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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia työnte-

kijöillä on itsensä ja oman osaamisensa kehittämiseen toimeksiantajayrityksen asia-

kaspalvelukeskuksissa. Selvityksen pohjalta tarkoituksena oli tehdä kehittymismah-

dollisuuksia kuvaava mallinnus. Mallinnus voisi toimia apuna työntekijöiden kanssa 

käytävissä urakeskusteluissa sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. 

 

Työn teoriaosuus käsitteli kykyjen johtamista ja kehittämistä. Teoriaosuuden alussa 

käsiteltiin kykyjen johtamisen ja kehittämisen käsitteitä sekä kykyjen johtamisen pro-

sessia. Sen jälkeen avattiin erilaisia kykyjen kehittämisen metodeja.  

 

Työntekijöiden kehitysmahdollisuuksien selvittämisessä sovellettiin laadullista tutki-

musmenetelmää. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelu 

tehtiin asiakaspalvelukeskusten johtoryhmän jäsenille. Kerätty aineisto analysoitiin 

laadullisen sisällön analyysin menetelmillä.  

 

Haastattelujen perusteella selvisi, että yritys X tarjoaa työntekijöilleen melko katta-

vasti kehittymismahdollisuuksia, mutta varsinaista kykyjen kehittämisohjelmaa asia-

kaspalvelukeskusten työntekijöille ei ole käytössä. Käytössä olevia kehitysmetodeja 

olivat mm. valmennus, erityisroolit ja koulutukset. Haastatteluista saadun tiedon pe-

rusteella voidaan todeta, että työntekijän tulee itse olla aktiivinen toimija oman kehit-

tymisensä edistämisessä.  
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The purpose of this thesis was to find out what kind of opportunities employees have 

to develop themselves and their skills in the customer centers of company X. The plan 

was to create a model to represent the development opportunities. The model could be 

used in career discussions between supervisor and employee. Also, the model could 

be used to present development opportunities when recruiting new employees.  

 

The theoretical part of the thesis focused on talent management and talent develop-

ment. The definitions of talent management and talent development were first ex-

plained, and the process of talent management was opened. Lastly different methods 

of talent development were described.  

.  

Development opportunities were studied with qualitative research method. Data was 

collected with semi-structured interviews. Interviews were conducted with customer 

centers management team. Data was analyzed with qualitative content analysis.  

 

According to the results company X offers relatively many development opportunities 

for employees working in customer centers, but there’s no talent development pro-

gram. Used development methods were for example coaching, special roles and train-

ing. Based on the interviews it can be said that employee him/herself needs to work 

actively towards personal development.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia ja ta-

poja työntekijällä on itsensä ja osaamisensa kehittämiseen yritys X:n asiakaspalvelu-

keskuksissa. Opinnäytetyön toimeksiantaja haluaa pysytellä anonyyminä, siksi yrityk-

seen viitataan nimellä Yritys X. Yritys X toimii finanssialalla. Sen asiakaspalvelukes-

kuksissa toimii noin 450 henkilöä erilaisissa rooleissa painottuen yksityisasiakkaiden 

asiakaspalveluun. Idea opinnäytetyön aiheesta lähti omista kokemuksistani yrityksen 

palveluksessa. Olin työskennellyt yrityksen palveluksessa opinnäytetyön suunnitte-

luajankohtana hieman yli neljä vuotta. Tuona neljänä vuotena olin oppinut paljon 

uutta, mutta samalla olin alkanut toivoa uusia haasteita. Olin pisteessä, jossa punnitsin 

minkälaisia mahdollisuuksia yrityksellä olisi minulle tulevaisuudessa tarjota ja miten 

voisin vielä osaamistani kehittää. Huomasin kyseisten asioiden olevan itselleni hyvin 

merkityksellisiä työelämässä ja koin tarvitsevani työnantajaltani tukea tulevaisuuden 

suunnitteluun ja mahdollisuuksieni kartoittamiseen. Siitä lähti ajatus opinnäytetyöstä, 

joka voisi auttaa työntekijöitä tulevaisuutensa suunnittelussa yritys X:n palveluksessa 

sekä yritys X:ää kommunikoimaan työntekijöille tarjolla olevista kehittymismahdolli-

suuksista. Opinnäyteyöni voisi tukea työntekijöitä heidän urasuunnittelussaan, kun he 

saisivat tietoa erilaisista mahdollisuuksista organisaation sisällä. Työntekijät voisivat 

entistä paremmin kehittää omaa osaamistaan sellaiseen suuntaan, josta olisi heille tu-

levaisuuden tavoitteisiin pääsyn kannalta hyötyä. Lisäksi mahdollisuuksien tuntemi-

nen mahdollisesti lisäisi työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja auttaisi rekry-

tointivaiheessa pätevien ja motivoituneiden työntekijöiden saamista organisaation pal-

velukseen.  

 

Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, koska uudet sukupolvet työelämässä kaipaavat 

entistä enemmän kehittymismahdollisuuksia työnantajaltaan. Y-sukupolvi eli 1981-

1997 syntyneiden ikäryhmä  käsittää vuonna 2020 suurimman osuuden ikäluokista 

työelämässä. Y-sukupolven lisäksi työelämään ovat astumassa myös Z-sukupolven 

edustajat eli vuonna 1998 ja siitä eteenpäin syntyneet. (Piha 2017, 103.) Sekä Y- että 

Z-sukupolven edustajille on yhteistä, että he usein ajattelevat urakehityksen tarkoitta-

van myös henkilökohtaista kehitystä ja heille on tärkeää, että heille tarjotaan kehitty-

mismahdollisuuksia. Uudet sukupolvet eivät myöskään pelkää vaihtaa työpaikkaa, jos 

he kokevat työnantajansa tarjoamat mahdollisuudet rajallisiksi, siksi kehitys- ja 
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uramahdollisuuksien tarjoaminen voi olla sitouttava vaikutus etenkin Y- ja Z-sukupol-

ven edustajiin. (Grubb 2016, 105.) 
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2 KYKYJEN KEHITTÄMINEN 

Englanninkielinen termi talent management tarkoittaa käytäntöjä, joiden avulla orga-

nisaatio vetää puoleensa, valikoi, kehittää ja johtaa kyvykkäitä työntekijöitä yhtenäi-

sellä ja strategisella tavalla. (Garavan, Carbery & Rock 2012, 5.) Suomenkielessä ta-

lent management-termi on käännetty kykyjen johtamiseksi tai parhaiden kykyjen joh-

tamiseksi. (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman & Yli-Korkala 2018, 68.) Kyvykkyy-

delle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa määritelmää, vaan jokainen organisaatio määritte-

lee itse, mitä se katsoo kyvykkyydeksi. Toisessa organisaatiossa kyvykkyydeksi voi-

daan määritellä erinomainen työssä suoriutuminen, toisessa taas määritelmään voi 

kuulua myös korkean potentiaalin omaavat työntekijät. (Bussin 2014, 46.) Tiedot, tai-

dot, asenne ja erilaiset kompetenssit ovat usein osana organisaatioiden kyvykkyyden 

määrittelyä. (Tansley 2011, 271.) Kirjallisuudessa on myös esitetty eriäviä mielipiteitä 

siitä, onko kyvykkyys synnynnäistä vai voiko kuka tahansa kehittyä kyvykkääksi. 

(Ross 2013, 166.)  Työni tarkoituksena ei ole selvittää, mitä yritys X katsoo kyvyk-

kyydeksi, vaan keskityn siihen, minkälaisia mahdollisuuksia yritys tarjoaa kyvykkäille 

työntekijöilleen. Siksi kyvykkyyden määritelmä jätetään työssäni avoimeksi, joskin 

työn tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä työntekijän ominaisuuksista ja toimista, 

joita Yritys X:ssä arvostetaan ja näin ollen voidaan katsoa ilmaisevan kyvykkyyttä.  

 

Kykyjen johtamisen prosessiin sisältyy yksinkertaistettuna kykyjen rekrytointi ja ky-

kyjen kehittäminen vastaamaan organisaation tarpeita. Prosessin tavoiteltuna lopputu-

loksena on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä, joka toimii tehokkaammin ja kas-

vattaa näin ollen myös koko organisaation suorituskykyä. (Thunnissen 2016, 59.) Ky-

kyjen ja osaamisen kehittäminen (talent development) on tärkeä osa kykyjen johtami-

sen prosessia. Kykyjen kehittämiselle on olemassa erilaisia määritelmiä. Garavan, 

Carbery ja Rock ovat määritelleet kykyjen kehittämisen tarkoittavan sellaisten kehi-

tysstrategioiden suunnittelua, valintaa ja toteutusta, joilla organisaatio varmistaa, että 

kehitystoimet vastaavat organisaation kykyjen johtamisen prosessia ja organisaatiolla 

on sekä nykyhetkenä että tulevaisuudessa tarvittavia kykyjä strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Garavan, Carbery & Rock 2012.) Mehdiabadi ja Li puolestaan mää-

rittelevät kykyjen kehittämisen olevan kokonaisvaltainen systeemi, joka koostuu ar-

voista, toimista ja prosesseista, jotka tähtäävät vapaaehtoisten ja kykenevien yksilöi-

den kehittämiseen niin yksilön, organisaation kuin koko yhteiskunnan hyväksi. 
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(Mehdiabadi & Li 2016, 287.) Kykyjen kehittämisen prosessi rakentuu yleensä neljän 

päätekijän ympärille, jotka ovat: 

 

1. Vaatimukset kuvaavat sitä osaamista, joka työntekijöillä tulee olla tulevaisuu-

dessa, jotta organisaatio pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy vastaamaan tule-

vaisuuden haasteisiin. Vaatimukset syntyvät yleensä organisaation operatiivi-

sista tarpeista tai ne voivat olla yleisellä tasolla havaittuja henkilöstön kehitys-

kohteita.  

2. Tavoitteet kuvaavat niitä tekijöitä, joita työntekijöiden tulee itsessään kehittää 

vastatakseen vaatimuksiin. Niitä voivat olla tietyt tiedot, taidot, motiivit ja kiin-

nostuksen kohteet.  

3. Kehittämismetodit ovat työntekijän apuna, jotta työntekijä voi saavuttaa tavoit-

teensa.  

4. Kehitysohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää yhden tai useampia 

kehittämismetodeja sekä muita kykyjen kehittämisen toimintoja, jotka vastaa-

vat kaikki tiettyihin valittuihin tulevaisuuden vaatimuksiin. (Hunt 2014, 252-

254.) 

Kehittämistoimenpiteiden tulee olla jatkuvia ja toimenpiteet tulee valita kehitysohjel-

maan sen mukaan, mitä osa-alueita työntekijöiden taidoissa ja kyvyissä halutaan ke-

hittää. Joustavassa kehitysohjelmassa huomioidaan se, että työntekijöiden kehitystar-

peet muuttuvat ajan saatossa. Kehitysohjelman kypsyysmallissa kuvataan sitä, kuinka 

kypsä organisaation kehitysohjelma on eli miten joustavasti se toimii ja kuinka koko-

naisvaltainen se on (Kuvio 1). Kypsyysmalliin kuuluu viisi tasoa. Ensimmäisellä ta-

solla keskitytään yksilölliseen kehitykseen, jolla halutaan varmistaa työntekijöiden 

suoriutuminen nykyhetken roolissaan. Tällä tasolla työntekijöillä on kehityssuunni-

telma ja heille tarjotaan resursseja itsensä kehittämiseen. Toisella tasolla kehittäminen 

on kohdistetumpaa, jolloin kehitetään työntekijöiden tiettyjä valittuja osaamisalueita, 

jotta he voisivat tehdä uusia työtehtäviä tai siirtyä uusiin rooleihin. Kolmannella ta-

solla kehittämistä lähestytään liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tällä tasolla ura-

suunnittelu ja sosiaalinen oppiminen yhdistetään henkilöstöhallintaan ja tavoitejohta-

miseen. Tavoitteena on, että työntekijät oppivat uusia taitoja, kun he pääsevät teke-

mään kehittäviä työtehtäviä sellaisten henkilöiden kanssa, joilta he voivat oppia. Nel-

jännellä tasolla näkökulma siirtyy tulevaisuuteen, kun työntekijöitä tuetaan pitkäai-

kaisten uratavoitteiden tunnistamisessa ja saavuttamisessa. Jotta tälle tasolle voidaan 
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päästä, tulee kehitysohjelmassa käyttää metodeja kuten mentorointi, urasuunnittelu ja 

seuraajasuunnittelu. Viidennellä tasolla kehittäminen ja henkilöstöhallinto toimivat 

täysin toisiinsa sitoutuneina, niin että yrityksellä on jatkuvasti käytössään kyvykkäitä 

työntekijöitä avainrooleihin yrityksen eri osissa. (Hunt 2015, 300- 301.) 

 

 

Kuvio 1. Kehitysohjelman kypsyysmalli (mukaillen Hunt 2014, 300.) 

2.1 Tarpeet kykyjen kehittämiselle ja sen hyödyt 

Kykyjen kehittämiselle kumpuaa monia tarpeita nykypäivän työelämästä. Organisaa-

tiot tarvitsevat kyvykkäitä työntekijöitä pysyäkseen innovatiivisena ja pystyäkseen 

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Haasteita ja samalla mahdollisuuksia organisaa-

tioille luovat muun muassa digitalisaatio, väestörakenteen muutos ja globalisaatio. Di-

gitalisaation myötä työn tekemisen tavat muuttuvat, sillä osa ennen ihmisen tekemistä 

töistä voidaan siirtää tekoälyn tehtäväksi. (Barrett & Sharkey 2017, 2-5.) Kilpailuetu, 

joka perustuu uusiin tuotteisiin tai taktiikoihin, harvoin enää tuo yritykselle pitkäai-

kaista etua, sillä niitä voidaan kopioida. Organisaatioiden pitää pystyä jatkuvasti muut-

tumaan ja innovoimaan ja siinä kyvykkäät työntekijät hyödyttävät organisaatiota.  

(Kermally 2004, 2-3; Lawler 2010, 6-8.) Väestörakenteen muutokset näkyvät organi-

saatioissa työntekijöiden pidempinä työurina. Se tarkoittaa, että yhä useampi suku-

polvi työskentelee samanaikaisesti toistensa kanssa mikä vaikuttaa dynamiikkaan 
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työpaikalla. Lisäksi globalisaation myötä yhä useammin organisaatioissa työskentelee 

ihmisiä eri kansallisuuksista. Globalisaation myötä ihmiset pystyvät vuorovaikutta-

maan toistensa kanssa helpommin kuin koskaan paikasta riippumatta. Sen lisäksi liik-

kuminen ympäri maailmaa on helppoa, mikä on vaikuttanut myös kyvykkäiden ihmis-

ten liikkuvuuteen organisaatioiden välillä. (Barrett & Sharkey 2017, 2-7.) Kykyjen ke-

hittäminen on siis lähes välttämättömyys organisaation kilpailukyvyn kannalta, mutta 

sillä on myös merkittävä yhteys organisaation menestykseen. (Panda & Sahoo 2015, 

20.) Connie Zheng totesi tutkimuksessaan laaja-alaisella kykyjen kehittämisellä ole-

van vaikutusta yrityksen kasvuun, palvelujen tarjontaan ja työnantajan ja työntekijän 

sekä työntekijän ja asiakkaan välisiin suhteisiin. (Zheng 2009, 496.) Työntekijän kan-

nalta on tärkeää huolehtia omasta osaamisestaan, jotta pystyy vastaamaan tulevaisuu-

dessa työelämän muutoksista kumpuaviin vaatimuksiin. (Garavan, Carbery & Rock 

2012, 8-9.)   

2.2 Kykyjen kehittämistä mahdollistavia ja estäviä tekijöitä 

Yksilö on ensisijaisesti itse vastuussa omasta kehittymisestään ja oppimisestaan, orga-

nisaation rooli on tukea ja mahdollistaa kehitys. Työntekijän kohdalla haasteita voivat 

kuitenkin aiheuttaa henkilökohtaiset epävarmuudet ja työssä jaksaminen. Epäonnistu-

misen pelko saattaa johtaa siihen, ettei työntekijä uskalla kokeilla uusia toimenpiteitä 

ja ratkaisuja. Työntekijä saattaa ajatella, että koska häntä pidetään kyvykkäänä, ei hän 

saa tehdä virheitä. (Skuza, Scullion & Mcdonnel 2013, 462-463.) Työntekijä voi myös 

kohdata haasteita työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Erityisesti Y-sukupolvi ar-

vostaa tasapainoista työn ja vapaa-ajan suhdetta ja samaan aikaan he odottavat työltään 

kehittymismahdollisuuksia. Organisaatioiden tulee näin pystyä tarjoamaan työnteki-

jöilleen kehittymismahdollisuuksia työssä joustavalla tavalla, joka ottaa huomioon 

työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan suhteen. (Juhdi, Pa’wan & Hansaram 2015, 197.) 

 

Organisaatio voi osaltaan estää kykyjen kehittymistä sulkemalla työntekijät pois pää-

töksenteosta. Työntekijän autonomian rajoittaminen ja päätöksen teosta sulkeminen 

saattaa johtua luottamuksen puutteesta ja esimiesten halusta kontrolloida alaisiaan. 

Esimiehet voivat myös pelätä kyvykkäiden työntekijöiden kehittämisen uhkaavan hei-

dän asemaansa organisaatiossa. (Skuza, Scullion & Mcdonnel 2013, 462-463.) 
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Urakehitys voidaan edelleen joissain organisaatiossa käsittää hierarkkiseksi työtehtä-

västä toiseen etenemiseksi. Siksi urakehitysmahdollisuuksista keskusteleminen ja ura-

suunnittelu saattaa jäädä huomiotta, sillä organisaatioissa voi kyteä ajatus siitä, ettei 

voida taata henkilöstölle ylennyksiä. Ylennysten sijaan tärkeämpää on kuitenkin tar-

jota työntekijälle tehtäviä, jotka tukevat henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä. 

(Rice, Marlow & Masarech 2012, 186-187.)  

 

Organisaation kulttuuri vaikuttaa työntekijöihin päivittäin, se vaikuttaa ennakkoluu-

loihin, arvoihin ja uskomuksiin ja sitä kautta siihen, miten työntekijät ajattelevat toi-

sistaan, työstään ja organisaatiosta. Siksi organisaation kulttuurilla on merkitystä myös 

työntekijöiden kyvykkyyden kehittämisessä. Kulttuurin tulisi tukea oppimista ja inno-

vointia sekä viestiä työntekijöille, että heidän mielipiteitään arvostetaan ja niillä on 

merkitystä. (Barrett & Sharkey 2017, 41-55.) Kulttuurin yhteydessä voidaan puhua 

myös organisaation oppimisympäristöistä. Oppimisympäristö on termi organisaation 

olosuhteille, jotka vaikuttavat joko mahdollistavalla tai estävällä tavalla töissä ja työn 

ohessa oppimiseen. Oppimisen kannalta suotuisasti toimivassa oppimisympäristössä 

tarjotaan aikaa ja resursseja osaamisen kehittämiselle. Tällaisissa oppimisympäris-

töissä työ myös itsessään mahdollistaa oppimisen vaihtelevuutensa ja haastavuutensa 

myötä ja työntekijällä on mahdollisuus palautteen annolle ja saamiselle. Lisäksi työn-

tekijällä on mahdollisuus osallistua ongelmanratkaisuun ja kehitystoimenpiteisiin. 

(Kock & Ellström 2011, 71-83.) 

 

Monimuotoisuudella tarkoitetaan työympäristössä sitä, kuinka merkittävä määrä työ-

voimasta kuuluu johonkin tiettyyn ihmisryhmään kuten naiset, iäkkäämmät työnteki-

jät, etniset vähemmistöt ja niin edelleen. (Glastra & Meerman 2012, 106.) Mielikuvat 

ja ennakkoluulot saattavat yhä tänä päivänä vaikuttaa päätöksentekoon, jolloin kyvyk-

kyyksiä ja potentiaalia ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. (Barrett & Shar-

key 2017, 106.) Tutkimuksissa on muun muassa todettu, että vähemmistöön kuuluvien 

henkilöiden urakehitystä hidastaa korkeampien standardien asettaminen vähemmis-

töön kuuluville kuin heidän enemmistöön kuuluville kollegoilleen. Lisäksi työelä-

mässä urakehitystä avittavat usein suhteet oikeisiin henkilöihin. Vähemmistöön kuu-

luvien henkilöiden voi olla vaikeampaa kehittää tällaisia suhteita esimerkiksi enem-

mistöstä poikkeavan kulttuuritaustan takia. Sen takia erityisesti vähemmistöön 
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kuuluvat henkilöt hyötyisivät mentorointiohjelmista, joiden avulla he voisivat kasvat-

taa verkostojaan yrityksessä. (Glastra & Meerman 2012, 109-110.)  
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3 KEHITTÄMISMETODIT 

Kehittämismetodeja on olemassa useita ja organisaatiot voivat käyttää niitä valikoiden 

tilanteen ja resurssien mukaan.  Eri kehittämismetodit myös tukevat toisiaan ja siksi 

niiden käyttö tulisi sitoa toisiinsa. Kehittämismetodit hyödyntävät kolmea eri tapaa 

työntekijöiden kehittämiseksi, jotka ovat roolit, suhteet ja resurssit. Rooleja hyödyn-

tävien kehittämismetodien tarkoituksena on antaa työntekijälle uusia työtehtäviä ja ta-

voitteita, jolloin työntekijä oppii kokemuksen kautta tekemällä. Osa kehittämismeto-

deista nojaa puolestaan uusien suhteiden muodostumiseen työntekijän ja kehittymistä 

tukevan henkilön välillä, tällaisia suhteita ovat esimerkiksi mentorointi- ja valmennus-

suhteet. Resursseilla tarkoitetaan sitä, että tarjotaan työntekijöille työkaluja ja infor-

maatiota kehittävistä toimenpiteistä ja mahdollistetaan työntekijän osallistuminen nii-

hin, esimerkiksi koulutuksien järjestäminen on yhteydessä resursseihin. (Hunt 2014, 

259-261.)  

3.1 Seuraajasuunnittelu 

Seuraajasuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että yrityksen kannalta kriittisissä 

työtehtävissä riittää kyvykkäitä työntekijöitä. Seuraajasuunnitteluun piiriin kuuluvat 

kriittisten roolien määrittäminen, mahdollisten seuraajien tunnistaminen sekä seuraa-

jien taitojen ja kokemuksen kehittäminen tulevaa roolia varten. Seuraajasuunnittelun 

taustalla vaikuttavat yrityksen visio ja tavoitteet. Seuraajasuunnittelu motivoi osaltaan 

kyvykkäitä työntekijöitä, sillä sen kautta he pääsevät vaikuttamaan urakehitykseensä 

ja näin ollen se myös sitoo heitä yritykseen. Seuraajasuunnittelua on perinteisesti käy-

tetty johtoaseman tehtäviin, mutta nykyisin sitä usein hyödynnetään läpi organisaation, 

myös etulinjan tehtäviin. (Stadler 2011, 264-265.) .  

 

Seuraajasuunnittelua toteutetaan yrityksissä käytännössä kolmella tapaa; lyhytaikai-

silla sijaisuuksilla, pitkäaikaisella suunnittelulla tai kykyjen johtamisella sekä niiden 

yhdistelmänä. Lyhytaikaisia sijaisuuksia käytetään usein hätätapauksissa, kun organi-

saatiossa tapahtuu yllättävä muutos kuten kyvykkään työntekijän irtisanoutuminen. 

Tämä niin sanotun hätätilanteen vaatima ratkaisu voi olla tarpeellinen myös silloin, 

kun  organisaatio laajenee uuteen suuntaan tai kun organisaatiosta löydetään osaamis-

vaje. Näissä tilanteissa usein pyritään rekrytoimaan tehtävään henkilö organisaation 
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sisältä, mutta se ei välttämättä onnistu, jos tarpeeksi osaava ja kokenutta henkilöä ei 

löydy. Pitkäaikaisessa suunnittelussa ja kykyjen johtamisessa huomioidaan tulevai-

suuden tarpeet niin, että yrityksen tulevaisuuden tavoitteet muodostavat suunnittelulle 

strategiset raamit. Pitkäaikaisessa suunnittelussa ja kykyjen johtamisessa työntekijät 

osallistuvat suunnittelutyöhön. Näin voidaan muodostaa kyvykkäiden työntekijöiden 

varanto, josta löytyy kriittisiin rooleihin mahdolliset seuraajat ja jossa tulevaisuudessa 

tarvittavat kyvyt ja osaaminen on määritelty. Tämän tulevaisuuden tarpeet huomioivan 

tavan etuna on myös se, että työntekijöiden motivaatio sekä sitoutuneisuus yritykseen 

kasvavat, sillä he pääsevät vaikuttamaan tällä tavalla urakehitykseensä. Haasteena on, 

että tapa on aikaa vievä ja kallis. Lisäksi yrityksessä voidaan kohdata tilanteita, joissa 

omien työntekijöiden joukosta ei löydy tarpeeksi kokenutta ja osaava henkilöä kriitti-

seen rooliin, jolloin joudutaan rekrytoimaan henkilö yrityksen ulkopuolelta. Yrityksen 

ulkopuolelta rekrytointi voi tällöin aiheuttaa paheksuntaa työntekijöiden keskuudessa. 

Yhdistämällä kaksi edellä mainittua tapaa, mahdollistetaan pitkäaikaisen kasvun suun-

nittelu niin yrityksen kuin työntekijänkin kannalta sekä varmistetaan ettei osaamisvaje 

tai kyvykkään työntekijän lähtö yrityksestä horjuta sen liiketoimintaa. Tapoja yhdistä-

mällä pystytään tukemaan työntekijöitä urasuunnittelussa tavalla, jonka lähtökodat 

ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa ja samalla hyödyntämään uusien, yrityk-

sen ulkopuolelta rekrytoitavien henkilöiden, uudet näkökulmat ja uudenlainen osaa-

minen. (Stadler 2011, 264-265.) 

3.2 Koulutus 

Työntekijöiden koulutuksella pyritään lisäämään työntekijöiden osaamista ja ymmär-

rystä tiettyjen, valikoitujen, tietojen, taitojen ja näkemysten osalta. Koulutuksen ta-

voitteena on yleensä työntekijöiden osaamisen lisääminen, jotta he suoriutuisivat pa-

remmin nykyisestä tehtävästään. Koulutus on usein myös välttämätöntä, jotta työnte-

kijöiden ammattitaito pysyy vaadittavalla tasolla. (Hunt 2014, 256.) Koulutusta voi-

daan järjestää sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäinen koulutus järjestetään yrityksen omalle 

henkilöstölle, kun taas ulkoisessa koulutuksessa yrityksen työntekijät osallistuvat yri-

tyksen ulkopuolella tapahtuvaan koulutukseen, johon osallistuu mahdollisesti myös 

muiden yritysten henkilöstöä. (Kamensky 2015.) 
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Uusien työntekijöiden koulutus on iso osa yrityksissä tapahtuvaa koulutusta. Uusien 

työntekijöiden koulutuksen tavoitteena on antaa työntekijöille tarvittavat taidot, jotta 

he selviytyvät työtehtävistään. Lisäksi koulutuksen välityksellä voidaan edesauttaa 

työntekijöiden emotionaalista sitoutumista yritykseen. Uusien työntekijöiden koulutus 

on siis kokonaisuus, jonka lopputuloksena työntekijällä tulisi olla tarvittavat taidot toi-

miakseen tehokkaasti, jonka lisäksi hänen tulisi tuntea olonsa tervetulleeksi yritykseen 

ja olla tutustunut yrityksen kulttuuriin. Kokeneiden, yrityksen palveluksessa jo pitem-

pään olleiden, työntekijöiden kehitystarpeiden arvioinnissa tulee varmistua siitä, että 

koulutus on oikea tapa työntekijän suoriutumisen kehittämiseen. Esimerkiksi motivaa-

tiosta johtuvia haasteita ei pystytä koulutuksella korjaamaan. Koulutuksen työväli-

neenä voidaan käyttää strukturoituja oppitunteja, työpajoja, webinaareja, kirjoja ja 

muita resursseja. (Dessler 2016, 269-274.) 

3.3 Urasuunnittelu  

Henkilöstöhallinnon näkökulmasta urasuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa yksilön 

tarpeet, tavoitteet ja mahdollisuudet uraan liittyen. (Antoniu 2010, 13.) Urasuunnitte-

lun tukeminen auttaa työntekijää tekemään suunnitelmia tulevaisuutensa suhteen ja 

hahmottamaan minkälaisia taitoja ja osaamista hänen tulee itsessään kehittää ja kerätä. 

Urasuunnittelun mahdollistaminen ja tukeminen osoittavat työntekijälle, että organi-

saatiossa välitetään hänestä ja hänen tulevaisuudestaan, siksi sitä ei saisi jättää huo-

miotta. (Green 2017, 127-131.) Urakehityksen merkitys on hieman ajan saatossa muut-

tunut, sillä se ei välttämättä enää tarkoita perinteistä, organisaation arvoasteikolla 

eteenpäin siirtymistä, vaan omassa työssä menestymistä ja oppimista sekä työssä ke-

hittymistä. (Järvinen 2014, 40, 158.)   

 

Urasuunnittelun lähtökohtana toimii yhteistyö organisaation ja työntekijän välillä. Yh-

teistyön tarkoituksena on yhdessä kartoittaa organisaation tarjoamia mahdollisuuksia 

ja selvittää miten työntekijä voi päästä tavoitteesta toiseen. Tavoitteet asetetaan sen 

mukaan, minkälaisia taitoja työntekijän tulisi oppia, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa 

osaamista, jota organisaatio tarvitsee. Työntekijällä tulee olla selvä kuva siitä, mikä on 

hänelle itselleen tärkeää ja miten hän pystyy toimimaan organisaatiolle merkitykselli-

sellä tavalla. (Rice, Marlow & Masarech 2012, 186-187.) Työntekijän vastuulla onkin 
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pyytää palautetta omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan esimieheltään ja kollegoil-

taan, jotta hän voi tunnistaa kehityskohteensa. Työntekijän tulee myös tarttua aktiivi-

sesti tarjolla oleviin oppimistilaisuuksiin ja verkostoitua niin organisaation sisällä kuin 

ulkopuolellakin. Esimies on usein avainasemassa organisaation edustajana urasuun-

nitteluprosessissa, sillä hän määrittelee työntekijän osaamisen tason ja antaa työnteki-

jälle informaatiota kehitysmahdollisuuksista. Esimiehen tulee toimia urasuunnittelun 

valmentajana, jotta työntekijä pystyy harkitsemaan erilaisia hänelle sopivia vaihtoeh-

toja, lisäksi esimies tukee työntekijää päätöksenteossa. Esimiehen tärkeimpiä tehtäviä 

työntekijän urasuunnittelussa ovat: tilanteen selkiyttäminen organisaation tarjoamien 

mahdollisuuksien ja työntekijän nykytilanteen osalta, tavoitteiden asettamisessa autta-

minen, työntekijän rohkaisu ja tukeminen sekä työntekijän suoriutumiseen vaikutta-

viin esteisiin tarttuminen. Organisaation rooli työntekijän urasuunnittelussa on tukea 

suunnittelun toteutumista tarjoamalla tarvittavat resurssit. Tällaisia resursseja voivat 

olla mm. urakehitystä käsittelevien työpajojen järjestäminen, informaation tarjoami-

nen uramahdollisuuksista, uraneuvonnan tarjoaminen sekä urapolkujen luominen.  

(Antoniu 2010, 20-21.)  

3.4 Mentorointi ja valmennus 

Mentoroinnilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna vuorovaikutussuhdetta kokeneen hen-

kilön eli mentorin ja oppimishaluisen henkilön eli aktorin välillä. Mentorointia usein 

järjestetään organisaatioissa, jotta kokeneen henkilön tietotaitoa saataisiin siirrettyä 

uuden tai kokemattomamman henkilön käyttöön. Vaikka tahtotilana olisikin mentorin 

tietotaidon siirtäminen aktorille, tulisi mentoroinnin lähtökohtana olla kuitenkin aina 

aktorin oppimis- ja kehittymistarpeet. Mentorointisuhteessa myös mentori voi oppia 

aktorilta, jos hän suhtautuu avoimesti aktorin ideoihin ja ajatuksiin ja on valmis arvi-

oimaan omaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Mentorointia tapahtuu usein spontaanisti 

työpaikoilla, varsinkin jos työpaikan ilmapiiri on oppimisille avoin ja tiedon jakamista 

tukeva. Tällöin mentoroinnille ei ole asetettu tavoitteita ja aktori valitsee itse mento-

rinsa pyytämällä tältä apua. Organisoitu mentorointi eli fasilitoitu mentorointi puoles-

taan kuuluu henkilöstön kehittämismetodeihin. Organisoidulle mentoroinnille on tyy-

pillistä, että mentorointi on osa mentorointiohjelmaa. Mentorointiohjelmassa mento-

rointia järjestetään määräajalle ja sille asetetaan aktorin sekä organisaation tarpeisiin 
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pohjautuvat tavoitteet. Mentorointiohjelman järjestäjä usein arvioi aktorin ja mentorin 

yhteensopivuuden ja sen perusteella yhdistää aktorin ja mentorin. Jotta mentorointi voi 

onnistua tulee sekä mentorin että aktorin olla vapaaehtoisesti mukana ja on suositelta-

vaa, että he tekevät mentorointisopimuksen pelisääntöjen ja tavoitteiden määrittä-

miseksi. (Kupias & Salo 2014.)  

 

Työntekijälle suunnatulla valmennuksella tarkoitetaan prosessia, jonka perustana toi-

mii kumppanuus valmentajan ja valmennettavan välillä. Valmennuksen tarkoituksena 

on ohjata työntekijää läpi kehityksen. (Pappas & Jerman 2015, 6.) Mentorointi ja val-

mennus omaavat osittain samoja piirteitä. Sekä mentoroinnin että valmennuksen ta-

voitteet ovat yleensä lähtöisin työntekijän tarpeista ja sekä mentorointi, että valmennus 

nojaavat osaltaan mentorin ja valmentajan kokemukseen. Mentoroinnin ja valmennuk-

sen ero muodostuu siitä, että valmennus keskittyy enemmän työsuoritukseen, kun 

mentorointi on yleensä laaja-alaisempaa ja liittyy urakehitykseen. (Clutterbuck 2008, 

9.) Mentorin tulee myös hyödyntää omaa sisällöllistä osaamistaan ja kokemustaan, 

kun taas valmentaja keskittyy auttamaan valmennettavaa itse tunnistamaan ja saavut-

tamaan omia tavoitteitaan. (Kupias & Salo 2014.) 

3.5 Työnkierto  

Työnkierrolla tarkoitetaan työtehtävien vaihtamista määräajaksi. Aika vaihtelee tar-

peen mukaan, se voi olla viikko tai jopa vuosi. Työnkiertoa voidaan tehdä työntekijän 

alkuperäisen tehtävän kanssa saman vaatimustason tehtäviin tai ne voivat kohdistua 

myös haastavampiin tai vähemmän haastaviin tehtäviin. Lisäksi työnkierto voi koh-

distua tehtävään, joka kuuluu eri osaan organisaatiota kuin työntekijän alkuperäinen 

tehtävä. Työnkierron lähtökohtana saattaa olla työntekijän motivaation puute tai kyl-

lästyminen nykyiseen tehtävään. Sillä voidaan myös vaikuttaa mahdolliseen työnteki-

jävajaukseen organisaation eri osissa. Usein työnkierron taustalla on kuitenkin työnte-

kijän kehittäminen, sillä halutaan tehdä työntekijästä kokeneempi ja opettaa työnteki-

jälle uusia asioita. (Bennett 2003, 7.)  

 

Työnkierron avulla työntekijä voi kasvattaa verkostojaan organisaatiossa ja arvioida 

sitä miten uusi työtehtävä sopisi hänelle. Työnkierto harjoittaa työntekijän 
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ongelmanratkaisukykyjä ja se totuttaa työntekijää sopeutumaan nopeammin muuttu-

viin työympäristöihin. Työnkiertoa suunnitellessa tulee muistaa, että se saattaa hetkel-

lisesti vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen työntekijän opetellessa uusia taitoja. 

Työntekijän opastaminen voi viedä aikaa myös työntekijän uudelta esimieheltä ja kol-

legoilta. Lähtökohtaisesti työnkiertoa suunnitellessa tulee harkita miten työnkierto 

voisi auttaa työntekijää kehittymään ja onko työntekijälle tarjolla tarpeeksi aikaa ja 

resursseja uuden työtehtävän opetteluun. (Kalamas & Kalamas 2004, 113-115.) 

3.6 Arviointityökalut  

Arviointityökaluja käytetään työntekijän suorituksen, vahvuuksien, kehityskohteiden 

ja motivaation arvioimiseen. Arviointityökalut voivat olla esimerkiksi työntekijän itse 

suorittamia testejä ja kyselyjä tai työntekijän kollegalle tehtäviä kyselyjä työntekijän 

toiminnasta. Työntekijän arviointia tulisi tehdä säännöllisesti, etenkin silloin kun työn-

tekijän tehtävät ovat muuttuneet. Työntekijän arvioinnilla voidaan tunnistaa mahdol-

lisia operatiivisia riskejä, sillä sen avulla voidaan löytää puutteita työntekijän tietotai-

doissa, jolloin arvioinnin perusteella voidaan tarjota työntekijälle yksilöllistä koulu-

tusta. (Clarke 2009, 36-37.) 

 

Esimerkki suoritusperusteisesta arvioinnista on 360 asteinen arviointi. Siinä työnteki-

jää arvoivat hänen itsensä ja esimiehen lisäksi kaikki työntekijän kanssa toimivat hen-

kilöt. Organisaation sisällä työntekijän kanssa työskentelevien henkilöiden lisäksi 

työntekijää voivat arvioida myös organisaation ulkopuoliset henkilöt kuten asiakkaat. 

360 asteista arviointia käytetään työntekijän kehityskohteiden tunnistamiseen, johon 

se on hyvä työkalu sillä arviointi ei ole vain yhden henkilön näkemys työntekijän suo-

riutumisesta. (Drogomyretska 2014, 42.) 

3.7 Työn laajentaminen ja työn rikastaminen  

Työn laajentaminen tapahtuu horisontaalisesti yhdistämällä työtehtäviä yhdeksi isom-

maksi kokonaisuudeksi. Työn laajentamisen myötä työntekijä tekee eritasoisia työvai-

heita ja tehtäviä, jotka eivät aiemmin kuuluneet työntekijän työtehtäviin. Työn laajen-

tamisella pyritään lisäämään työn vaihtelevuutta ja myös työntekijän vastuuta. Työn 
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laajentaminen usein aiheuttaa tarpeen työntekijän perehdyttämiselle uusiin tehtäviin. 

(Kauhanen 2010, 51.) 

 

Työn rikastamisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla lisätään työn vaativuutta 

ja työntekijän itsenäisyyttä. Työn rikastaminen eroaa työn laajentamisesta, koska työn 

rikastaminen tapahtuu vertikaalisesti.  Työn rikastamisen aloittamiseksi tarvitaan työn-

tekijän koulutusta ja muita osaamista lisääviä toimenpiteitä, sillä usein työn rikastami-

sen myötä työntekijälle siirretään oikeuksia ja vastuuta esimiehiltä ja asiantuntijoilta. 

Työn rikastamisen keinoja voivat olla esimerkiksi työaikoihin vaikuttaminen sekä työ-

menetelmien valinta. (Kauhanen 2010, 51.) 

3.8 Siirtymien johtamisen metodit 

Siirtymien johtamisen metodeja käytetään kykyjen kehittämisessä erityisesti työnteki-

jän siirtyessä uuteen tehtävään tai työympäristöön. Tyypillisiä siirtymävaiheita ovat 

uuden työntekijän sopeutuminen roolinsa organisaatiossa sekä sisäiset roolin muutok-

set organisaatiossa. (Hunt 2014, 257.) Siirtymävaiheessa muutoksen alaiseksi voivat 

joutua ihmissuhteet, roolit, rutiinit ja ennakko-odotukset, siksi on tärkeää, että uusiin 

tehtäviin siirryttäessä työntekijää autetaan muutoksessa. On todettu, että kyvykkäät 

johtajat eivät olekaan pystyneet vastaamaan odotuksiin, kun he ovat kokeneet siirty-

mävaiheen urallaan. Erityisesti siirtymä itsensä johtamisesta toisten johtamiseen on 

vaihe, jossa on vaara, ettei työntekijä pysty todentamaan potentiaaliaan. (Ross 2013, 

15.)  

 

Siirtymätilanteet voidaan kuvata prosessiksi, jossa on kolme kohtaa: siirtyminen ulos, 

siirtyminen sisään ja siirtyminen läpi (Kuvio 2). Ulos siirtymisen vaiheessa aina jota-

kin päättyy ja ihmisen ajatukset siirtyvät tulevaan. Ulos siirtymisen vaiheessa ei ole 

poikkeuksellista, että ihminen tuntee surua ja epävakautta. Suru voi liittyä esimerkiksi 

työskentelyn päättymiseen tuttujen kollegojen kanssa tai vanhoista tavoitteista luopu-

miseen. Sisään siirtymisen vaiheessa puolestaan ihmisellä on uutta opeteltavaa ja hä-

nen tulee tutustua uusiin sääntöihin ja odotuksiin. Sisään siirtymisen vaiheessa on tär-

keää, että ihminen tietää, mitä häneltä odotetaan. Läpi siirtymisen vaihetta voidaan 

kuvata myös välivaiheeksi. Se alkaa yleensä silloin, kun ihminen on jo tottunut uuteen 
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tilanteeseen, esimerkiksi työelämässä läpi siirtymisen vaiheessa työntekijä osaa jo uu-

den tehtävänsä. Läpi siirtymisen vaiheelle on tyypillistä, että emotionaalinen epävar-

muus vähenee ja tunne jatkuvuudesta vahvistuu. Tässä vaiheessa työntekijä usein al-

kaa miettiä, miten hänen työnsä sopii yhteen muiden elämän osa-alueiden kanssa ja 

mihin asti nykyiset tehtävät tarjoavat hänelle haasteita. (Andersson, Goodman & 

Schlossberg 2011, 57-58; Laser 2019, 123-124.) 

 

Kuvio 2. Siirtymäprosessin malli (mukaillen Andersson, Goodman & Schlossberg 

2011, 56.) 

 

Siirtymävaihetta tuetaan muun muassa antamalla työntekijälle käytännön tietoa työn 

suorittamista varten, tarjoamalla koulutusta työhön liittyvien taitojen saavuttamiseksi 

sekä tarjoamalla sosiaalisia aktiviteetteja helpottamaan työyhteisöön ja -kulttuuriin so-

peutumista. (Hunt 2014, 257.) 
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4 TYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä sen tarkoituksena on tuottaa toi-

meksiantajalle kuvaus työntekijän kehittymismahdollisuuksista yritys X:n asiakaspal-

velukeskuksissa. Toiminnalliselle opinnäytetyölle on tyypillistä, että siitä syntyy jokin 

tuotos kuten mallinnus, opas tai esite. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on opiskelijan 

lisäksi mukana eri toimijoita, joiden kanssa opiskelija toimii vuorovaikutussuhteessa. 

(Salonen 2013, 6.) Tässä opinnäytetyössä yritys X:n osalta opinnäytetyöprosessissa on 

ollut mukana kompetenssi- ja tukiyksikön johtaja sekä hänen alaisuudessaan toimiva 

kompetenssi- ja tukiyksikössä toimiva palvelupäällikkö. Opinnäytetyön suunnittelu-

vaiheessa keräsin itseäni työn tekijänä kiinnostavia aiheita yhteen ja tein niistä ajatus-

kartan. Tällainen lähestymistapa työn aiheen ja tarkoituksen selvittämiseksi oli mah-

dollista, koska työskentelen itse toimeksiantajayrityksen palveluksessa ja samassa or-

ganisaation osassa johon työ kohdistuu. Näin ollen pystyin tuomaan esiin ideoitani ja 

ajatuksiani kehityskohteista oman kokemukseni pohjalta. Ideoimani aiheet esiteltiin 

kompetenssi- ja tukiyksikön johtajalle. Hänen kanssaan aiheita saatiin rajattua ja näin 

vältyttiin siltä, ettei työ käsittele jotakin jo muutoksen tai tutkinnan alla olevaa aihetta. 

Sen jälkeen kompetenssi- ja tukiyksikössä työskentelevä palvelupäällikkö alkoi ohjata 

opinnäytetyötäni toimeksiantajan edustajana. Työn edetessä eri vaiheet käytiin työtä 

ohjanneen palvelupäällikön kanssa läpi ja hänen ehdotuksensa työn suunnasta otettiin 

huomioon, jotta työ vastaisi mahdollisimman hyvin toimeksiantajayrityksen toiveisiin.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytin tapaustutkimusta, jossa hyödynsin kvalitatiivista eli laa-

dullista tutkimusotetta. Tapaustutkimus voidaan määritellä seuraavasti: ”tapaustutki-

muksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja 

ratkaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite” (Eriksson & Koistinen 2014, 4). Il-

lustroiva tapaustutkimus antaa tietoa vallitsevista käytännöistä sekä niiden luonteesta 

ja muodosta. (Eriksson & Koistinen 2014, 12.) Siksi tapaustutkimus sopi hyvin tutki-

musmenetelmäkseni, sillä tarkoituksenani oli kerätä tietoa työntekijän kehittymismah-

dollisuuksista asiakaspalvelukeskuksessa sekä kuvata kyseisiä mahdollisuuksia.  Laa-

dullista tutkimusotetta käytettäessä työ etenee empiriasta teoriaan eli tarkoituksena on 

ymmärtää ja tulkita tutkittava ilmiö sekä mallintaa se. Laadulliselle tutkimusotteelle 

on ominaista, että se on ainutkertaista ja tilannesidonnaista. Tilannesidonnaisuus on 
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tärkeää, jotta voidaan tehdä myöhempiä tulkintoja, sillä sen myötä analyysi pystytään 

linkittämään laajempiin kulttuurisiin tai sosiaalisiin yhteyksiin. (Pitkäranta 2014, 27.)  

4.1 Tiedonkeruumenetelmä 

Toiminnallisen opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmät ovat käytännössä samoja kuin 

tutkimuksessa tutkimusmenetelmät, mutta niitä käytetään joustavammin kuin tutki-

mustyössä. (Salonen 2013, 19.) Tiedonkeruumenetelmänä käytetin teemahaastattelua. 

Teemahaastattelussa haastattelutilanne kulkee tiettyjen valikoitujen teemojen läpi. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa ei ole tarkkoja yksityiskohtai-

sia kysymyksiä, vaan kaikille haastateltaville samat aihepiirit. (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 45.) Haastattelun etuna on se, että haastattelija on tiedonkeruutilanteessa vuoro-

vaikutuksessa haastateltavan kanssa, jolloin haastattelija pystyy ohjaamaan tiedonhan-

kintaa. Haastattelutilanteessa haastattelija voi selventää haastateltavan antamia vas-

tauksia ja syventää tietoja esittämällä lisäkysymyksiä ja kysymällä perusteluja. Haas-

tattelu on myös haastava tiedonkeruumenetelmä sillä haastattelijalla tulisi olla osaa-

mista ja kokemusta, jotta hän pystyy joustavasti säätelemään tiedonhankintaa kuten 

tilanne edellyttää. Haastattelu vie myös kaikkine vaiheineen suhteellisen paljon aikaa, 

mikä tulee ottaa huomioon tiedonkeruumenetelmää valitessa. Lisäksi haastattelun luo-

tettavuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon, että haastateltava ei välttämättä esimer-

kiksi uskalla vastata todenmukaisesti tai hän kokee, että hänen tulee antaa sosiaalisesti 

suotava vastaus. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 34-35.) 

4.2 Haastateltavien valinta 

Haastattelu toteutettiin asiantuntijahaastatteluna. Asiantuntijahaastattelun tarkoituk-

sena on hankkia tietoa jostakin ilmiöstä tai prosessista. Tällöin itse haastateltava hen-

kilö ei ole keskiössä, vaan tärkeämpää on hänellä oleva tieto tarkasteltavasta ilmiöstä 

tai prosessista. Haastateltavat valikoituvat sen perusteella, mikä on heidän roolinsa tut-

kimuksen kohteena olevassa ilmiössä tai prosessissa. Asiantuntijahaastattelu ei itses-

sään ole haastattelumenetelmä, vaikka asiantuntijoiden haastattelemisessa onkin omat 

erityispiirteensä. (Alastaro, Åkerman & Vaittinen, 9.) 
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Asiantuntijahaastattelussa asiantuntijuus määräytyy juuri sen mukaan, kenellä on sel-

laista ainutlaatuista tietoa tutkittavasta asiasta, jota vain hyvin harva omaa. (Alastaro, 

Åkerman & Vaittinen, 9.) Haastateltaviksi valikoituvat kuusi asiakaspalvelukeskuksen 

johtoryhmään kuuluvaa henkilöä, joilla jokaisella on vastuullaan asiakaspalvelukes-

kukseen kuuluva yksikkö. Asiakaspalvelukeskukseen kuuluvia yksiköitä ovat asiakas-

palvelu- ja myyntiyksiköt, resurssisuunnittelu, liiketoiminnan kehittämisyksikkö ja 

kompetenssi- ja tukiyksikkö. Johtoryhmän henkilöt valikoituivat haastateltaviksi, 

koska heillä on tietoa sekä organisaation tahtotilasta että resursseista kykyjen kehittä-

miseen.  

4.3 Haastattelun teemat  

Haastattelun avulla haluttiin selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia haastateltavien 

johtamissa yksiköissä on tarjolla asiakaspalvelukeskusten asiakasneuvojille. Samalla 

haluttiin kartoittaa, mitä työntekijältä edellytetään, jotta hän voi päästä erilaisiin kehit-

tämistoimenpiteisiin mukaan ja mitkä ovat asiakasneuvojan roolista opittavat taidot. 

Nykyhetken lisäksi haastattelussa haluttiin selvittää minkälaisia mahdollisuuksia asia-

kasneuvojilla voisi tulevaisuudessa olla. Haastattelut rakentuivat seuraavien teemojen 

ympärille:  

 

1. Kehittymismahdollisuudet ja tavat itsensä kehittämisen  

2. Asiakasneuvojan roolista opittavat taidot 

3. Edellytykset työntekijälle  

4. Tulevaisuus 

4.4 Haastattelujen kulku  

Haastattelujen kestot vaihtelivat 25 minuutista 49 minuuttiin. Kestojen vaihtelun voi-

daan katsoa johtuneen siitä, että osalla haastateltavista oli alaisuudessaan enemmän 

erilaisia tehtäviä ja toimintoja kuin toisilla,  jolloin aiheesta riitti myös enemmän kes-

kusteltavaa. Lisäksi osa haastateltavista oli jo ennestään miettinyt tahollaan haastatte-

lujen teemoihin liittyviä asioita ja ideoita, vaikka haastateltavien tietoon ei haastatte-

lujen teemoja etukäteen annettukaan.  
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Taulukko 1. Haastattelut.  

Haastateltavan henkilön 

yksikkö 

Päivämäärä Kesto 

Asiakaspalveluyksikkö 9.4.2019 32 min. 53 sek. 

Kompetenssi – ja tukiyk-

sikkö 

9.4.2019 42 min. 25 sek. 

Liiketoiminnan kehitys-

yksikkö 

10.4.2019 49 min. ja 21 sek. 

Resurssisuunnittelu 16.4.2019 28 min. ja 35 sek. 

Asiakaspalveluyksikkö 17.4.2019 25 min. ja 33 sek. 

Myyntiyksikkö 17.4.2019 25 min. ja 59 sek. 

  

4.5 Aineiston analysointi  

Haastatteluissa kerätyn materiaalin purkaminen aloitetaan litteroinnilla. Litterointia 

voidaan tehdä erilaisilla tarkkuuden tasoilla, jotka ovat sanatarkka litterointi, yleiski-

linen litterointi ja propositiotason litterointi. Sanatarkassa litteroinnissa kirjataan ylös 

myös äännähdykset ja se on litterointitasoista tarkin. Yleiskielisessä litteroinnissa 

haastattelu on purettu tekstiksi kirjakielellä ja siitä on poistettu murre- ja puhekieliset 

ilmaisut. Propositiotason litteroinnissa on kirjattu ainoastaan haastattelun pääkohdat ja 

ydinsisältö ylös. (Kananen 2014, 102.) Tutkimuskysymys määrittää aineiston litteroin-

nin tarkkuuden tason. (Ruusuvuori & Nikander 2017, 367.) Aineisto purettiin yleis-

kielisellä litteroinnilla. Yleiskielinen litterointi valittiin litteroinnin tasoksi, koska tar-

koituksena ei ollut tutkia esimerkiksi haastateltavien asenteita tutkittavaa aihetta koh-

taan vaan tärkeintä oli haastateltavilta saatava tieto aiheesta.  

 

Laadullista tutkimusta analysoidessa analysointimenetelmä voidaan valita useiden eri-

laisten menetelmien joukosta, sillä laadulliselle tutkimukselle ei ole olemassa yhtä oi-

keaa menetelmää. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 136.) Aineiston analysoinnissa sovellet-

tiin laadullisen sisällön analyysin menetelmiä. Laadulliseen sisällönanalyysiin kuuluu 

erilaisia menetelmiä kuten luokittelua, kategorisointia, tyypittelyä ja teemoittelua. 

(Eriksson & Koistinen 2014, 34.) Lisäksi on olemassa erityisesti tapaustutkimukselle 
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sopivia analyysimenetelmiä. Sellainen on esimerkiksi kaavan etsiminen. Kaavan etsi-

misessä empiirisestä eli kokemusperäisestä aineistosta etsitään säännönmukaisuuksia, 

jotka esiintyvät aineistossa toistuvasti. Näille säännönmukaisuuksille eli kaavoille on 

kaikille oma logiikkansa. Kaavoja voidaan myös yhteensovittaa, jolloin kaavaa verra-

taan teoriaan tai tutkijan ennalta määrittämään teoreettiseen propositioon. Selittävän 

tapaustutkimuksen kohdalla kaava on sidoksissa selitettävään tutkimuskohteeseen tai 

sen selittäjään, se voi myös liittyä siihen, miten tutkimuskohde ja sen selittäjä liittyvät 

toisiinsa. Selityksen rakentamisessa tavoitteena on saada aikaan selitys, joka täsmentää 

suhteita käsitteiden, ilmiöiden tai tapahtumien välillä. Selitys on usein malli tai pro-

sessin kuvaus yhdistettynä prosessin lopputulokseen sekä sitä tuottavan mekanismin 

analyysiin. (Eriksson & Koistinen, 34-36.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Työn tulokset käsitellään teemoittain. Alussa käsitellään haastatteluista esiin nousseita 

työntekijälle tarjolla olevia kehittymismahdollisuuksia, jonka jälkeen käydään läpi 

työntekijältä vaadittavia edellytyksiä. Lopuksi käsitellään sitä minkälaisia taitoja työn-

tekijä voi roolissaan asiakasneuvojana tai myyntineuvottelijana oppia sekä minkälaisia 

näkemyksiä haastateltavilla oli tulevaisuudessa työntekijöille tarjottavista kehittymis-

mahdollisuuksista. Työn tulosten käsittelyssä työntekijällä viitataan asiakaspalvelu-

keskuksissa työskenteleviin henkilöihin, joiden ammattinimikkeet ovat asiakasneu-

voja ja myyntineuvottelija.  

5.1 Kehittymismahdollisuudet 

Asiakaspalvelukeskuksen sisällä työntekijöiden kehittymismahdollisuudet voidaan 

haastattelujen tulosten perusteella jakaa kahdentyyppisiin mahdollisuuksiin, jotka ovat 

uusiin tehtäviin siirtyminen ja muut mahdollisuudet. Uudet työtehtävät asiakaspalve-

lukeskuksen sisällä voidaan puolestaan jaotella kahden tyyppisiin työtehtäviin; asian-

tuntijarooleihin ja esimiestehtäviin. Lisäksi uusien työtehtävien yhteydessä voidaan 

mainita tehtävän vaihtaminen asiakaspalvelutehtävistä myyntitehtäviin ja toisin päin. 

(Taulukko 1.) 

 

Taulukko 2. Mahdollisuudet asiakaspalvelukeskuksissa 

Mahdollisuudet asiakaspalvelukeskuksissa 

Uudet työtehtävät Muut 

Esimiesrooli Valmennus 

Asiantuntijarooli Projektit 

(asiakaspalvelu – myyntitehtävät) Työnkierto 

 Mentorointi 

 Erityisroolit/työn laajentaminen 

 Koulutukset 

 

Haastateltavat pitivät yleisesti ottaen asiakaspalvelukeskuksen työntekijöilleen tarjo-

amia kehittymismahdollisuuksia hyvinä. Haastateltavat kertoivat, että uusiin tehtäviin 

asiakaspalvelukeskuksen sisällä voi päästä silloin, kun paikka aukeaa ja tehtävään 
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rekrytoidaan. Yksi haastateltavista myös kertoi, että hänen yksikössään tehtäviin tul-

laan usein työnkierron kautta. Tällöin lähdetään kokeilemaan jotakin uutta toimintoa 

projektien ja pilottien muodossa ja sitä toteuttamaan otetaan työntekijä hyödyntämällä 

työnkiertoa. Jos projekti tai pilotti todetaan toimivaksi, sitä yleensä jatketaan pidem-

män aikaa, kunnes huomataan sen olevan osa jokapäiväistä toimintaa. Silloin työn-

kierrossa olevan henkilön rooli tulee vakinaistaa ja avataan tehtävään haku. Tällöin 

luonnollisesti työnkierrossa olevalla henkilöllä on kokemuksen kautta syntynyt etu 

tehtävään haussa. Työnkiertoa voidaan tehdä paitsi asiakaspalvelukeskuksen sisällä, 

myös toisiin yritys X:n osastoihin. Toimenkuvan vaihtamista tapahtuu myös vaihta-

malla asiakaspalvelutehtävistä myyntitehtäviin ja toisinpäin. Myynti- ja asiakaspalve-

lutehtävien voidaan ajatella olevan haastavuudeltaan samantasoisia tehtäviä. Työnte-

kijälle on myös mahdollista hakeutua asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi puhelinpal-

velusta hoitamaan chat-palvelua tai lisämyynnin parista tekemään uusmyyntiä. Edellä 

mainitun kaltaisia vaihdoksia tehdään joko vaihtamalla tiimiä tai hetkellisillä vaihdok-

silla. Yksi haastateltavista kertoi, että hetkelliset vaihdokset onnistuvat hänen yksikös-

sään matalalla kynnyksellä, jos työntekijälle on hyödyksi työskennellä erilaisten asia-

kasvirtojen parissa kuin normaalisti ja hän sitä toivoo. Kaksi muuta haastateltavaa ker-

toivat, että tällaisia mahdollisuuksia vaihdokselle ei juuri ole kuin silloin jos kyseisistä 

tiimeistä aukeaa paikkoja.  

 

Uusia työtehtäviä enemmän haastatteluista korostuivat muut kehittymismahdollisuu-

det. Muista mahdollisuuksista mainittiin valmennus, projektit, työnkierto, mentorointi, 

erityisroolit ja koulutukset. Esimiehet käyttävät asiakaspalvelukeskuksissa valmen-

nuksen keinoja alaistensa kehittymisen ja suoriutumisen tukemiseen ja valmennus on 

osa jokapäiväistä toimintaa. Haastateltavat mainitsivat, että esimiesten valmennustai-

toihin on juuri panostettu ja niitä on jatkossakin kehitettävä. Projekteja asiakaspalve-

lukeskuksissa tehdään sekä lyhyt- että pitkäkestoisina. Projekteissa työntekijöiden ko-

kemuksia, palautetta ja toiveita hyödynnetään muun muassa erilaisissa kehitystöissä. 

Kaksi haastateltavista mainitsi mentoroinnin kehitysmenetelmänä. Tähän asti työnte-

kijä on päässyt mentorointirooliin silloin kun uudet työntekijät aloittavat yritys X:n 

palveluksessa ja he tarvitsevat tukea uransa alkutaipaleella. Myös mentoroinnin koh-

dalla todettiin, että sitä voitaisiin tehdä enemmän ja myös muissa tilanteissa kuin uu-

den työntekijän tullessa yritykseen. Mentoroinnin lisäksi työntekijät ovat saaneet 
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muita erityisrooleja. Näitä rooleja on käytetty muun muassa osaamisen jakamiseen tii-

meissä ja tiimien kannustamiseen tavoitteisiin pääsyssä.  

5.2 Edellytykset työntekijälle 

Kaikkien haastateltavien kanssa keskusteltiin siitä, miten työntekijän tulisi toimia, jos 

hän haluaisi päästä mukaan aiemmin kuvattuihin toimenpiteisiin, joilla kasvattaa ko-

kemustaan ja osaamistaan tai hakea uusiin tehtäviin asiakaspalvelukeskuksen sisällä. 

Näiden toimien voidaan siis katsoa kuvaavan kyvykkään työntekijän toimintaa ja näin 

ollen tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, mitä ominaisuuksia Yritys X:ssä 

katsotaan kuuluvan kyvykkäälle työntekijälle. Kaikki haastateltavat nimesivät tärke-

äksi asiaksi oman työn hyvin hoitamisen. Silloin kun työntekijä on toiminut esimer-

killisesti ja menestyksekkäästi omassa tehtävässään, voidaan luottaa siihen, että hä-

nellä on oikeat toimintamallit. Näkemystä asiakasneuvojan tai myyntineuvottelijan 

tehtävästä voidaan tarvita erilaisissa kehitysprojekteissa, joiden tarkoituksena voi olla 

esimerkiksi asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakasneuvojien tai myyntineuvot-

telijoiden arjen helpottaminen. Silloin on tärkeää, että työntekijä pystyy tuomaan esiin 

parhaat käytännöt ja oikeat toimintatavat asiakaspalvelusta, jotta kehitystoimet mene-

vät oikeaan suuntaan.  

 

Täytyy olla sellanen kokemus ja sit täytyy olla niinku hyvin suoriutunu 

siin tehtävässä, koska me halutaan koko ajan kehittää tätä toimintaa ni 

jos ei suoriudu siin perusasiakaspalvelus hyvin ni ei me haluta kehittää 

sitä siihen suuntaan.  

 

Silloin kun työntekijä on hoitanut työnsä hyvin, on häntä haastateltavien mukaan myös 

helppo suositella. Haastateltavat mainitsivat myös työntekijän brändin ja statuksen; 

työntekijän kannattaa toimia niin, että hänelle muodostuu hyvä maine työyhteisössä. 

Etenkin tiimien esimiesrooliin haluavien työntekijöiden kohdalla roolimallimaisuus 

korostuu, sillä halutaan että työntekijän asenne ja teot vastaavat sitä mitä esimieheltä 

toivotaan jo ennen esimiesrooliin astumista. Muita ominaisuuksia, joita erityisesti esi-

mieheksi hakevilta henkilöiltä toivotaan, ovat taito kuunnella, olla läsnä ja uskottava 

sekä omata hyvä itsetunto. Moni haastateltavista korosti työntekijän omaa aktiivi-

suutta, jolloin ollessaan aktiivinen toimija työntekijä oppii enemmän ja pääsee hel-

pommin mukaan kehittäviin toimenpiteisiin. Ideoiden esiin tuominen ja oman työn 
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kehittäminen koettiin tärkeiksi toimiksi silloin kun oman työn perusosaaminen on 

työntekijällä hallussa. Innovoinnin yhteydessä mainittiin ratkaisukeskeisyys. Työnte-

kijä pystyy herättämään positiivista kiinnostusta itseensä, jos hänellä on uuden idean 

tai ongelman esiin tuomisen yhteydessä esittää asiaan myös toteutustapa tai ratkaisu.  

 

Haastateltavat eivät olleet täysin yksimielisiä siitä, kauanko työntekijän olisi tullut 

työskennellä asiakasneuvojan tai myyntineuvottelijan tehtävissä ennen kuin hän voi 

päästä joko erilaisiin kehittäviin toimenpiteisiin mukaan tai uuteen rooliin. Vastaukset 

vaihtelivat puolesta vuodesta kahteen vuoteen, mutta kaksi vuotta oli yleisin vastaus. 

Aikamääreen yhteydessä he kertoivat, että on yksilöllistä, kuinka nopeasti yksilö oppii 

asiakasneuvojan tai myyntineuvottelijan työn. Yksi haastateltavista kertoi, että henki-

löstöhallinnon säännön mukaan työntekijällä tulee olla kahden vuoden kokemus ny-

kyisestä työtehtävästään päästäkseen työnkiertoon yksikön ulkopuolelle. Haastatelta-

vat myös kertoivat, että asiakasneuvojan rooli on haastava ja monipuolinen ja jotta 

siinä on kokenut tarpeeksi erilaisia kohtaamisia oppiakseen työn eri näkökulmista, ku-

luu helposti kaksin vuotta. Esimiehiä rekrytoidessa haastateltavat mainitsivat kypsyy-

den ja elämänkokemuksen tärkeämmiksi kriteereiksi kuin yritys X:n palveluksessa 

vietetty aika.  

5.3 Asiakasneuvojan tehtävissä saavutettavia taitoja 

Haastateltavilta kysyttiin heidän näkemyksiään siitä, minkälaisia taitoja asiakasneuvo-

jan on mahdollista oppia asiakasneuvojan tehtävästä ja mitä työ tarjoaa asiakasneuvo-

jalle. Vuorovaikutustaidot nousivat haastateltavien vastauksista päällimmäisenä esiin. 

Asiakasneuvojan työssä voi oppia vuorovaikutustaitoja suhteissa omaan tiimiin, esi-

mieheen ja asiakkaisiin. Vuorovaikutustaitoja pidettiin universaalina työelämätaitona 

ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla todettiin olevan vaikutusta siihen, kuinka hyvin omat 

mielipiteensä saa esille ja minkälaisen painoarvon niille saa. Vuorovaikutustaitojen 

yhteydessä tuotiin esille itsearviointi ja sitä kautta itsestään oppiminen. Työyhteisössä 

voi joskus tapahtua myös negatiivisia asioita ja silloin on tärkeää, miten itse tilantee-

seen reagoi ja onnistuuko tilanteessa ”vellomisen” sijaan auttamaan osaltaan työyhtei-

söä. Asiakasneuvojan työssä asiakasneuvojalla itsellään on osittain vastuu työpäivän 
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kulusta ja hänelle on asetettu tavoitteet. Siitä asiakasneuvoja voi oppia organisointitai-

toja ja itsensä johtamista sekä tavoitteellisuutta.   

 

Asiakkaiden kanssa toimiessa voi oppia kuuntelutaitoa ja kehittää ongelmanratkaisu-

kykyä, jotka molemmat ovat osa asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakasneuvojan on pys-

tyttävä herättämään asiakkaassa luottamusta ja löytämään hänelle oikea ratkaisu. 

Työssä pystyy myös harjoittamaan analyyttista ajattelutapaa tutkimalla syy-yhteyksiä. 

Lisäksi mainittiin järjestelmä- ja atk-osaaminen sekä yrityksen tarjontaan kuuluvien 

tuotteiden osaaminen.   

5.4 Tulevaisuus 

Haastateltavilta kysyttiin minkälaisia kehittymismahdollisuuksia he näkevät tulevai-

suudessa työntekijöille olevan tarjolla ja samalla keskusteltiin haastateltavien ideoista 

aiheeseen liittyen. Haastateltavat kertoivat, että erilaisia pilotteja ja projekteja tehdään 

yritys X:ssä melko säännöllisesti, joihin voitaisiin ottaa työntekijöitä mukaan. Siitä 

esimerkkinä on haastatteluhetkellä käynnissä ollut esimiesharjoittelupilotti, jossa 

työntekijä pääsee hoitamaan esimiesroolia määräajaksi esimiehen vanhempainvapaan 

ajaksi. Näin työntekijä saa tuntumaa siitä, voisiko esimiestyö olla tulevaisuudessa 

häntä kiinnostava asia. Myös organisaatio hyötyisi pilotin onnistuessa tällaisista hen-

kilöistä, joille olisi jo hieman kertynyt osaamista esimiesroolista, sillä he voisivat tehdä 

esimerkiksi tuurauksia esimiesten lomien aikana. Kaksi haastateltavaa mainitsivat 

työntekijöiden hyödyntämisen esimiehen apuna. Menestyneille työntekijöille voitai-

siin luoda jopa uusi rooli, ”senior” työntekijä. Työntekijä voisi kyseisessä roolissa esi-

merkiksi ajoittain esimiehen sijaan vetää tiimipalavereita ja olla esimiehen mukana 

suunnittelemassa erilaisia ajankohtaisia kampanjoita tai muuten tukea esimiestä.  

 

Ku esimieskään ei kerkee ihan joka suuntaan ja moni asia asia jää teke-

mättä sen takia koska me ei vaan keretä tekemään kaikkee yhtä aikaa, ni 

sit kun meillä on osaavia ihmisiä ja halukkaita ihmisiä tekemään sen tyy-

lisiä asioita niin sit ku ollaan sellasella roolimallitasolla niin siinä vois 

niinku rikastaa sitä olemassa olevaa toimenkuvaa.  

 

Yksi haastateltavista toi esille idean, jossa työntekijä voisi osallistua uusien asiakas-

neuvojien rekrytointiin haastattelutilanteissa. Haastatteluissa työntekijä voisi tuoda 
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omia näkemyksiään työstä esiin haastateltavalle ja saisi samalla itse kokemusta haas-

tattelutilanteista. Kaksi haastateltavista toivoi, että työntekijät tulisivat avoimesti ker-

tomaan kiinnostuksen kohteistaan ja erityistaidoistaan esimerkiksi suoraan heille itsel-

leen. Keskustelujen pohjalta voitaisiin lähteä vapaamuotoisesti matalalla kynnyksellä 

kokeilemaan jotakin. Tällaisten kokeilujen ei välttämättä tarvitsisi johtaa mihinkään 

pysyvään ratkaisuun. Kyseessä voisi olla avointa, kaksisuuntaista yhdessä tekemistä. 

Työntekijöiden verkostoitumisen ja osaamisen sekä työtapojen jakamisen helpotta-

miseksi voitaisiin järjestää vierailuja toisiin tiimeihin, niin että työntekijä voisi työs-

kennellä toisessa tiimissä jonkin tietyn aikavälin, esimerkiksi viikon tai kaksi viikkoa. 

Myös mentorointia voitaisiin hyödyntää laajemmin, niin että mentori olisi aina joku, 

jota mentoroitava henkilö ei ennestään tunne.  Yksi haastateltavista oli myös kehotta-

nut alaisuudessaan työskenteleviä tiimien esimiehiä vaihtamaan paikkaa tiimipalave-

reissa niin, että esimies vetäisi jonkun muun kuin oman tiiminsä palaverin. Kyseisellä 

järjestelyllä tähdättäisiin siihen, että tiimiläiset voisivat oppia uusia asioita, kun asioita 

tuodaan uudella tavalla esiin.  

 

Haastateltavien kanssa keskusteltiin myös ideasta kehittää työntekijöille jonkinlainen 

esimerkiksi verkossa toimiva alusta, johon työntekijä voisi kerätä ylös tietoja projek-

teista ja muista kehittävistä toimenpiteistä, joihin hän on osallistunut. Työntekijä voisi 

esimerkiksi kirjata ylös kenen kanssa hän on toimenpiteissä toiminut ja mitä hän on 

kyseisistä tilanteista oppinut. Tämä niin sanottu "sisäinen cv" voisi auttaa työntekijää 

itsearvioinnissa ja siitä voisi olla työntekijälle hyötyä, jos hän hakee uusiin tehtäviin 

yrityksen sisällä.  

5.5 Kehityksen kehä-malli 

Haastatteluista kerätyn tiedon pohjalta muodostettiin visuaalinen kuvaus työntekijän 

kehittymismahdollisuuksista asiakaspalvelukeskuksissa, joka nimettiin kehityksen ke-

häksi. (Liite 1.) Kuvausta laadittaessa ei haluttu muodostaa perinteistä urapolkuku-

vausta tai muuta vertikaalista kuvausta, koska työntekijöille ei pystytä lupaamaan mi-

tään tiettyä positiota tietyn määräajan jälkeen. Sen sijaan malli tehtiin ympyrän muo-

toon korostamaan kaksisuuntaista ajattelua, jossa yksilö on aktiivinen toimija oman 

kehittymisensä edistämisessä ja organisaatio puolestaan tarjoaa mahdollisuudet 
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kehittymiselle. Kuvauksessa asiakasneuvoja/myyntineuvottelija on kuvion keskiössä. 

Tällä halutaan kuvata työntekijän oman aktiivisuuden ja hyvän suoriutumisen merki-

tystä. Seuraavalle kehälle on koottu niitä taitoja, joita työntekijä voi asiakasneuvojan 

tai myyntineuvottelijan roolissa oppia. Työntekijän tulisi myös omata nämä taidot, 

jotta hän voi päästä seuraavan kehän kehittäviin toimiin mukaan. Tällä toiseksi uloim-

malla kehällä on kuvattu niitä kehitysmetodeja, joita asiakaspalvelukeskuksissa on 

työntekijöille tarjota. Uloimmalle kehälle on koottu muut roolit, joita asiakaspalvelu-

keskuksissa on olemassa. Usein näihin rooleihin päästään edeltävän kehän kehitysme-

todien kautta. Työntekijä esimerkiksi osallistuu projektiin, jossa on mukana liiketoi-

minnan kehittäjiä. Projektin myötä työntekijä oppii uusia taitoja ja tutustuu uusiin ih-

misiin, jolloin hänellä on entistä paremmat edellytykset hakea liiketoiminnan kehitys-

tehtäviin. Kaksisuuntaiset nuolet kuviossa korostavat sitä, että sekä työntekijä että or-

ganisaatio ovat tärkeässä roolissa työntekijän kehittymisessä. Lisäksi malliin lisättiin 

kaikkiin kehiin kuuluva oman osaamisen kehittäminen, jolla haluttiin kuvata oma 

osaamisen kehittämisen olevan jatkuvaa toimintaa, joka kuuluu kaikkiin rooleihin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa työntekijän kehittymismahdolli-

suuksia yritys X:n asiakaspalvelukeskuksissa. Teoreettinen viitekehys käsitteli kyky-

jen johtamista ja kehittämistä. Perehtyessäni työni teoriaosuuteen huomasin, että suo-

malaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksista löytyy melko vähän tietoa kykyjen johta-

misesta ja  kehittämisestä. Osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä sen sijaan löytyi 

selvästi enemmän materiaalia. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen eroaa kuitenkin 

kykyjen johtamisesta ja kehittämisestä siten, että osaamisen johtaminen ja kehittämi-

nen kohdistuu koko henkilöstöön, kun kykyjen johtaminen ja kehittäminen taas kes-

kittyy tiettyihin, kyvykkäisiin henkilöihin. (Vihma 2006.) Osaamisen kehittäminen 

varmasti onkin jo monessa yrityksessä osana jokapäiväistä toimintaa, mutta uskon että 

kykyjen kehittämistä ei vielä hyödynnetä suomalaisessa yritysmaailmassa niin laaja-

mittaisesti kuin olisi mahdollista. Se voi osaltaan selittää suomalaisen kirjallisuuden ja 

tutkimustiedon vähäisyyden aiheesta. Erilaisia trainee-ohjelmia löytyy monilta yrityk-

siltä, joiden avulla houkutellaan uusia kyvykkyyksiä yritykseen mutta kykyjen johta-

misen ja kehittämisen tulisi kohdistua myös olemassa olevaan henkilöstöön.  

 

Työntekijän kehittymismahdollisuuksia yritys X:ssä kartoitettiin haastattelemalla asia-

kaspalvelukeskuksen johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmän jäseniltä saatiinkin hyvin tie-

toa asiakaspalvelukeskusten käytänteistä ja mahdollisuuksista työntekijöiden kehittä-

miseksi. Haastatteluista oli myös aistittavissa johtoryhmän jäsenten positiivinen suh-

tautuminen työntekijöiden kehittämistä kohtaan. Työn perusteella voidaan todeta, että 

yritys X:n asiakaspalvelukeskuksissa on työntekijöille tarjolla suhteellisen kattavasti 

kehittymismahdollisuuksia. Kehittämistoimenpiteet eivät kuitenkaan kuulu mihinkään 

järjestelmälliseen kykyjen kehitysohjelmaan, vaan niitä tarjotaan työntekijöille mah-

dollisuuksien mukaan. Säännölliset, kehitysohjelmaan kuuluvat kehittämistoimenpi-

teet voisivat konkretisoitua paremmin työntekijöille, kuin satunnaisesti tarjotut mah-

dollisuudet. Lisäksi voitaisiin varmistaa, että lähiesimiehet ottavat keskusteluissa 

alaistensa kanssa puheeksi myös tulevaisuuden pitemmällä tähtäimellä. On tietenkin 

tärkeää, että työntekijä suoriutuu hyvin tämän hetkisistä tehtävistään, mutta motivaa-

tion ylläpitämiseksi ja tulevaisuuden hahmottamiseksi olisi hyödyllistä keskustella 

myös työntekijän pitkän tähtäimen tavoitteista ja hänen ammatillisista haaveistaan. 

Haastattelujen perusteella on selvää, että työntekijä itse pystyy vaikuttamaan omiin 
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kehittymismahdollisuuksiinsa olemalla aktiivinen ja hoitamalla oman työtehtävänsä 

hyvin. Havainto tukee teoriaa siinä, että työntekijä on itse vastuussa omasta kehitty-

misestään, kun organisaation rooli puolestaan on tukea ja mahdollistaa kehitys.  

 

Haastattelujen pohjalta tehdyn kuvauksen eli ”kehityksen kehä”-mallin tarkoituksena 

on toimia konkreettisena tukena esimiehille keskusteluissa alaisten. Malli voisi osal-

taan toimia keskustelunavaajana työntekijän kehittymisen ja uran suhteen. Mallin lä-

pikäynti työntekijöiden kanssa voisi luoda heille mielenrauhaa heidän tulevaisuutensa 

suhteen organisaatiossa sekä lisätä motivaatiota toimia organisaation arvostamalla ta-

valla. Valmis malli esiteltiin asiakaspalvelukeskusten lähiesimiehille ja samalla käy-

tiin läpi työtä mallin taustalla. Keskusteluissa esimiehet kertoivat kaivanneensakin 

jonkinlaista työkalua urakeskustelujen tueksi alaistensa kanssa. Samassa syntyi huo-

mio kommunikaation tärkeydestä mallista keskustellessa. Kommunikointiin tulee 

kiinnittää huomiota, jottei synny väärinkäsityksiä, joissa malli esimerkiksi tulkittaisiin 

lupaukseksi uuteen tehtävään pääsemisestä. Siksi oli tärkeää esitellä malli lähiesimie-

hille ennen sen julkaisemista. Suunnitelmana on, että malli voitaisiin lisätä yrityksen 

intranetiin, josta kuka tahansa sitä voisi tarvittaessa tarkastella. Mallista voitaisiin 

tehdä myös video, jossa kuvattaisiin, miten malli toimii. Mallin oheen voisi liittää ura-

tarinoita, joissa omaa osaamistaan kehittäneet ja tehtävissään menestyneet henkilöt 

kertoisivat omasta kehittymisestään. Olemassa olevan henkilöstön lisäksi mallia voi-

taisiin käyttää rekrytoinneissa apuna selventämään hakijoille, minkälaisia kehittäviä 

toimenpiteitä yritys X:llä on heille tarjota.  

 

Työtä olisi voinut vielä laajentaa niin, että haastateltaviksi olisi otettu myös asiakas-

neuvojia ja myyntineuvottelijoita. Heidän haastatteluillaan olisi voitu selvittää heidän 

toiveitaan kehittymismahdollisuuksiin liittyen ja verrata heidän näkemyksiään johto-

ryhmältä saatuihin tietoihin. Asiakasneuvojien ja myyntineuvottelijoiden haastattelut 

jouduttiin kuitenkin jättämään työstä pois työn toteutuksen aikatauluun liittyvien haas-

teiden takia. Lisäksi työtä voitaisiin laajentaa koskemaan myös muita asiakaspalvelu-

keskusten työtehtäviä. Tämä työ keskittyi asiakasneuvojia ja myyntineuvottelijoita 

koskeviin kehittymismahdollisuuksiin, mutta yhtä tärkeää olisi kiinnittää huomiota 

myös muissa asiakaspalvelukeskusten tehtävissä työskentelevien kehittymiseen.  
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Työn tutkimuksellisen osuuden luotettavuuteen voi heikentävästi vaikuttaa se, ettei it-

selläni työn tekijänä ole vastaavanlaisesta haastattelijan roolista juurikaan kokemusta. 

Myös se, että työskentelen toimeksiantajayrityksessä ja työn kohdeorganisaatiossa voi 

osaltaan vaikuttaa luotettavuuteen, koska omaan omat ennakkokäsitykseni ja koke-

mukseni kohteena olevasta organisaatiosta ja sen kehittymismahdollisuuksista.  
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