä sitten silloin 
Edellisellä kerralla kävimme läpi SWOT-kaavion avulla hoivakodin Vahvuuksia,
Heikkouksia, Mahdollisuuksia ja Uhkia. Sen pohjalta ja avulla kävimme läpi kriittisiä menestystekijöitä. Sen pohjalta saitte aikaan osaamisen vision, mahtavaa
 Työstitte myös jokaiseen näkökulmaan päämääriä /tavoitteita. Nyt nuo päämäärät ja tavoitteet tulisi saada strategiakartan muotoon ja samalla ehkä yksinkertaistettua, valittava oleellinen. Kartan avulla tulisi nähdä hoivakodin eri osaalueiden syy-seuraussuhteet ja mikä on valittujen näkökulmien järjestys organisaatiossa.
Tarkoituksena olisi siis saada kaavioon eri näkökulmien tavoitteet ja niiden
suhde toisiinsa. Mitä esim. tapahtuu asiakasnäkökulmassa, kun oppimisen ja
kasvun näkökulmassa oleva päämäärä /tavoite toteutuu? Kaavioon voi tehdä
nuolia tai muita selventäviä kuvioita. Tässä 4 esimerkkimallia (tai voitte kehitellä
myös täysin omanlaisen) T:Kati Kontro
(Lisäksi tässä oli 4 esimerkkikuvaa strategiakartasta)
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Työpaja 3 - ennakkotehtävä
Hei X, X ja X!
Kotitehtävää teille lupailin ja tässäpä se tulee. Toinen työpaja jatkoi siitä, mihin
ensimmäinen jäi eli saitte tehtyä strategiakartan  Ja vieläpä enemmänkin, eli
mittarit noille päämäärillenne! Nyt olisi teillä tehtävänä käydä vielä läpi kaikki
mittarit ja tarkistaa:

-

onko jokainen kriittinen menestystekijä huomioitu? (green care,
kinestetiikka, viriketoiminta, verkostoituminen)

-

onko yllä mainitut menestystekijät huomioitu jokaisessa näkökulmassa (talous, asiakas, henkilöstö, prosessi)?

-

vastaavatko mittarit siihen kysymykseen, miten ydinosaaminen
varmistetaan ja miten sitä hyödynnetään?

-

tukevatko mittarit oppimista ja kehittymistä tukevaa kulttuuria?

-

tukevatko mittarit osaamisstrategiaanne? (eli visio + tärkeimmät
osaamisenne +päämäärät/tavoitteet = osaamisstrategia)

-

tukevatko mittarit osaamisen johtamistanne? saatteko niiden
avulla arvokasta ja hyödyllistä tietoa?

Yllä olevat tärkeitä, että kerkeäisitte käydä läpi  Jos jotain puuttuu, huomaatte
korjattavaa, tehkää muutoksia ja laittakaa ne ylös, niin käydään seuraavalla kerralla läpi. Ja jos noiden lisäksi aikaa sekä intoa riittää, voitte myös jo miettiä tavoitearvoja kullekin mittarille etukäteen.
Kiitos tähän astisesta yhteistyöstä ja työpajojen positiivisesta palautteesta, yhdessä saamme hyvää aikaan teidän organisaatiollenne 

– Kati Kontro
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BSC-prosessi tässä kehittämistyössä

Ideointi, suunnittelu

Työpaja 1 (21.2.2018)
-Swot: hoivakodin vahvuudet, mahdollisuudet, uhat,
heikkoudet (ennakkotehtävä)
-> osaamisen visio (hoivakodin kriittiset menestystekijät)
+ tavoitteita, päämääriä BSC-osa-alueille

Työpaja 2 (28.2.2018)
-Strategiakartta + mittarit päämäärille

Työpaja 3 (7.3.2018)
-Mittarien tarkistus (ennakkotehtävä)
-Mittareille tavoitteet
-Jatkoista sopiminen -> mitä työstävät seuraavaksi

Valmis tasapainotettu tuloskortti eli BSC
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Tasapainotettu tuloskortti

Asiakas

Osaaminen ja kasvu

Kinestetiikka lisää oman elämän hallintaa.
Vihreä hoiva ja yhteisöllisyys
osallistaa. Juurrutetaan arkeen.
Mittarit
RAVA, MMSE, kyselylomakkeet

Kinestetiikan, vihreän hoivan
jatkuva ajantasainen koulutus
henkilöstölle.
Mittarit
Osallistuminen koulutuksiin ja
kehityskeskustelut

VISiO
Kinestetiikan, vihreän hoivan ja
yhteisöllisyyden avulla luoda osallistava ja viihtyisä asuinympäristö
asukkaille
Prosessi
Työprosessien sujuvuus Lean oppien
avulla.

Yhteisöllisyyden ylläpito, vapaaehtoistoimijat ja jatkuva verkostoituminen.

Taloudellisuus
Sairauspoissaolojen väheneminen
ja työhyvinvoinnin lisääntyminen
Lean oppien, työn prosessoinnin
ja kinestetiikan avulla.

Mittarit
Mittarit
Henkilöstö-ja omaiskyselyt.
Facebook

Toimintakate, asukaskäyttökate,
hoitopäivien seuranta.
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Tasapainotettu tuloskortti (BSC)
ASIAKAS

OSAAMINEN JA KASVU

PROSESSI

TALOUDELLISUUS

VIHREÄ HOIVA

Psyykkinen hyvinvointi

Koulutus ja uuden oppiminen

Vihreä hoiva on mukana arkityöskentelyssä

Lisää asuin- ja työhyvinvointia

KINESTETIIKKA

Lisää oman elämän hallintaa

Käyttää työssään jatkuvasti ja uuden oppiminen

Arkityöskentely perustuu kinestetiikan
oppeihin

Helpottaa työskentelyä,
sairauspoissaolot vähenevät

KOULUTUS

Takaa paremman hoidon

Jatkuva kouluttautuminen

LEANin avulla sujuvuutta arkeen

Oppiminen lisää työhön
sitoutumista
Lean koulutus lisäsi työn
sujuvuutta ja taloudellista
ajattelua

OSALLISUUS

Tuntee kuuluvansa yhteisöön

Osallisuuden avulla oppii
uutta

Kuulumme isompaan
kokonaisuuteen

Vähentää sairauspoissaoloja

YHTEISÖLLISYYS

Kuuluu kyläyhteisöön

Yhteisöltä saa apua ja
uutta voimaa

Vapaaehtoiset, kyläyhteisö

Yhteisöltä saa apua ja tukea

VERKOSTOT

Luo turvallisuuden tunnetta

Verkostoista saa apuja arjen toimintoihin (esim. vapaaehtoistyö)

Seurakunta, koulu,
päiväkoti

Verkostot luovat hyvinvointia (esim. musiikkiesitykset, vapaaehtoistyö)

MITTARIT

RAVA, MMSE, kyselylomakkeet

Osallistuminen koulutuksiin
ja kehityskeskustelut

Henkilöstö ja osaamiskyselyt, Facebook

Toimintakate, asukaskäyttökate, hoitopäivien
seuranta

VISIO

KINESTETIIKAN JA VIHREÄN
HOIVAN JA YHTEISÖLLISYYDEN
AVULLA LUODA OSALLISTAVA
JA VIIHTYISÄ ASUINYMPÄRISTÖ
ASUKKAILLE
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Ydinosaaminen, joka varmistetaan

Osaaminen

Kokonaisuus

Facebook päivitys,

1

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

tiedottaminen

1

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

verkostointi

2

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

Kansainvälisyystoiminta 1

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

Jooga

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Muovailu

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Viriketoiminta,

5

LIIKUNTA/VIRIKE

Askartelu

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Musiikki, laulu

3

LIIKUNTA/VIRIKE

Kokkaus, leipominen

5

LIIKUNTA/VIRIKE

Käsityöt

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Koirat

4

GREEN CARE

Green care

9

GREEN CARE

Pilkkikisat hlöstölle

1

TYÖHYVINVOINTI

himmeli/nikkarointi

Elämäntarina valokuvin, 1

LIIKUNTA/VIRIKE

valokuvanäyttelyt
Sairaanhoitotyön muutoksen johtaminen 1

JOHTAMINEN/KEHITTÄMINEN

Markkinoinnin kehittäminen

JOHTAMINEN/KEHITTÄMINEN

Varastovastaavuus,

1

1

LEAN

Lean

1

LEAN

Ulkoilutus,

2

GREEN CARE

Lääkehoito

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Hiustenleikkaus

2

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

järjestyksen ylläpito

luontoaktiviteetit, retket
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Kaverikissatoiminta

2

GREEN CARE

Saattohoitotyö

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Ruoka-ainetilaaja,

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

ravitsemus

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Erityisruokavaliot

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Omaisyhteistyö

2

SOME/VERKOSTOINTI/MARKKINOINTI

Tiedonhakuosaaminen 1

SOME/VERKOSTOINTI/MARKKINOINTI

Metsästystarinointi

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Kinestetiikka

2

KINESTETIIKKA

2

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Ensiapu,
paloturvallisuus,
hätäsammutus

Älyteknologiaosaaminen 2

SOME/VERKOSTOINTI/MARKKINOINTI

Ergonomia

1

KINESTETIIKKA

Maalaaminen

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Vaippaosaaminen

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Esteettisyys,

2

LIIKUNTA/VIRIKE

kodinomaisen ympäristön luominen
Ongelmanratkaisijataidot1

TYÖHYVINVOINTI

Diabetesosaaminen

1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Muistisairausosaaminen 1

PERUSHOITOTYÖ/LÄÄKEHOITO

Juhlien järjestäminen

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Miesten ohjatut ryhmät 2

LIIKUNTA/VIRIKE

Vapaaehtoisten hankinta1

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

Runot, runoilut

1

LIIKUNTA/VIRIKE

Kuvitus

1

SOME/MARKKINOINTI/VERKOSTOINTI

Organisointi

1

LEAN

Ohjaaminen,
opiskelijat, pienryhmät 1

LIIKUNTA/VIRIKE/VERKOSTOINTI
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Hoivakodin kehitettävä osaaminen

Kehitettävä osaaminen

Hlömäärä, jolla tarvetta

Ensihoito

1

Gerontologinen osaaminen / muisti-

8

sairausosaaminen / päihdedementiaosaaminen
Haavahoito

7

Jatkuvan kehittämisen osaaminen

1

Johtamisosaaminen, Lean, tulevaisuu-

2

den ennakointiosaaminen
Kinestetiikka

4

Kivunhoito

6

Lääkehoito/-huolto

7

Pariskuntien hoito- ja hoivaosaaminen

1

Rohkeus suunnitella ja ehdottaa asioita

1

tehtäväksi viriketyöhön
Saattohoito, kuolevan ihmisen hoito- 14
työ
Tekninen osaaminen

1

Yrittäjyystaidot, markkinointiosaaminen, 4
PR, taloudellisuus
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Osaamisen johtamisen lyhyt opas esimiehelle

Osaamisen
kartoitus

• Millaista osaamista
henkilökunnalla on juuri
nyt?
• Millaista osaamista
tulevaisuudessa tarvitaan?
• Mitä nykyisestä
osaamisesta säilytetään?

Osaamisen arviointi
esim.Tuloskortin
kriittisen
tarkastelun avulla

• Onko organisaation
tuloskortti ajantasainen vai
pitääkö sitä päivittää?
• Milllaisia käytännön
toimenpiteitä tarvitaan?
• Miten voin osallistaa
henkilökuntaa?

Osaamisen
päivittäminen,
ylläpito ja
kehittämistoimet

• Johtamiskoulutukset
• Koulutukset
henkilökunnalle
• Osaamisen jakaminen
• Ideointia, kokeiluja

Arviointi

