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Yritysten menestyminen tämän päivän nopeasti muuttuvissa työelämän toiminta-
ympäristöissä edellyttää osaamisen merkityksen ymmärtämistä ennen kaikkea yrityksen 
voimavarana ja kilpailuetuna. Tässä työssä käsitellään kuntoutustoimialaan ja sitä kautta 
kuntoutuksen palveluntuottajayritykseen kohdistuvia muutoksia, joiden on ennustettu 
muuttavan tulevina vuosina suomalaista kuntoutusjärjestelmää. Näin ollen osaamisen 
näkyväksi tekeminen juuri tässä ajassa voidaan nähdä yrityksessä perusteltuna investointina 
tulevaisuuteen. Kehittämistyön tavoite on tuottaa osaamiskartoituksen avulla tietoa Härmän 
kuntoutus Oy:n kuntoutusosaston liikunnanohjaajien (n=7) erityisosaamisesta, ja tehdä 
tulosten perusteella kehittämisehdotuksia tulosten hyödyntämiseksi yrityksen käyttöön. Tässä 
työssä erityisosaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota ei ole aiemmin kartoitettu, eikä 
tällä hetkellä työssä pystytä hyödyntämään.   
 
Erityisosaamista kartoitettiin kyselylomakkeella, johon vastasivat kaikki seitsemän 
liikunnanohjaajaa. Kyselyllä saadut tulokset tallennettiin, luokiteltiin ja järjesteltiin ryhmiin, 
jossa luokitteluperusteena pidettiin yrityksen omaa, aiemmin luotua liikuntapalvelujaottelua.  
 
Kartoituksen tuloksista ilmeni uutta, aiemmin hyödyntämätöntä osaamista jokaiseen yrityksen 
liikuntapalvelutarjonnan luokkaan: Luonto- ja elämysliikunta, jumppa, tanssi- ja rytmiliikunta, 
vesiliikunta, palloilu ja asiantuntija-luennot. Huomionarvoinen tulos kartoituksesta oli, että 
osaamista löytyi laajasti ihmisen koko elämänkaaren alueelle, vauvaikäisestä aina 
ikääntyneiden kohderyhmiin saakka. Tämä antaa osaltaan mahdollisuuden laajentaa uusien 
palvelujen kehittämistä aikuisten ja ikääntyneiden kohderyhmistä myös perheiden, lasten ja 
nuorten kohderyhmiin. Tulokset toivat esiin myös huomion, että moni osaaminen on tällä 
hetkellä vain yhden tai kahden liikunnanohjaajan varassa, joten osaamisen täysipainoinen 
hyödyntäminen edellyttää tulevaisuudessa osaamisen jakamista ammattiryhmän sisällä.  
 
Osaamiskartoituksesta saatujen tulosten perusteella kehittämisehdotuksia tehtiin kaksi. 
Toinen liittyy liikuntapalvelujen kohdentamiseen perheille, käytännön toimenpiteenä 
perheliikuntaryhmän pilotointi ja toinen kehittämisehdotus liittyy osaamiskartoituksesta 
saatujen tietojen dokumentointiin, käytännön toimenpiteenä yhteisen osaamistiedoston 
luominen. 
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1 Johdanto 

 

Tämän päivän maailmassa jatkuvasti, nopeasti ja arvaamattomasti muuttuva 

toimintaympäristö on asettanut monilla eri toimialoilla yritykset ja organisaatiot pohtimaan 

olemassaoloaan, sen nykytilaa ja tulevaisuutta. Näin on tapahtunut myös suomalaisessa 

kuntoutusjärjestelmässä, joka joutuu tällä hetkellä vastaamaan useaan eri haasteeseen 

erityisesti väestön ikääntymiseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 

uudistamistarpeeseen liittyvissä kysymyksissä. Väestön ikääntyminen lisää 

kuntoutustarvetta ja asettaa haasteita palveluiden kehittämiselle ja rajapintojen 

yhdistämiselle, jotka puolestaan edellyttävät kuntoutuksen roolin uudelleentarkastelua. 

(Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys 2019.) Edellä mainitut muutokset 

vaikuttavat suoraan myös kuntoutuksen sekä julkisiin- että yksityisiin palvelutuottajiin, sillä 

avoinna on isoja rakenteellisia, kuntoutuksen järjestämiseen, rahoitukseen ja ohjaamiseen 

liittyviä kysymyksiä, joihin on palveluntuottajien olisi kyettävä reagoimaan toimintansa 

jatkumisen turvaamiseksi.   

 

Toimintaympäristöihin liittyvät muutokset ovat usein tilanteita, jotka pakottavat yrityksiä 

tarkastelemaan asioita myös osaamisen näkökulmasta. Organisaation menestyminen työ 

- ja toimintaympäristön muutoksessa edellyttää osaamisen merkityksen ja tärkeyden 

ymmärtämistä ennen kaikkea organisaation ja yrityksen voimavarana ja kilpailuetuna. 

Painopiste muutostilanteessa tulisi olla henkilöstön osaamisen hyödyntämisessä ja 

jakamisessa sekä yhdessä oppimisessa. Keskeistä olisi lisäksi miettiä, miten omaan 

osaamiseen perustuvia tuotteita ja palveluja voisi käyttää aivan uudenlaisissa 

ympäristöissä. (Hätönen 2011, 7, Otala, 2008, 24, 55, 144.) Myös tämän kehittämistyön 

kohdeorganisaation, Härmän kuntoutus Oy:n on tärkeää juuri nyt tarkastella ja kartoittaa 

osaamisen vahvuuksia sekä löytää keinoja kuntoutusosaston kuntoutuksen 

ammattilaisten osaamisen hyödyntämiseen, kohdentamiseen ja suuntaamiseen 

enenevästi ikääntyneisiin kohderyhmiin, mutta myös valtiorahoitteisen kuntoutuksen 

ulkopuolelle, kokonaan uusiin kohderyhmiin ja markkinoille. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asettaman työryhmän suosituksissa nostetaan myös esiin suomalaisten 

kuntoutuslaitosten palveluvalikoiman monipuolistamisen ja tuotteistamisen tarve, liittyen 

muuttuvien asiakaskohderyhmien tarpeisiin. (Työterveyslaitos 2013.) 

Lähtökohta osaamisen tarkastelulle ja osaamiskeskustelulle on yrityksessä suotuisa, 

koska ammatillista osaamista arvostetaan, ja se on myös nähty yhtenä yrityksen 

suurimmista vahvuustekijöistä. Osaava henkilöstö, ammatillisen osaamisen jatkuva 

kehittäminen ja jakaminen ovat keskeinen osa myös yrityksen arvoja. (Härmän kuntoutus 

Oy, 2013.)  
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Tässä kehittämistyössä keskitytään Härmän kuntokeskuksen kuntoutusosaston 

liikunnanohjaajien (n=7) ammattiryhmään, jonka työtä edellä kuvattu toimintaympäristön 

muutos koko muun kuntoutushenkilöstön ohella myös siis koskettaa. Laitoskuntoutuksen 

osalta tulevaisuutta on varmasti mahdotonta ennustaa, ja näin ollen juuri nyt olisi tärkeää, 

sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta tehdä näkyväksi ja pyrkiä hyödyntämään kaikki 

olemassa oleva osaaminen käytettäväksi uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja 

ideointiin. Tämän työn tarkoituksena on tuoda näkyväksi liikunnanohjaajien 

erityisosaaminen, ja tehdä saatujen tulosten perusteella kehitysehdotus tulosten 

jatkohyödyntämiseen.  
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2 Osaaminen  

Osaamisella on ihmiselle hyvin merkityksellinen asia, koska se auttaa ihmistä 

selviytymään esimerkiksi omassa elinympäristössään ja suoriutumaan työtehtävissään 

sitä sujuvammin, mitä paremmin hän työnsä osaa. Osaamisen kautta ihminen saa myös 

arvostusta toisilta ihmisiltä ja sen kautta paikkansa sosiaalisessa ympäristössä. (Viitala 

2008, 112.) Osaamista on yksiselitteisesti hyvin haastavaa määritellä, jo siksi, että 

aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa on esillä osaamisen -käsitteelle monia määritelmiä, 

termejä ja tasoja. Tässä opinnäytetyössä tarkoitus ei ole etsiä ja avata kaikkia 

löydettävissä olevia osaamiseen liittyviä määritteitä ja termejä kovin laaja - alaisesti tai 

kattavasti, vaan painottaa osaamisen tarkastelua työn aihealue huomioiden ammatillisen 

osaamisen näkökulmaan. Seuraavassa määritellään osaamisen ja ammattiosaamisen 

käsitteitä ja osaamistasoja yksilön ja organisaation näkökulmasta. 

 

2.1 Osaaminen käsitteenä  

Vaikka edellä todettiin osaamisen yksiselitteisen määrittelyn olevan haastavaa, varsin 

yleisesti osaamista kuvataan laajaksi tekemisen hallinnaksi, jossa yhdistyvät tietojen ja 

taitojen monipuolinen ja luova käyttäminen, ajattelun, oppimisen, reflektoinnin, 

organisoinnin ja yhteistyöntaidot. Näin ollen osaaminen on laaja - alaisempi käsite kuin 

esimerkiksi ammattitaito tai asiantuntijuus. (Hätönen 2009 9, Helakorpi 2009.) Yksittäisen 

ihmisen näkökulmasta osaaminen on perusta työn tekemiselle ja siinä kehittymiselle, ja 

organisaation näkökulmasta koko henkilöstön osaamisen tulisi hyödyttää strategian ja 

perustehtävän toteutumista. (Viitala 2008 109.) Näin ollen, kun tarkastellaan työelämään 

liittyvää osaamista, on keskeistä määritellä, mitä osaamisella kulloinkin tarkoitetaan ja 

mistä näkökulmasta ja tasosta osaamista lähestytään. (Sydänmaanlakka 2007 136.) 

Tyypillisesti työelämässä tarvittavaa osaamista jaotellaan ja tarkastellaan yksittäisen 

työntekijän, tiimin tai organisaation näkökulmasta. (Niitamo 2003, 151, Kupias, Peltola, 

Pirinen 2014, 50.)  

Sydänmaanlakka (2007, 135 - 136) tarkastelee osaamisen ulottuvuuksia ja tasoja 

kuitenkin hieman laaja-alaisemmin. (Kuva 1). Sydänmaanlakan mukaan on eri asia 

puhutaanko yksilön osaamisesta, työtehtävän vaatimasta osaamisesta tai organisaation 

osaamisesta, nyky- vai tulevaisuuden osaamisesta vai onko kyse ydinosaamisesta 

(erityisosaaminen, jonka yritys osaa paremmin kuin muut), prosessi -osaaminen 

(kohdistuu jonkun tietyn asian kaikkiin vaiheisiin), funktionaalisesta (erikoisosaaminen) vai 

yleisosaamisesta, jotka nekin ovat eri asioita. (Sydänmaanlakka 2007, 135 - 136.)  
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Kuva 1. Osaamisen tasot (Sydänmaanlakka 2007, 135) 

 

Sydänmaanlakan (2004, 150) mukaan osaamiseen liittyy myös kiinteästi tietojen ja 

taitojen lisäksi asenne, motivaatio ja kokemukset. Käytännössä osaaminen voidaan 

havaita kyvykkyytenä toimia ja käyttää tietoja, taitoja, asenteita ja kokemuksia. Hyvä 

osaaminen johtaa hyviin suorituksiin, joka johtaa puolestaan erinomaisiin tuloksiin. Myös 

(Hätönen 2009, 9, Viitala 2007, 178 - 179) nostavat esiin motivaation ja asenteen 

merkityksen osaamisessa, mutta liittävät osaamiseen lisäksi työkyky- ulottuvuuden. Siinä 

osaaminen nähdään osana työhyvinvointia, sillä samalla kun osaaminen parantaa 

työkykyä työntekijän mielihyvän ja pystyvyyden tunteen vahvistumisen myötä, on se myös 

edellytys työssä menestymiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Osaamista määrittelevät 

myös Tuomi ym. (2012, 26), joiden mukaan osaaminen on ennen kaikkea toimintaa, joka 

muodostuu tiedoista, taidoista ja kokemuksesta.  

 

Edellä esitetyt osaamisen määritteet antavat kuvan osaamisen erilaisista ulottuvuuksista 

ja vivahteista, mutta myös käsityksen käsitteen vaikeasta hallittavuudesta.  

Asian selkiyttämiseksi ja havainnollistamiseksi Green (1999) on luonut ns. 

osaamisympyrän (Kuva 2), jonka tarkoituksena on tuoda osaamisen eri puolia - ja tasoja 

yhteiseen viitekehykseen. Osaamisympyrässä on neljä erillistä lohkoa, joista muodostuu 

organisaatiossa tarvittava osaaminen. Ympyrään kuuluu kaksi osaamisen ulottuvuutta, 

joista pystysuoralla akselilla on kuvattu tasoulottuvuus (organisaatio - yksilö) ja 

vaakasuoralla akselilla osaamisen tyyppiulottuvuus (tiedot ja taidot - työskentelytavat sekä 

vuorovaikutustaidot). (Hätönen 2011b, 13 - 14.) Tässä kehittämistyössä kartoituksen 

kohteena on ammatillinen ns. substanssiosaaminen, joka kohdistuu Greenin 
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osaamisympyrän, yksilöllisen ammattiosaamisen lohkoon 4. Ammatillinen osaaminen 

käsittää työssä suoriutumisen kannalta välttämätöntä osaamista, joka opitaan kunkin alan 

ammatillisessa tai sitä vastaavassa peruskoulutuksessa.  

  

 

 

Kuva 2. Osaamisympyrä Greenin 1999 mukaan (mukaillen Hätönen 2011b, 13) 

 

 

2.2 Organisaation osaaminen 

Organisaation osaamisella tarkoitetaan yrityksen toimintatapoihin - ja prosesseihin 

liittyvää osaamista, joita voidaan jakaa esimerkiksi tuotannolliseen, tekniseen, asiakas- 

sekä toimintatapa - ja johtamisosaamiseen. Organisaation- osaaminen kytkeytyy vahvasti 

yksilön osaamiseen, sillä mitä parempi osaaminen henkilöllä on, sen paremmin hänen 

osaamisensa siirtyy yrityksen käyttöön sekä integroituu yrityksen muuhun osaamiseen. 

Asia voidaan nähdä tietysti myös käänteisenä, jolloin heikomman osaamisen omaavalla 

työntekijällä on usein myös suurempi virheiden ja laiminlyöntien mahdollisuus työssään. 

(Viitala 2005, 66, 117.) Organisaatiotason osaamisesta puhuttaessa käytetään yleensä 

käsitteitä kuten avainosaaminen, strateginen osaaminen, kriittinen osaaminen ja 

ydinosaaminen. Käsitteitä käytetään hyvinkin vaihtelevasti, mutta ydinosaaminen on 

varmasti tunnetuin ja käytetyin ja lisäksi se määritellään esimerkiksi kirjallisuudessa 

pääasiassa samalla tavoin. (Otala 2008, 54.) Ydinosaamista on kuvattu organisaatiolle 

tyypilliseksi, ”sen omaksi”, kaikkia organisaation jäseniä koskevaksi osaamiseksi, joka 

tekee organisaatiosta ylivertaisen ympäristössään. Se kehittyy usein yrityksen ja 

erehdyksen kautta, kokemusperäisen ja näkyvän tiedon yhdistelmänä  
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Ydinosaamista on myös kuvattu organisaation syvälliseksi osaamiseksi jota kilpailijoiden 

on vaikea kopioida, mutta jonka varassa yritys voi kehittää uusia tuotteita ja palveluita. 

Organisaation vahva ydinosaaminen mahdollistaa jonkun edun tai tuotteen tarjoamisen 

paremmin kuin muut ja on näin ollen tärkeä kilpailutekijä erityisesti muuttuvassa 

toimintaympäristössä. (Virtainlahti 2009, 30, Manka 2006, 126.)  

 

Otala 2008 (54 - 55) havainnollistaa ydinosaamisen muodostumista Kuvassa 3. Sen 

mukaan ydinosaaminen rakentuu ja muodostuu yksilöiden henkilökohtaisista osaamisista, 

tiedoista ja taidoista, jotka jakautuvat avain- ja strategisiin osaamisiin ja joista puolestaan 

syntyvät yrityksen ydinosaamiset, joilla voidaan saavuttaa yritykselle kilpailuetua ja 

lisäarvoa asiakkaille..  

 

 

 

 

Kuva 3 Ydinosaamisen muodostuminen (Otala 2008, 55) 

 

Yllä oleva kuva auttaa hyvin ymmärtämään yksilön henkilökohtaisen osaamisen 

merkityksen tärkeyden osana organisaation ydinosaamisen muodostumista. Yksilön 

osaamiset muodostavat avainosaamisia, jotka puolestaan synnyttävät ydinosaamista. 

(Otala 2008,55). Aivan samoin kuin organisaatiolla, myös yksilöllä voi olla henkilökohtaista 

ydinosaamista, jolla hän erottuu muista ja saavuttaa organisaatiotasolla tai työmarkkinoilla 

itselleen kilpailuetua. (Hätönen 2011a, 19.) 
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2.3 Ammatillinen osaaminen 

 

Ammatillinen osaaminen, josta käytetään useimmiten myös nimeä substanssiosaaminen, 

nähdään ammatillisen työskentelyn perustana, johon osaaminen hankitaan kunkin alan 

ammatillisessa peruskoulutuksessa. (Hätönen 2011, 15.) Yksilötasolla ammatillista 

osaamista kuvataan tavallisesti termeillä pätevyys tai kompetenssi, joilla tarkoitetaan 

johonkin tiettyyn työtehtävään formaalilla koulutuksella hankittuja valmiuksia. Ammatillisen 

osaamisen käsitteistöön liitetään lisäksi termi kyvykkyys, joka puolestaan tarkoittaa 

laajempia työelämässä tarvittavia metataitoja. (Viitala 2005, 113 Otala 2008, 50, Hätönen 

2011, 10.)  

Esimerkiksi kasvatustieteessä, ammattikasvatuksen alueella ammatillisesta osaamisesta 

käytetään puolestaan usein termiä kvalifikaatio, jolloin painopiste on vahvemmin 

työelämässä tarvittavissa valmiuksissa. Kvalifikaatiot määrittyvät työorganisaatiosta ja itse 

työstä, ja tarkoittavat niitä työn vaatimuksia, jotka työntekijän tulee hallita. Kvalifikaatioita 

eritellään usein vielä erikseen työelämäkvalifikaatioihin sekä ammatti- ja tehtäväkohtaisiin 

kvalifikaatioihin. (Hanhinen 2011, 7-8, Viitala 2005, 114 – 115.) Hanhisen (2011, 8) 

mukaan ammatillisen osaamisen voidaan nähdä olevan se työelämäosaamisen alue, 

jossa kvalifikaatiot ja kompetenssi kohtaavat Sydänmaanlakan (2004, 152 - 153) mukaan 

vahva ammatillinen osaaminen on sellaista, jossa työntekijä suoriutuu työtehtävistään 

hyvin ja voi samalla toteuttaa itseään.  

Ammatillisen osaamisen määrittelyssä on siis käytössä useita erilaisia käsitteitä ja 

termejä, mutta yhteistä näille termeille on, että ne pyrkivät kuvaamaan samaa asiaa ja 

käsitettä hieman eri lähtökohdista ja tarkastelukulmista. Edellä esitetyt ammatillisen 

osaamisen määritteet ja käsitteet osoittavat hyvin, että ammatillinen osaaminen koostuu 

erilaisista osa-alueista, joita havainnollistetaan osuvasti osaamispyramidilla (Kuva 4). 

Pyramidin huipulla on kuvattuna ammattitaidon ydin, joka on työssä tarvittavaa tietotaitoa 

eli substanssiosaamista ja jonka hyvä hallinta on Virtainlahden (2009, 27) mukaan aina 

edellytys ammattimaiselle toiminnalle. Mitä lähempänä pyramidin perustaa ollaan, sitä 

enemmän kyse on työtekijän persoonallisuudesta, henkilökohtaisista kyvyistä ja ns. 

metavalmiuksista, joita työelämässä tarvitaan, työtehtävästä riippumatta. (Viitala 2005, 

116.)  
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Kuva 4. Osaamispyramidi (mukaillen Viitala 2005, 116) 

 

Elinkenoelämän keskusliitto (EK) esittää linjauksissaan tulevaisuuden työelämän vaativan 

yhä enemmän osaamista, jotka liittyvät osaamispyramidin alaosissa oleviin taitoihin ja 

valmiuksiin. EK:n esityksen mukaan eri alojen koulutuksissa hankittu ammattitaito 

vanhenee nopeasti ja painopiste työn hyvässä hallinnassa siirtyy enenevästi kykyyn 

oppia, kehittyä ja kehittää. (Hätönen 2011b, 6.) Myös Virtainlahti (2009, 27 - 28) esittää, 

että työelämässä tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi laajasti myös esimerkiksi 

organisaatio-osaamista, sosiaalisia taitoja, kuten empatiaa ja tunneosaamista sekä 

luovuutta ja innovatiivisuutta. Lisäksi osaamista täydentävät yksilön henkilökohtaiset 

ominaisuudet ja taidot. 

 

Tulevaisuuden työelämävaatimuksia käsittelee artikkelissaan myös Hanhinen (2011, 6) ja 

puhuu tulevaisuuden modernin työelämän hybridiammateista, joita hän kuvaa ketteriksi 

työkuviksi, joissa yhdistellään erilaisia osaamisvaatimuksia organisaation tarpeiden 

mukaan. Työntekijöiden odotetaan siirtyvän vakiintuneista ja kapea - alaisista työnkuvista 

laaja - alaisempiin rooleihin ja monitaitoisuuteen, jossa substanssiosaamisen lisäksi 

edellytetään entistä parempaa ymmärrystä kokonaisuuksista. 
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2.4 Erityisosaaminen 

Eri ammattialoilla voidaan vielä erikseen määritellä alan erityisosaamista. Erityisosaamista 

voidaan kuvata henkilökohtaiseksi, spesifiksi osaamiseksi, jota ei tarvitse olla kaikilla 

työyhteisön työntekijöillä, mutta jota tarvitaan hyvien tulosten aikaansaamiseksi.  

Erityisosaamista voi olla esimerkiksi tietty tietotekninen osaaminen tai tiettyjen kielten 

osaaminen. (Työministeriö 2007.) 
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3  Osaamiskartoituksen lähtökohtia 

Osaamiskartoitus on yksi keino selvittää ja tunnistaa henkilöstön, yksilön tai organisaation 

osaamista. Organisaation osaamista voidaan selvittää, kuvata tai kartoittaa monin eri 

tavoin ja tekniikoin. Osaamisen kartoittamisen onnistumisen edellytys ja lähtökohta on 

kuitenkin aina yhteisesti sopia ja määrittää, mitä tarkoitusta varten kartoitus tehdään ja 

mitä osaamisella kyseisessä kartoitusprosessissa tarkoitetaan. (Rovaniemen 

koulutuskuntayhtymä 2015, 34.) Kartoituksella voidaan esimerkiksi selvittää henkilöstön, 

jo olemassa olevaa osaamista, joka on perusteltua vaikkapa silloin, kun halutaan selvittää 

osaamisen mahdolliset uudet käyttöalueet. Nykyosaamisen kuvaus suoritetaan tavallisesti 

kyselyinä ja tuloksia analysoidaan esimerkiksi sen perusteella, paljonko ja millaista 

osaamista löytyy. Toinen käytetty vaihtoehto on osaamisen kuvaaminen tulevaisuuden 

näkökulmasta, jolloin kartoituksella pyritään kuvaamaan ja määrittämään toiminnan 

kriittiset tekijät sekä tulevaisuuden osaamistarpeet. (Hätönen 2011a, 9 - 10.) Usein 

osaaminen on, erityisesti suurissa organisaatioissa kuitenkin varsin hajallaan, ja 

dokumentoimatta, eikä kenelläkään ole välttämättä vastuuta ja tietoa osaamisen 

määrästä, tasosta tai sen hallinnasta. (Otala 2008, 83, Viitala 2005, 153.) Näin ollen osa 

työntekijän osaamisesta voi jäädä piiloon, vaikka se olisi organisaation näkökulmasta 

hyödyllistä. 

 

Osaamista voidaan kartoittaa siis myös ilman kytkentää nykyiseen tai tuleviin tarpeisiin. 

Tällöin osaamiskartoituksen tavoitteena voi olla työntekijöiden piilossa olevan 

erityisosaamisen näkyväksi tekeminen. Tämän jälkeen voidaan yhdessä ideoida, miten 

erilaista osaamista voitaisiin omassa työssä hyöty - käyttää. Tällaisen ns. 

hyödyntämättömän tai ns. piilo - osaamisen esille nostaminen olisi tarpeellista myös 

työntekijän työhyvinvoinnin, työmotivaation ja työssä jaksamisen takia, koska työntekijä 

joka ei pääse käyttämään taitojaan ja osaamistaan, suoriutuu potentiaaliinsa nähden 

vaatimattomasti, jolloin voidaan puhua alisuoriutumisesta. (Kupias Ym. 2014, 50 - 52, 73.) 

Osaamisen näkyväksi tekemisellä ja sitä kautta olemassa olevan osaamisen arvostuksen 

lisääntymisellä on nähty olevan positiivisia vaikutuksia myös työntekijän itsetuntoon ja 

työn hallinnan tunteeseen. (Työterveyslaitos 2010.) 

 

Kaiken kaikkiaan osaamisen selvittäminen ja tunnistaminen ovat yritykselle tärkeitä ja 

perusteltuja toimenpiteitä, koska vasta tiedostetun osaamisen varaan voidaan paremmin 

kehittää liiketoimintaa. Osaamisen kartoittaminen olisikin yrityksissä nähtävä yhtä 

tärkeänä kuin minkä tahansa muun resurssin inventointi, koska työyhteisön menestymisen 

nähdään liittyvän siihen, mitä yhteisössä osataan ja miten osaamista käytetään ja 

hyödynnetään. Parhaimmillaan osaamisen tunnistaminen ja systemaattinen osaamisen 
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johtaminen näkyvät kehittyneempinä toimintatapoina, tuotteina tai palveluina Toisaalta, 

hyvistä tavoitteistaan huolimatta osaamiskartoitukset ovat myös aika-ajoin johtaneet 

varsin vähäisiin hyötyihin. Pahimmillaan ne on koettu raskaaksi byrokratiaksi, jossa 

jokainen liiketoimintaa tullut muutos on aiheuttanut osaamismäärittelyjen läpikäynnin 

raskaan prosessin. (Viitala 2007, 170, 182, Viitala 2008, 123, 153.)  
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4 Työn kohdeorganisaation esittely 

4.1 Härmän kuntoutus Oy 

Tämän kehittämistyön kohdeorganisaatio, Härmän kuntoutus Oy on yksityinen 

kuntoutuslaitos - ja kylpylähotelli, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Ylihärmän kylässä, 

Kauhavan kaupungissa. Yritys on aloittanut toimintansa 1984, ja alun perin 

yhdistyspohjaisen yrityksen toiminta keskittyi alkuvuosinaan sotaveteraanien - ja invalidien 

kuntoutuspalveluiden tuottamiseen. 1990-luvun alkupuolella kuntoutuspalvelut alkoivat 

laajentua, kun kansaneläkelaitos (Kela) aloitti työikäisen väestön kuntoutuspalveluiden 

ostamisen. Vähitellen 2000-luvun alkupuolelta lähtien yrityksen toiminta kehittyi ja 

laajentui laitoskuntoutuksesta myös yrityspohjaisen työhyvinvoinnin ja vapaa-ajan 

palveluiden suuntaan ja tänä päivänä yrityksen ydinliiketoiminnoiksi luetaankin 

laitoskuntoutustoiminnan lisäksi mittavasti myös erilaiset työhyvinvointi- ja vapaa-

ajanpalvelut. (Härmän kuntoutus Oy 2014.) 

 

Vuonna 2005 yhdistyspohjainen yritys muutettiin yhtiöksi, jolloin syntyi Härmän kuntoutus 

Oy, jonka koko osakekannan omistaa 2006 perustettu yleishyödyllinen toimintaa ylläpitävä 

Pihkahovisäätiö. Yrityksen liiketoiminnan johtamisesta vastaa Härmän kuntoutus Oy: n 

toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa, johon kuuluu kaikki yrityksen viiden 

(ravintola, kuntoutus, hotelli, myynti/markkinointi, laitoshuolto) eri liiketoimintayksikön 

johtajat. Kuva 5. havainnollistaa karkeasti yrityksen kolmea keskeistä liiketoiminta-aluetta 

niiden suuruusluokan mukaan. (Härmän kuntoutus Oy 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Härmän kuntoutus Oy:n ydinliiketoiminta - alueet (Härmän kuntoutus Oy 2014) 

 

 

 

KUNTOUTUS 

 

VAPAA-AIKA 

 

TYÖHYVINV

OINTI 



 

 

13 

4.2 Liiketoiminta-alueet ja palvelut Härmän kuntoutus Oy:ssa 

4.2.1 Kuntoutus 

Kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkia niitä palveluja, jotka hoidetaan 

maksusitoumusperiaatteella, ja keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kela, Valtionkonttori, eläke 

- ja vahinkovakuutusyhtiöt, julkinen terveydenhuolto sekä ELY/työvoimahallinto. 

Kuntoutuksen päätuotteita ovat lääkinnällinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus, 

sopeutumis- ja kuntoutusvalmennukset sekä ikäihmisten kuntoutus. Härmän 

kuntokeskuksessa järjestetään monenlaisia Kelan rahoittamia kuntoutuskursseja, joissa 

kohderyhminä ovat työikäiset aikuiset ja ikääntyvät asiakkaat.  

 

Kansaneläkelaitos Kelan rahoittamaa kuntoutusta valvotaan standardeilla, joissa 

määritellään kuntoutustoiminnan laatuvaatimukset. Standardien tavoitteena on turvata 

kuntoutujalle laadukkaasti toteutettu kuntoutus sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. 

(Kansaneläkelaitos 2016.) Laadukkaaseen kuntoutusprosessiin sisältyvät mm. riittävä ja 

ammattitaitoinen henkilöstö, asianmukaiset ja turvalliset laitteet ja tilat sekä kokemus 

kuntoutustoiminnan toteuttamisesta. Avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardit 

jakautuvat kahteen erilliseen osaan: kaikkia palvelulinjoja koskevaan yleiseen osaan ja 

palvelulinjakohtaiseen osaan. Kunkin kuntoutusmuodon palvelulinjakohtaisessa 

standardissa on määritelty mm. kuntoutuksen toteuttamisesta vastaavan henkilöstön 

ammatti- ja pätevyysvaatimukset sekä kuntoutusohjelmien sisältö. (Kansaneläkelaitos 

2016a.)  

 

 

4.2.2 Työhyvinvointi - ja valmennusprosessi ja kuntoremonttitoiminta 

Työhyvinvointipalvelut, joihin kuuluvat myös valmennusprosessi ja kuntoremonttitoiminta, 

ovat puolestaan enemmän ennalta ehkäisevää toimintaa, terveyden edistämistä ja 

varhaiskuntoutusta, jossa yritys on kiinteänä osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta. 

Asiakkaat ovat valtaosin työikäisiä aikuisia ja hakeutuvat ko. toimintaan pääosin 

työterveyshuollon ja työnantajiensa käynnistämiä kanavia pitkin. Yhteistyökumppaneina 

ovat yritykset, eläkevakuutuslaitokset ja Kela (kuntoutusrahan muodossa) ja markkina-

alueena koko Suomi. Työhyvinvoinnin päätuotteiksi voidaan lukea: fyysisen kunnon ja 

toimintakyvyn kartoitukset, työhyvinvointikartoitukset, työhyvinvointiprosessit, 

kuntoremontit, työyhteisövalmennukset sekä erilaiset tyky  (työkykyä ylläpitävä) ja tyhy 

(työhyvinvointi) - tuotteet.  

Työhyvinvointikokonaisuuteen kuuluvat valmennusprosessi- ja kuntoremonttitoiminta 

kohdentuvat pääsoin seuraavanlaisten kokonaisuuksien ja teemojen ympärille  



 

 

14 

 

- tuki - ja liikuntaelinoireet 

- sydän - ja verisuonisairaudet 

- elintärkeät elämäntavat 

- voimavara ja jaksaminen 

- painonhallinta 

(Vienola, 6.8.2016) 

 

4.2.3 Vapaa-aika 

Kolmantena liiketoiminta - alueena ovat Vapaa-ajan palvelut, joilla tarkoitetaan 

kokonaisvaltaista hyvän olon tuottamista, joka on yleensä itsensä hoitamista, 

hemmottelua, rentoutumista ja terveiden elämäntapojen kehittämistä. Asiakkuuksina 

yritykset (esim. palkkiolomat), lomajärjestöt ja yhteisöt ryhminä, pariskunnat ja lapsi - 

perheet. Ydinmarkkina - alue on n. 300 km säteellä ja loma - aikoina koko Suomi. Vapaa - 

ajan palveluiden päätuotteita ovat hotelli -, kylpylä -, ravintola -, hemmottelu - ja 

liikuntapalvelut. Liikuntapalvelujen käyttö toteutuu lähinnä omatoimiliikunnalla tai 

ryhmäliikuntoina iltaisin ja viikonloppuisin sekä kuntosalin ja liikuntahallin tilojen 

käyttämisellä.  
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5 Härmän kuntoutus Oy:n liikunnanohjaajan osaamisvaatimukset eri 

liiketoiminta-alueilla 

Härmän kuntoutus Oy:ssa liikunnanohjaajien työn ammatilliset osaamisvaatimukset eri 

liiketoiminta-alueiden asiakkaiden kanssa määrittyvät yrityksen liikunnanohjaajalle 

määrittämän perustehtävän pohjalta. Perustehtäväkuvaan sisältyvät ne 

ydinosaamisalueet, jotka työtehtävien hoitaminen yrityksessä edellyttää. Seuraavassa 

esitellään liikunnanohjaajien osaamisvaatimuksia eri liiketoiminta-alueilla. 

 

5.1 Kuntoutus 

 Pääosan työajasta liikunnanohjaajat työskentelevät Kelan rahoittamien 

kuntoutusasiakasryhmien kanssa, joka tarkoittaa, että työtehtävät toteutetaan ennalta 

sovitusti standardin ja työohjeiden mukaisesti. Kuntoutusta toteuttavalla henkilöstöllä on 

oltava virallisesti hyväksytty ammattinimikettä vastaava koulutus. Ammatti - ja 

tehtävänimikeluettelo on kunkin kuntoutusmuodon palvelulinjakohtaisissa standardeissa 

liitteenä. Liitteenä olevan luettelon mukaisesti kuntoutuksen toteuttamiseen voi osallistua 

liikunnanohjaaja, joka on suorittanut liikunnanohjaajan perustutkinnon 120 op tai 

liikunnanohjaaja AMK 210 op tutkinnon. Standardissa mainittuihin AMK tutkintoihin 

rinnastetaan myös vastaavat vanhemmat opistoasteen tutkinnot. (Kansaneläkelaitos 

2016a.)  

Liikunnanohjaajan työtehtävät kuntoutusprosesseissa määräytyvät standardissa ennalta 

määritettyjen terveysteemojen pohjalta, josta ilmenevät prosessissa käsiteltävät asiat. 

Terveysteeman yksi keskeinen osa - alue on fyysinen aktivointi ja ohjaus, jonka sisältö on 

liikunnanohjaajan ydintehtävä- ja osaamisaluetta kuntoutustyössä. Siihen sisältyy 

standardin mukaan mm. 

 

- toiminnalliset fyysiset harjoitteet 

- lihasvoiman ja aerobisen kunnon harjoitteet 

- harjoitussykkeen laskeminen 

- kuntosalilaitteiden- ja harjoitteiden ohjaaminen 

- venyttely- ja rentoutusharjoitukset 

- vesivoimistelu  

(Kansaneläkelaitos 2016b.) 

 

Edellä kuvatut teemat ja aiheet on kuvattu standardeissa karkeina kokonaisuuksina 

käsiteltävistä sisällöistä. Tarkemmiksi ja konkreettisiksi työtehtäviksi ne määritellään 
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Härmän kuntokeskuksessa työohjeilla, jotka laaditaan erikseen jokaisen 

kuntoutusmuodon kohdalla erillisissä kehittämistyöryhmissä. (Vienola 2015.)  

 

Kuntoutustyötä voidaan kutsua ns. korjaavaksi työksi tai toiminnaksi, jossa asiakkailla on 

jokin työ- terveys tai toimintakykyä uhkaava oire tai sairaus, joiden haittojen pahenemista 

pyritään estämään. Näin ollen kuntoutuksen asiakaskohderyhmät voidaan katsoa 

kuuluvaksi erityisryhmiin, joiden liikunnanohjaukseen ja neuvontaan tarvitaan erillisiä 

tiedollisia ja taidollisia valmiuksia Liikunnanohjaajan ammatillinen ydinosaaminen 

muodostuu kuntoutustyön erityislaatuisuudesta, jossa kohderyhmien ikään, 

toimintakykyyn ja terveyteen liittyvä heterogeenisyys edellyttävät liikunnanohjaajalta 

ennen kaikkea laaja-alaista ymmärrystä liikunnan terveys- ja toimintakyky-yhteyksistä 

sekä eriyttämis- ja soveltamistaitoja ryhmänohjauksessa.  

 

5.2 Työhyvinvointi 

Tarkasteltaessa liikunnanohjaajan osaamisvaatimuksia työhyvinvointipalveluiden 

liiketoiminta-alueen asiakaskohderyhmien osalta, voidaan osaamisvaatimusten olevan 

varsin samanlaisia kuin kuntoutuksen kohdalla, sillä työhyvinvoinnin asiakaskohderyhmillä 

on usein myös terveyteen, liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, jotka 

liikunnanohjaus- ja neuvontatyössä on huomioitava. Joitakin eroja kuntoutus- ja 

työhyvinvointipalvelualueiden välillä kuitenkin voidaan osoittaa olevan. 

Työhyvinvointipalvelujen rooli Härmän kuntoutus Oy:ssa määritellään kuntoutusta 

tukevaksi toiminnaksi tai varhaiskuntoutukseksi, jossa palveluja tuotetaan kiinteässä 

yritysyhteistyössä palvelun rahoittajatahojen kanssa, ja näin ollen osaaminen ei kiinnity 

suoraan ennalta määrättyihin standardeihin. Edellä esitetty puolestaan mahdollistaa 

liikunnanohjaajan työssä vapaammin oman osaamisen käytön asiakaskohderyhmän 

mukaan. 

 

5.3 Vapaa-aika 

Vapaa-ajan palveluiden asiakasryhmät poikkeavat kuntoutus- ja työhyvinvointialueiden 

asiakasryhmistä lähinnä niiltä osin, että asiakkaat tulevat palveluiden pariin itseohjautuen 

omakustanteisesti tai lomajärjestöjen tuettujen lomien kautta. Omakustanteisesti ja 

itseohjautuvasti palvelujen pariin tulevat asiakkaat ovat pääosin hyväkuntoisia ja 

toimintakykyisiä aikuisia ja ikääntyneistä.  Lomajärjestöjen kautta tulevat asiakkaat ovat 

puolestaan usein toimintakykynsä ja kuntonsa puolesta hyvin heterogeenisia ryhmiä, eikä 

kohderyhmistä tai asiakkaista ole saatavissa kovin tarkkaa ennakkotietoa kuten ei 

myöskään varmaa tietoa ryhmiin osallistujien määristä. Liikunnanohjaajan 
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ydinosaamisvaatimukset vapaa-ajan kohderyhmien kohdalla liittyvät perustehtävän 

määrittelemistä ryhmäliikunnanohjaus, luento ja kuntotestausosaamisesta.  
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6 Kehittämistyön tausta, tavoitteet ja vaiheet 

6.1 Kehittämistyön tausta ja tavoite 

 

Idea tämän työn aiheeseen syntyi lähinnä kuntoutustoimialaa, kuntoutuslaitoksia ja sitä 

kautta välillisesti myös tämän työn kohdeyrityksen liikunnanohjaajien työhön kohdistuvan 

muutosuhan käynnistämänä. Lähtökohta työlle oli siis työn tekijän henkilökohtainen 

kiinnostus asiaan, toisaalta huoli työn riittävyydestä tulevaisuudessa mutta myös halu 

tuoda näkyväksi tällä hetkellä vielä hyödyntämätön osaaminen ja tuoda se yrityksen 

käyttöön. Työnantaja ja erityisesti kuntoutusjohtaja Minna Vienola antoi työlle 

varauksettoman tukensa ja kannustuksensa, sekä tarjoutui olemaan tukena työn 

tekemisessä tarpeen niin vaatiessa. Kehittämistyön taustalla on lisäksi vielä vahvasti 

tarttumapintaa kirjoittajan omaan työhön, johon on kuulunut varsinaisen 

liikunnanohjaustyön ohella, vuoden 2015 alusta työhyvinvointikurssien- 

valmennusprosessien- kuntoremonttien ja Tyky/Tyhy - päivien ja toimintojen suunnittelua 

ja kehittämistä yhteistyössä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa.  

 

Kehittämistyössä on tavoitteena selvittää Härmän kuntoutus Oy:n kuntoutusyksikössä 

työskentelevien liikunnanohjaajien (n=7), ammattiryhmän erityisosaamista 

osaamiskartoituksella sekä tehdä kehittämisehdotus kartoituksesta saatujen tuloksien 

hyötykäyttöön yrityksen palvelu- ja tuotekehitystyöryhmälle. Erityisosaamisella tässä 

työssä tarkoitetaan sellaista ammatillista osaamista, jota työtekijät ovat hankkineet 

varsinaisen ammatillisen peruskoulutuksen ulkopuolella esimerkiksi lisä- tai 

täydennyskoulutuksella, itse opiskellen tai harrastustoiminnan yhteydessä, mutta jota ei 

ole aiemmin kartoitettu, eikä sitä tällä hetkellä työssä ei pystytä hyödyntämään.   

 

 

 

6.2 Osaamiskartoitus tässä työssä 

Tässä kehittämistyössä kiinnostuksen kohteena on ammatilliseen osaamiseen liittyvä 

erityisosaaminen, sen laatu ja määrä, mutta esimerkiksi henkilökohtaisia, 

osaamiskartoituksiin tyypillisesti liitettäviä osaamisen tason arviointeja ei ole tehty. 

Pyrkimyksenä on ollut välttää kovin raskasta tai laajamittaista osaamisen kartoitusta, 

jollaiset on Viitalan (2008, 123) mukaan pahimmillaan koettu varsin hyödyttöminä ja 

raskaina prosesseina. Osaamiskartoitus on tässä työssä tehty myös ilman sidosta 

yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeisiin, joita Hätönen (2011, 16) kartoitusten 
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lähtökohdiksi suosittaa. Sen sijaan osaamiskartoituksen toteuttamistavan valinnan 

taustalla on vaikuttanut Kupiaksen ym. (2014, 73) ajatus, jossa osaamista voidaan tuoda 

näkyväksi ilman kytkentää nykyisiin tai tuleviin tarpeisiin. Tällöin kartoituksesta saatujen 

tulosten pohjalta voidaan yhdessä ideoida osaamisen hyötykäyttöä yrityksessä.  

 

6.3 Kehittämistyön vaiheet 

Kehittämistyön tekeminen käynnistyi tammikuussa 2016 aiheen valinnalla ja sen esittelyllä 

yrityksen kuntoutusjohtajalle yhteisessä palaverissa. Palaverissa sovittiin myös työn 

tekemiseen liittyvistä käytännöistä, kuten työn kehittämistyön tekemisestä työajalla sekä 

yritykseen liittyvien asioiden esittely- ja käsittelylaajuudesta sekä syvyydestä 

kehittämistyössä. Maalis - huhtikuun aikana laadittiin kyselylomake, jonka täyttämistä 

ohjeistettiin kaikille kyselyyn osallistuville liikunnanohjaajille (n=7) 

ammattiryhmäpalaverissa. Palaverissa määriteltiin, mitä erityisosaamisella tässä 

kyselyssä tarkoitetaan, miten ja mihin saatuja tuloksia käytetään, lisäksi selvitettiin 

opinnäytetyöprosessin arvioitu kulku ja sen vaiheet. Kyselylomakkeessa (LIITE 1) kysyttiin 

vastaajan nimi ja työvuosien määrä organisaatioissa, lyhyt kuvaus erityisosaamisesta, 

sekä koulutuksen laajuus ja suoritusvuosi. Sovittiin myös yhdessä, että lomakkeen 

palautusaikaa on viikko, jonka aikana kaikki seitsemän liikunnanohjaajaa täyttivät ja 

palauttivat tiedonkeruulomakkeen.   

Kesäkuun 2016 aikana kyselyllä saatuja tuloksia luokiteltiin ja järjesteltiin ryhmiin, ja 

luokitteluperusteena pidettiin yrityksen omaa, aiemmin luotua liikuntapalvelujaottelua. 

Tiedot raportoitiin ja tallennettiin excel- taulukointiohjelmaan. 

 Kehittämistyö keskeytyi kesäkuun 2016 jälkeen työhön liittyvän muun opiskelutarpeen 

takia ja jatkui syyskuussa 2018 teoriaosuuteen liittyvän kirjallisuuden hankinnalla ja siihen 

tutustumisella, kirjoittamistyöllä ja työn muokkaamisella. Työn keskeytymisen takia tehtiin 

kyselyn kohderyhmälle suullinen kysely mahdollisista uusista erityisosaamisen alueista, 

joita vastaajat ovat hankkineet 2016 tehdyn kyselyn jälkeen. Tähän vaiheeseen liittyi myös 

yhteydenpitoa kehittämistyötä ohjaavan opettajan kanssa sekä keskustelu 

kuntoutusjohtajan kanssa siitä, nähtiinkö työ edelleen, keskeytymisestä huolimatta 

tarpeellisena yrityksen kannalta.  

Kehittämistyön vaiheet ja aikataulutus kuvataan alla olevassa kuvassa 1. 
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Kuva 6. Kehittämistyön vaiheet  
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7 Kehittämistyön tulokset 

7.1 Osaamiskartoituksen kohderyhmä 

 

Osaamiskartoituskyselyyn osallistui seitsemän liikunnanohjaajaa, eli kaikki yrityksessä 

joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät liikunnanohjaajat. 

Liikunnanohjaajista kolme on työskennellyt yrityksessä 3-5 vuotta, ja neljä ohjaajaa 10 - 

26 vuotta. Kaikilla liikunnanohjaajilla on koulutustaustana joko liikunnanohjaaja AMK- 

tutkinto tai sitä vastaava vanhempi opistotasoinen tutkinto. Perustyönkuva ja 

ydinosaamiseen liittyvät tiedolliset ja taidolliset vaatimukset työssä ovat kaikilla 

liikunnanohjaajille samanlaisia, mutta yksilöllisiä vahvuusalue - eroja liikunnanohjaajien 

välillä löytyy.  

 

 

7.2 Liikunnanohjaajien erityisosaaminen aihealueittain 

Kyselyistä saadut tulokset sijoitettiin yrityksessä jo aiemmin tehtyyn 

liikuntapalveluluokitustaulukkoon (kuva 3). Saatujen vastauksien perusteella esiin nousi 

erityisosaamista viiteen eri liikuntapalveluluokkaan: luonto- ja elämysliikunta, vesiliikunta, 

tanssilliset lajit, palloilulajit, jumpat ja asiantuntijaluennot. Lisäksi erityisosaamista löytyi 

liikuntapalvelujen yrittäjyyden ja markkinoinnin alueelta, joka sijoitettiin erilliseen Muu 

liikuntaan liittyvä koulutusluokkaan.   

 

Palloilulajit Pelit- ja leikit

Jumpat Tanssilliset lajit

Luonto- ja 
elämysliikunta

Body&mind

Liikuntapalvelut

Asiantuntija-luennot

Kuva 6  Liikuntapalvelujaottelu  Härmän kuntokeskus 2007
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Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin ilmoittamaan lisä tai täydennyskoulutuksen aihe 

tai liikuntalaji, jotka esitetty taulukossa 2. Liikuntalajin tai koulutusaiheen perässä oleva 

lukema kertoo, kuinka monelta vastaajalta kyseinen osaaminen löytyy. 
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7.2.1 Luonto - ja elämysliikunta 

Luonto - ja elämysliikunnan kokonaisuuteen kuuluvaa erityisosaamista löytyi yhdeltä 

vastaajalta köysitaitojen osalta. Koulutusnimike oli Köysitaidonohjaajakurssi 1-taso, se oli 

suoritettu 2011 ja koulutuksen kesto oli 30h.  

 

7.2.2 Tanssi 

Tanssillisiin lajeihin erityisosaamista löytyi seuraavista lajeista: lattarirytmit, salsa, 

kuntotanssi, Lavis- lavatanssijumppa ja senioritanssit. Osaaminen jakaantui siten, että 

yksi vastaajista oli suorittanut lattarirytmi- ja salsakoulutuksen (50h) vuonna 2009, sekä 

kuntotanssikoulutuksen (30h) vuonna 2007. Kaksi vastaajista oli suorittanut Lavis- 

lavatanssijumppakoulutuksen (8h) vuonna 2016 ja kolmelta vastaajista löytyi senioritanssi 

koulutus (30h) suoritusvuosi 2007.  

 

7.2.3 Palloilu 

Palloilulajien erityisosaamista löytyi maahockeysta, jalkapallosta ja golfista ja Osaamisen 

jakaantuminen em. lajeissa: yksi vastaaja oli hankkinut osaamista maahockeysta oman 

harrastamisen yhteydessä, jalkapallon ohjaajakoulutuksen 30h oli suorittanut vuonna 

2009 yksi vastaaja ja golf-ohjaajakoulutuksen (50h) oli suorittanut yksi vastaaja vuonna 

2005. 

 

7.2.4 Vesiliikunta 

Vesiliikuntaan liittyvää erityisosaamista, löytyi vauva- ja perheuinnin, uinnin - ja 

uintitekniikkojen opettamisen osalta. Vauva - ja perheuinnin koulutus (50h) löytyi kahdelta 

vastaajista ja suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) järjestämä 

uintiopetuksen jatkokoulutusta, uintitekniikkojen osaamista löytyi yhdeltä vastaajista, 

koulutuksen kesto yhteensä 100h ja aqua- vesiliikuntakoulutuksen oli suorittanut kolme 

vastaajaa (8h) vuonna 2011.  

 

7.2.5 Jumppa - ja ryhmäliikunta 

Jumppa- ja ryhmäliikuntaan liittyvää erityisosaamista löytyi seuraavista lajeista: asahi, 

Bodyweighttraining, boxbic ja foamroller ja fasciapallo. Yksi vastaaja oli suorittanut 

asahikoulutuksen (5h) vuonna 2004, kahdella vastaajista oli bodyweighttraining - koulutus 

(8h) vuodelta 2015, yksi vastaaja oli kouluttautunut boxbicohjaajaksi (12h) vuonna 1998 ja 

yksi vastaaja oli suorittanut foamroller ja fasciapallokoulutuksen (10h) vuonna 2014. 
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7.2.6 Asiantuntijaluennot 

Asiantuntijaluennot- ryhmään kuuluvaa erityisosaamista löytyi yhdeltä vastaajista 

ravitsemuksen osalta (ravitsemustieteen perusopinnot 25op) vuodelta 2011 ja yhdeltä 

vastaajista löytyi ikääntyneiden ryhmätoimintaan liittyvää koulutusta (12h) vuodelta 2016 

ja yksi vastaajista oli hankkinut vanhusvalmentaja- koulutuksen (17h) vuonna 2008. 

 

7.2.7 Muu liikuntaan liittyvä koulutus 

Muu liikuntaan liittyvä koulutus - ryhmään kirjattiin yhdeltä vastaajista esiin noussut 

liikuntapalveluiden yrittäjyys- ja markkinointikoulutus (50h) vuodelta 1996. 

 

7.3 Lisä - ja täydennyskoulutusten kesto, laajuus ja suoritusvuosi 

 Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin ilmoittamaan koulutuksen kesto tai laajuus sekä 

suoritusvuosi. Tuloksista ilmeni, että koulutusten kesto ja laajuus vaihtelivat 8h - 100h 

väillä ja koulutuksien suoritusvuodet sijoittuivat välille 1996 - 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Lisä - ja täydennyskoulutusten kesto, laajuus ja suoritusvuosi 

Lisä/täydennyskoulutus Koulutuksen 
kesto/laajuus 

Suoritusvuosi 

Ravitsemustieteen perusopinnot 25op 2011 

Uimaopettaja 100h 2008 

Köysitaidonohjaaja 1-taso 30h 2011 

Uimaopettajan jatkokurssi 50h 1998 

Vauva - ja perheuinnin ohjaajakurssi 50h 1998 

Tanssikoulutus (lattarirymit, jazz/showtanssi,salsa) 50h 2009 

Boxbickoulutus 12h 2005 

Vanhusvalmentaja ( voima- ja tasapainoharjoittelu) 17h 2008 

Liikuntapalvelujen yrittäjyys - ja 
markkinointikoulutus 

50h 1996 

Fascia- ja Foamroller  -koulutus 10h 2015 

Bodyweight Training basics -koulutus 8h 2015 

Uimaopettaja 50h 2008 

Jalkapalloliiton ohjaajakoulutus (lapset ja nuoret) 30h 2009 

Maahockey   

Senioritanssiohjaaja 1.taso (ikääntyneet) 30h 2007 

Ikääntyneiden ohjaajakoulutus (ikääntyneet) 100h 2010 

Golfohjaajakoulutus 1. ja 2. taso (lapset ja nuoret) 50h 2005 

Lavis-lavatanssijumppakurssi 8h 2016 

Ikääntyneiden ryhmätoimintakoulutus 10h 2019 

Asahi 8h 2007 
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8 Kehittämisehdotukset 

Organisaatiossa oleva ydinosaaminen nähdään tärkeänä kilpailuetuna erityisesti 

toimintaympäristön muutoksissa. Vahvan ydinosaamisen varaan yritys voi kehittää 

toimintaansa, luoda uusia palveluja ja tuotteita, kuten Virtainlahti (2009, 30) ja Manka 

2006, 126) ovat esittäneet. Tässä työssä osaamiskartoituksella saatiin tietoa 

liikunnanohjaajien henkilökohtaisesta osaamisesta, jonka suhdetta organisaation 

ydinosaamiseen Hätönen (2011a, 19) on kuvannut toteamalla työntekijän 

henkilökohtaisen osaamisen lisääntymisen myös vahvistavan koko organisaation 

ydinosaamisen muodostumista. 

Osaamiskartoituksesta saatuihin tuloksiin ja osaamiseen liittyvään teoriataustaan nojaten 

tehdään yritykselle kaksi kehittämisehdotusta, joista ensimmäinen liittyy vapaa-ajan 

liiketoiminta-alueen ryhmäliikuntapalveluihin ja toinen liittyy osaamistietojen 

dokumentointiin ja näkyväksi tekemiseen.   

 

8.1 Vapaa-ajan ryhmäliikunta 

Yrityksen vapaa-ajan ryhmäliikuntapalvelutarjonta sisältää nykymuodossaan neljä kertaa 

viikossa vesiliikuntaa, kerran viikossa lihaskuntojumppaa ja kahvakuularyhmä. Pääosin 

osallistuvat asiakkaat ovat ikääntyneitä tai työikäisiä aikuisia, selvä pääosa 

ryhmäliikuntojen käyttäjistä on naisia. Osaamiskartoituksen tuloksista ilmenee, että 

liikunnanohjaajilta löytyy osaamista ikääntyneiden ja aikuisten kohderyhmien lisäksi myös 

kohdentuneena lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Näin ollen kehittämisehdotuksena esitetään 

liikuntapalvelutarjonnan laajentamista lapsi- ja perheliikuntaryhmiin, joita tällä hetkellä ei 

ryhmäliikuntapalvelutarjonnasta löydy.  

 

Kehittämisehdotukseni on, että yrityksessä tehtäisiin pilotointi perheille (aikuiset, lapset, 

nuoret) suunnatusta liikuntaryhmästä tulevan syksyn aikana. Pilottiryhmä voitaisiin koota 

esimerkiksi työntekijöiden perheistä tai tehdä pilotointi yhteistyössä vaikkapa Kauhavan 

Mannerheimon lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistyksen kanssa. Perheliikuntaryhmän 

teemat voisivat noudatella osaamiskartoituksesta esiinnousseita erityisosaamisen teemoja 

ja lajeja (vesiliikunta, palloilu, luontoliikkuminen, tanssi- ja rytmiliikunta, 

temppuilu/kehonkäyttö). Perheliikuntaryhmä kokoontuisi esimerkiksi syyslukukauden ajan 

kerran viikossa tai kuntokoulumallina, jossa tapaamiskertoja olisi ennalta sovitun 

mukaisesti. Malli voisi noudatella myös vuodenaikateemoja. Pilotoinnista saatujen 

kokemusten ja mahdollisten uusien kehitysideoiden perusteella yrityksen palvelu- ja 

tuotekehitystyöryhmä voisi jatko kehittää perheliikuntapalveluja pysyväksi osaksi yrityksen 

tuote- ja palveluvalikoimaa.    
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8.2 Osaamistietojen dokumentointi 

Toisena kehittämisehdotuksena esitetään osaamiskartoituksen tulosten dokumentointia 

yhteiseen tietojärjestelmään, jolloin tieto osaamisesta olisi näkyvissä ja käytettävissä 

kaikille sitä tarvitseville tehoille, yrityksen palvelu- ja tuotekehitystyöryhmille, johdolle ja 

työntekijöille itselleen. Yrityksessä osaamisen systemaattista inventointia ei ole tehty 

viimeisten vuosikymmenten aikana, joten yhteistä koottua tiedostoa henkilöstön 

osaamisesta ei ole olemassa. Myös Otala (2008, 83) toteaa osaamisen olevan usein 

yrityksissä hajallaan ja dokumentoimatta, jolloin sen hyödyntäminen on hankalaa. 

Osaamistietojen koonnilla ja näkyväksi tekemisellä on (Työterveyslaitoksen 2009) mukaan 

todettu olevan positiivinen vaikutus myös työntekijöihin lisääntyneen itsetunnon, 

arvostuksen tunteen ja työn hallintatunteen kautta.  
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9 Pohdinta 

Työn lähtökohta ja tausta - ajatus liittyy sekä ennustettuihin kuntoutustoimialan 

toimintaympäristömuutoksiin että sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän suosituksiin 

kuntoutuslaitosten palvelutarjonnan laajentamisesta. Härmän kuntoutus Oy on yksi 

suomalaisista kuntoutuksen palveluntuottajalaitoksista, joka tuottaa kuntoutus- 

työhyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja, joten muutokset toimintaympäristössä kohdistuvat 

myös sen toimintaan. Tämä työ kohdistuu Härmän kuntoutus Oy:n kuntoutusosaston 

liikunnanohjaajien ammattiryhmään, ja työn tavoite oli nostaa esille Härmän 

kuntokeskuksen kuntoutusosastolla työskentelevien liikunnanohjaajien erityisosaaminen 

osaamiskartoituksen avulla, ja tehdä saatujen tulosten perusteella yritykselle 

kehittämisehdotuksia tulosten hyödyntämiseksi. Päätös kartoittaa vain yrityksen yhden 

ammattiryhmän erityisosaamista on toisaalta työn rajaamisen ja hallinnan kysymys, mutta 

toisaalta pyrkimys ja halu on tuoda näkyviin kaikki se hyödyntämättömänä ollut 

erityisosaaminen, jota sekä monipuolinen liikunnanohjaajakoulutus että muu lisä-, jatko- ja 

täydennyskoulutus ovat työntekijöille tuoneet. Tämän työn osaamiskartoituksen 

hyödyllisyyttä voidaan mielestäni tarkastella organisaation näkökulmasta, jolloin 

vahvistuneen osaamisen ja sen hyödyntämisen kautta yritys voi saada kilpailuetua muihin 

palveluntuottajiin nähden, mutta yksilön näkökulmasta osaamisen esille tuominen voidaan 

puolestaan nähdä työntekijän työhyvinvoinnin, työmotivaation ja työssä jaksamisen 

lisääntymisenä, kuten Kupias Ym. (2014, 50 – 52, 73) ovat todenneet.  

 

Tässä työssä osaamista kartoitettiin yksinkertaisella, työn tekijän itse laatimalla 

kyselylomakkeella. On tärkeää pohtia, saatiinko kyseisellä kyselylomakkeella esiin se, 

mitä haluttiin. Kyselylomakkeen laatijana ajatukseni oli tehdä mahdollisimman 

yksinkertainen lomake, jossa kysyttäisiin vain sitä, mitä haluttiin tietää. Vastauksista 

ilmeni, että tässä työssä tarkoitettu erityisosaamisen käsite olisi pitänyt avata selkeämmin. 

Joissakin vastauslomakkeissa em. asia ilmeni siten että, vastaaja oli kirjannut 

lomakkeeseen sellaisia koulutuksia, jotka oli hankittu vastaajan ammatillisessa 

peruskoulutuksessa. Työn tekijänä tein selvän huomion kyselylomakkeen laatimisen 

vaikeudesta, ja näin jälkeenpäin ajattelen, että aikaa olisi pitänyt käyttää enemmän 

erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan. Esimerkiksi näin pienen kohderyhmän kohdalla 

suullinen kysely olisi voinut toimia hyvin ja erittäin tiiviin ammattiryhmän kohdalla, 

ryhmähaastattelu olisi voinut olla hyvinkin toimiva tiedonkeruutapa.  

 

Kartoituksen tuloksista ilmeni uutta, aiemmin hyödyntämätöntä osaamista, mitä voidaan 

pitää sellaisenaan hyvänä tuloksena, kuten myös sitä, että erityisosaaminen kohdistui 

laaja-alaisesti eri-ikäisiin kohderyhmiin, vauvoista vaareihin. Tulokset osoittivat myös sen, 
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että erityisosaaminen henkilöityy aihe- ja lajikohtaisesti aina vain muutamaan osaajaan, 

mikä käytettävyyden näkökulmasta edellyttää jatkossa ammattiryhmäkohtaista osaamisen 

jakamista. Yksittäisen työntekijän taidon tai erityisosaamisalueen hyödyllisyys yrityksen 

näkökulmasta onkin varmasti kahtalainen, koska ydinosaaminen nähdään yrityksen 

yhteisenä osaamisena, joka muodostuu yksilön taitojen ja tietojen kautta avain- ja 

strategisiksi osaamisiksi synnyttäen yrityksen ydinosaamista, kuten Otala (2008, 55) 

esittää. Toisaalta yksilöllä voi Hätösen (2011a, 19) esittämän mukaan olla 

henkilökohtaista ydinosaamista, joka puolestaan tuo kilpailuetua työntekijälle itselleen. 

Voisi ajatella, että erityisosaamisten muodostuminen yrityksen ydinosaamisiksi edellyttää 

sekä osaamisen jakamista ammattiryhmän kesken, mutta myös osaamisen 

systemaattisista johtamista yrityksessä. 

 

Tässä työssä osaamiskartoitus toteutettiin erillisenä toimena, siis ilman kytkentää 

yrityksen strategiaan, visioon tai yrityksen määrittelemiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin, 

jotka esimerkiksi Hätönen (2011,16 -17) näkee keskeisimpinä lähtökohtina 

osaamiskartoituksen toteuttamisessa ja tulosten hyödynnettävyydessä. Myös Otalan 

2008, 38 mukaan osaamiskartoituksen arvo jää helposti vähäiseksi, mikäli ei ole ensin 

selvitty mitä organisaation ja sen henkilöstön ehdottomasti pitäisi osata. Hätönen (2011a, 

16 - 19) puolestaan nostaa osaamiskartoituksen lähtökohdiksi organisaation tavoitteet, 

strategian ja vision. Ymmärrän perustellut lähtökohdat mielestäni hyvin, koska mikäli yritys 

haluaa pysyä toiminta - ja kilpailukykyisenä alallaan, on sen henkilöstön osaamisen 

hyödytettävä yrityksen strategian ja vision toteutumista, ja oltava siis linjassa tarpeisiin nyt 

ja tulevaisuudessa. Osaamiskartoituksen lähtökohtia pohdittaessa, tulee kuitenkin aina 

määrittää kysymys: mitä tarkoitusta varten kartoitus tehdään (Rovaniemen 

koulutuskuntayhtymä) ja tässä työssä lähtökohtana oli yksinkertaisesti selvittää, millaista 

osaamista löytyy, eikä esimerkiksi tarkempaa osaamisen kuvausta tai osaamisen 

tasonmäärittelyjä haluttu selvittää. Toinen kysymys on sitten mitä tuloksilla tehdään, joista 

tuonnempana. Työn tekemisen myötä tein selvän havainnon, kuinka monitahoinen, 

parhaimmillaan ja pahimmillaan laaja osaamiskartoituksen tekeminen voi olla. Samaa 

ajatusta tuo esiin Viitala (2008, 123) todetessaan osaamiskartoitusten olevan 

pahimmillaan raskas ja byrokraattinen prosessi, jonka hyödyt ovat aika-ajoin jääneet 

varsin vähäisiksi. Toisaalta parhaimmillaan osaamiskartoitusten on todettu tekevän 

yrityksen osaamisen hallittavaan ja näkyvään muotoon hyödynnettäväksi organisaation 

kehittämissä. (Hätönen (2011a, 16 - 19.) Ajattelen, että osaamiskartoituksen tekeminen 

Hätösen ja Otalan esittämistä lähtökohdista edellyttää yrityksessä myös laajasti 

osaamisen merkityksen ymmärtämistä voimavarana ja kilpailuetuna, mutta myös 

systemaattista osaamisen johtamisjärjestelmää.  
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Työn tulosten pohjalta tehtiin kaksi kehittämisehdotusta liittyen pilotti - 

perheliikuntaryhmän perustamiseen ja osaamisten dokumentoitiin. Näkisin erityisesti 

perheliikunta pilotoinnin yritykselle hyödylliseksi toimeksi, joka mahdollistaisi vapaa-ajan 

liiketoiminta-alueen liikuntapalvelujen monipuolistamisen ja asiakaskohderyhmien 

laajentamisen sekä jatkokehittelyn uudeksi liikuntapalvelutuotteeksi. Osaamisen 

dokumentointiin liittyvä kehittämisehdotus puolestaan tekisi osaamisen näkyväksi ja 

helpottaisi sen käyttöä esimerkiksi liikuntapalvelu ja tuotekehittelyvastuuhenkilöiden 

työssä. Työn kehittämisehdotukset ovat tähän raporttiin kirjoitettuna hyvin pieniä, ja 

arvioisin ne myös hyvin toteuttamiskelpoisiksi vieläpä pienillä toimenpiteillä hyvin 

tuntemani yrityksen kohdalla. Mahdollista kuitenkin myös on, että kehittämisehdotukset 

jäävät kokonaan toteuttamatta tai ne siirretään myöhemmäksi. Laajemmin asiaa 

tarkasteltaessa, näen yksittäisenä mahdollisena syynä ko. asiaan tämän kehittämistyön 

lähtökohdan, jossa olen itse työn tekijänä tiettyihin lähteisiin nojaten hahmotellut 

tulevaisuutta ja tehnyt tulkintoja kuntoutustoimialan ja kohdeyrityksen muutoksista sekä 

toiseksi käytössäni ei ole ollut tietoa tai tarkkaa näkemystä kohdeyrityksen osaamisen 

johtamis- tai kehittämisjärjestelmästä. Itse tekijänä kuvaisin tekemääni työtä ikään kuin 

irralliseksi toimeksi ilman ytimen tuntemista, samalla ymmärtäen että asian näin ollessa, 

mahdollisuudet työn kehittämisehdotusten siirtymisestä käytännön toimiksi oleellisesti 

kaventuvat. Toisaalta jos työn hyödyllisyyttä ajatellaan oman ammattiryhmäni 

liikunnanohjaajien näkökulmasta, voidaan osaamiskartoituksen pohjalta todeta heränneen 

keskustelua osaamisesta, sen nykytilasta ja laajemmasta hyödyntämisestä yrityksessä 

sekä myös tulevaisuuden osaamistarpeista. Näin ollen vaikka tätä työtä ei ole tehty 

vahvassa työelämäyhteistyössä, jonka sinänsä olen hyvin ymmärtänyt AMK- opintoihin 

kuuluvan opinnäytetyön yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista, voidaan työn tarpeellisuutta ja 

hyödyllisyyttä perustella osaltaan ainakin yksittäisen ammattiryhmän kohdalla osaamiseen 

ja sen tarpeellisuuteen liittyvän keskustelun käynnistäjänä.   
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