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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Ravintola-alaa on tutkittu monelta kantilta, aina liiketoiminnan toteuttamisesta, ra-

vintolasuunnitteluun, ruokalistojen kehittämiseen, ravintoloiden strategiseen johta-

miseen ja ruokapalveluihin liittyviin henkilöstötekijöihin saakka. Olosuhteet, joissa 

tutkimukset on toteutettu, voivat vaihdella hienoista ravintoloista hotellien ja mui-

den majoitusyritysten ruokapalvelutoimintoihin, aina yritysten ja erilaisten laitosten 

ravintoloista ruokarekkoihin ja pop-up ravintoloihin. (DiPietro 2017, 1203.)  On mah-

dotonta ennustaa tulevaisuutta, voimme vain esittää perusteltuja arvauksia, enna-

kointeja, siitä, mitä se tuo tullessaan. Ruoka- ja ravintolapalveluiden kehittämisen 

kannalta on oleellista pyrkiä ennakoimaan, millaista osaamista alalla tulevaisuudessa 

tarvitaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota jatkossakin nykyaikaisia ja laadukkaita pal-

veluita. Tämä edellyttää sitä, että henkilöstön osaamistason tulee vastata tulevaisuu-

den odotuksiin ja tarpeisiin. On eri asia, onko vaadittu osaaminen silloin käytännönlä-

heistä vai enemmän asiantuntijuuteen ja toiminnan ohjaamiseen liittyvää.  

Yritysmaailmassa kilpailu on kovaa ja jatkuvaa ja osaava henkilökunta on yritykselle 

tärkeä kilpailutekijä, sekä Otalan (2018, 15) mukaan yksi nykyhetken niukimmista re-

sursseista. Laitteet ja ohjelmistot ovat hyvin pitkälti kaikkien saatavilla, jolloin henki-

löstö ja palvelu ovat ne tekijät, joiden avulla pyritään erottumaan kilpailijoista ja 

joista tullaan tulevaisuudessa kilpailemaan. (Boudreau & Ramstad 2008, 216; Otala 

2018, 15–16.) Pysyäkseen pinnalla yritysten tulee uudistua ja luoda uusia keinoja 

tuottaa asiakkaille elämyksiä. Ajan hermolla pysyminen voi olla hankalaa, erityisesti 

tänä päivänä, kun asiakkaat ovat entistä vaativampia ja esimerkiksi sosiaalinen media 

hallitsee ihmisten elämää hyvin suurelta osin. Yritykset joutuvatkin siis pohtimaan 

omaa olemassa oloaan, sekä sitä, minkälaisella osaamisella parhaiten erotuttaisiin 

kilpailijoista. Nyky-yhteiskunnassa, jossa asiakkaiden toiveet ja halut pystyvät melko 

pitkälle määrittämään, minkä tyyppisiä palveluita yritykset tuottavat, elämyksellisyys 

ja yhteistyö eri tasojen kanssa ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi. Asiakkaat eivät 
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enää tyydy siihen, että saisivat tuotteet ja palvelut valmiina, vaan he vaativat arvos-

tusta ja haluavat myös itse vaikuttaa palveluiden sisältöihin sekä niiden tuottami-

seen. (Kamensky 2015, 20; DiPietro 2017, 1210; Juuti & Vuorela 2015, 12.)  

1.1.1 Opinnäytetyön tavoite ja toteutus 

 

Tämän opinnäytetyön avulla pyritään selvittämään toimeksiantajayrityksen kautta, 

minkälaista osaamista ravintola-alalla, erityisesti ruokapalveluissa tullaan tulevaisuu-

dessa tarvitsemaan. Työn tavoitteena on antaa yritykselle tietoa sen henkilöstön tä-

mänhetkisestä osaamistasosta, tulevaisuuden osaamistarpeista sekä luoda toimeksi-

antajayrityksen esimiehille valmis toimintamalli henkilöstön osaamiskartoitukseen ja 

antaa työkalut sen toteuttamiseksi, jotta sitä voitaisiin paremmin hyödyntää laaduk-

kaan palvelun takaamisessa. 

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällistä tutkimusotetta hyödyntäen laadullisena 

tapaustutkimuksena, jonka empiirinen aineisto kootaan Semma Oy:n toimipaikkojen 

esimiesten haastatteluista, sekä henkilöstölle suoritettujen kyselyiden tuloksista. Tut-

kimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu osaamisen johtamisesta, kehittämi-

sestä sekä niiden hyödyntämisestä osaamisen ennakoinnissa. Tutkimusongelmana on 

selvittää, millaista osaamista yrityksessä tulevaisuudessa tarvittaisiin ja kuinka osaa-

miskartoituksen avulla voitaisiin taata laadukasta palvelua kaikissa toimipaikoissa. Tä-

hän pyritään vastaamaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1. Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan laadukkaan palvelun takaamiseksi? 

2. Kuinka osaamiskartoitusta voitaisiin hyödyntää laadukkaan palvelun takaamisessa? 

a. Miten osaamista voitaisiin tehokkaasti kartoittaa? 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään lähteinä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, 

aiempia tutkimuksia, kuten tutkimusraportteja, väitöskirjoja, pro gradu -tutkielmia 

sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä. Lisäksi aineistossa käytetään 
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kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleita sekä yritysten ja järjestöjen internetsivuilta 

löytyviä materiaaleja. 

Lähdeaineistoa kerättiin pääasiallisesti loppuvuodesta 2019 sekä alkuvuodesta 2020 

ja sitä kertyi runsaasti eri aloilta, eikä kaikkea voitu hyödyntää tietoperustaa kirjoitet-

taessa. Aineistoa pyrittiin lähestymään kriittisesti ja useasta näkökulmasta tarkastel-

len. Lähdeaineistoa kerättiin erilaisia tietokantoja käyttäen, esimerkiksi Finna -haku-

palveluiden Jyväskylän ammattikorkeakoulun Janet -tietokantaa, Theseusta, yliopis-

tojen julkaisuarkistoja, sekä Google ja Google Scholar -hakukoneita. Aineiston haussa 

käytettiin erilaisia hakusanoja niin suomeksi kuin englanniksi (taulukko 1). 

Taulukko 1. Kansainvälisen aineiston etsimisessä käytettyjä hakusanoja 

 

Käytetyillä hakusanoilla löytyi runsaasti aineistoa. Esimerkiksi joulukuussa 2019 haku-

sanalla ”University canteen” tuloksia saatiin aluksi 17 252 kappaletta. Aineistoa kar-

sittiin rajaamalla hakukriteereitä (kuvio 1). 

Kansainvälisen aineiston hakusanoja

•University food
•University canteen
•University canteen food
•University restaurant
•University restaurant food
•University restaurant knowledge
•University foodservice
•Future of restaurants
•Food knowledge
•Restaurant management
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Kuvio 1. Tiedonhakuprosessi Janet Finna -tietokannassa 

 

Useiden hakukriteerirajauksen jälkeen prosessista jäi jäljelle 517 hakutulosta, jotka 

käytiin ensin läpi otsikkotasolla, karsien pois kaikki, jotka eivät selkeästi sopineet 

opinnäytetyön aiheeseen, kuten ruokien ravitsemukseen liittyvät tai lääketieteelliset 

artikkelit. Otsikoiden perusteella tarkempaan tutkimukseen jäi 27 artikkelia, joista va-

littiin tiivistelmän perusteella sellaiset artikkelit, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyn-

tää työssä. Näitä artikkeleita jäi viisi, jotka luettiin useampaan otteeseen lopulta refe-

roiden ja tehden muistiinpanoja, joiden perusteella valittiin artikkelit (taulukko 2), 

joita hyödynnettiin lopulta tutkimuksen teoriaosuudessa.  

University canteen
• 17 252 hakutulosta

+ Koko teksti 
saatavissa
• 3342 hakutulosta

+ Vertaisarvioitu
• 1941 hakutulosta

+ Kieli englanti
• 1841 hakutulosta

+ E-artikkeli
• 1841 hakutulosta

+ Julkaisuvuosi 2000-
2020
• 1660 hakutulosta

Haku muutettiin 
muotoon University 
AND canteen
• 1659 hakutulosta

Haku muutettiin 
muotoon University 
AND canteen AND 
food
• 958 hakutulosta

Muutettiin 
julkaisuvuodeksi 
2010-2020
• 517 hakutulosta
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Taulukko 2. University canteen -hakuprosessista työhön valitut artikkelit 

Lima, J., Costa, S. & Ro-
cha, A. 2018.  

How do university workers 
eat at the workplace? Nutri-
tion and food science. 194-
205. Emerald Publishing. 

Ihmiset viettävät suu-
rimman osan päiväs-
tään työpaikalla, jol-
loin siellä tehdyillä 
ruokavalinnoilla saat-
taa olla suuri merkitys 
ihmisten hyvinvoin-
nille. 

Llanaj, E., Ádány, R., 
Lachat, C. & D’Haese, 
M. 2018. 

Examining food intake and 
eating out of home patterns 
among university students. 
PloS one. ProQuest Central. 

Opiskelijat syövät 
usein terveellisemmin 
ollessaan poissa kotoa, 
jonka vuoksi opiskelija-
ravintoloilla voi olla 
suuri vaikutus heidän 
ruokavalionsa terveel-
lisyyteen. 

Savelli, E., Murmura, N., 
Liberatore, L., Casolani, 
N. & Bravi, L. 2017  

Food habits and attitudes to-
wards food quality among 
young students. International 
Journal of Quality and Service 
Sciences. 456-468. Emerald 
Publishing. 

Korkeakouluopiskelijat 
kiinnittävät huomiota 
hintoihin ja tarjouksiin, 
mutta tekevät silti tie-
toisia valintoja liittyen 
tuotteiden alkuperään, 
ainesosiin sekä ter-
veellisyyteen. 

Symonds, C.R., Martins, 
A.C. & Hartwell, H.J. 
2013 

Foodscapes and wellbeing in 
the workplace: a university 
setting. Nutrition and Food 
Science. 356-364. 

Ruokailuympäristöllä 
ja muilla vastaavilla te-
kijöillä on vaikutusta 
ihmisten valintoihin, 
jolloin esim. yliopisto-
ympäristössä voidaan 
pyrkiä tukemaan ter-
veellisempiä valintoja. 

 

1.1.2 Kampusravintola toimeksiantajana 

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Se on perustettu 

1863 ja vuonna 2019 tutkinto-opiskelijoita on kuudessa eri tiedekunnassa lähes 

14 700, joista noin 600 on ulkomaisia opiskelijoita, joiden lisäksi avoimen yliopiston 
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puolella opiskelee noin 16 000 opiskelijaa. Yliopistolla työskentelee myös noin 2600 

henkilöstön jäsentä erilaisissa tehtävissä. (Tutustu yliopistoon 2020; JYU lukuina N.d.) 

Jyväskylän yliopiston ruokapalveluita hoitavat tällä hetkellä opinnäytetyön toimeksi-

antajayritys, Semma Oy, sekä ravintola Ilokivi. Lisäksi Jyväskylässä on useampia ravin-

toloita, joista opiskelijat saavat opiskelijahintaista ruokaa (Opiskelijaruokailu 2020). 

Semma Oy on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan, sekä 

Compass Group FS Finland Oy:n yhteisyritys (Semma Oy N.d). Ravintola Ilokivi on 

puolestaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistama ravintola Seminaarin-

mäellä, jossa järjestetään myös elokuvailtoja ja tapahtumia (JYYn ravintolaliiketoi-

minta sujuvoittaa arkea N.d). 

Semma Oy toimii tämän opinnäytetyön toimeksiantajana. Toimipaikkoja yrityksellä 

on yhteensä 13, joista yksi on toistaiseksi suljettuina remontin vuoksi. Toimipaikkoja 

on sijoiteltu ympäri Jyväskylän yliopiston kampusaluetta, Jyväskylän kaupunginkirjas-

tolle, Kortepohjan ylioppilaskylään, sekä Normaalikoululle, jossa on kaksi ravintolaa; 

ala- ja yläkoulu. Ravintolat toimivat pääasiallisesti henkilöstöravintoloina yliopiston 

henkilökunnalle, sekä opiskelijoille. Normaalikoulua lukuun ottamatta ravintolat ovat 

avoinna myös muille ruokailijoille. (Semma Oy N.d.) 

Taulukossa 3 on kuvattu Semma Oy:n toiminnassa olevat ravintolat, pois lukien Nor-

maalikoulu, sekä niiden keskimääräiset asiakasmäärät kuukaudessa vuodelta 2019. 

Asiakasmäärät on ilmoitettu pyöristettynä 1000-asiakkaan tarkkuudella, ja ne vastaa-

vat ravintoloiden asiakasmääriä normaaliolosuhteissa. Vuonna 2020 asiakasmäärät 

ovat pienentyneet merkittävästi johtuen Covid-19 pandemiasta. Taulukossa esitetyt 

tiedot on saatu Semma Oy:n omasta kassanhallintajärjestelmästä. 
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Taulukko 3. Semma Oy:n ravintolat 

 

  

•24 000 asiakasta/kk

Piato

•16 000 asiakasta/kk

Lozzi 

•13 000 asiakasta/kk

Rentukka

•12 000 asiakasta/kk

Ylistö (ja Kvarkki)

•11 000 asiakasta/kk

Maija

•11 000 asiakasta/kk

Uno

•11 000 asiakasta/kk

Tilia

•6 000 asiakasta/kk

Syke

•5 000 asiakasta/kk

Belvedere

•4 000 asiakasta/kk

Novelli
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1.2 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ja rajaukset 

Tässä luvussa määritellään opinnäytetyön kannalta keskeiset käsitteet, sekä esitel-

lään, millaisin rajauksin niitä tässä opinnäytetyössä käytetään. Muut käsitteet kuva-

taan niissä yhteyksissä, kun ne tulevat esiin. 

Ruokapalvelut 

Ruokapalveluita löytyy kaikkialta, jokainen ihminen on jossain elämänsä vaiheessa 

kosketuksissa ruokapalveluihin, jos ei ravintolassa, niin ainakin päiväkoti- ja koulu-

ruokailussa, armeijassa tai esimerkiksi sairaalassa. Kuitenkin ruokapalvelu käsitteenä 

on melko uusi ja käsitteen määritteleminen on haastavaa, kuten Edwards (2009, 1–2) 

tuo ilmi, sillä käsitteen ymmärtäminen riippuu pitkälti määrittelijän omista kokemuk-

sista ja näkemyksistä.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) (Ruokapalvelut 23.5.2019) mukaan ruoka-

palveluilla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa joukkoruokailua, jossa koros-

tetaan palvelun osuutta tapahtumassa. Mertanen ja Väisänen (2013) sekä Mertanen 

(2012a) määrittelevät puolestaan ruokapalvelut yleiseksi käsitteeksi ruokapalveluille, 

eli kaikille ammattimaisesti ruokaa käsitteleville ja tarjoaville toimijoille, niin yrityk-

sille kuin erilaisille organisaatioille. Toimijat voidaan luokitella ruokapalvelu määrit-

teen alle kaupallisiin ja julkisiin, eli ei-kaupallisiin toimijoihin. Kaupallisilla toimijoilla 

tarkoitetaan ravintoloita ja pika-ruokaloita, ja ei-kaupallisilla, eli julkisilla ruokapalve-

luilla puolestaan esimerkiksi sairaaloita ja kouluja. Mertanen ja Väisänen (2013) lisää-

vät luokitteluun kolmannen kategorian; osittain tuetut palvelut, eli työpaikka- ja opis-

kelijaravintolat, sekä erilaiset ateriapalvelut (taulukko 4). (Mertanen 2012a, 9–10; 

Mertanen 2012b, 17; Mertanen & Väisänen 2013.) 
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Taulukko 4. Ruokapalveluiden luokittelu (mukaillen Mertanen & Väisänen 2013) 

 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään Mertasen ja Väisäsen määrittelyä ruokapalveluista, 

sekä keskitytään osittain tuettujen kategorian työpaikka- ja opiskelijaravintoloihin. 

 

Osaaminen 

 

Sanana osaaminen käsittää perinteisen mallin mukaan tiedon, taidon ja kokemuksen. 

Osaaminen on kuitenkin hyvin laaja käsite ja siihen voidaan sisällyttää muun muassa 

myös verkostot, asenne ja työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten luovuus 

ja joustavuus (Otala 2018, 51; Hätönen 2011, 9). Tuomi ja Sumkin (2012, 26) määrit-

televät osaamisen edellä mainitun lisäksi toiminnaksi. Heidän mukaansa työ koostuu 

osaamisen ja toiminnan, eli tekemisen, yhdistelmästä. Myös Hyrkäs (2009, 24) pitää 

osaamista monikäsitteisenä sanana, mutta määrittelee sen omassa tutkimuksessaan 

Tuomen ja Sumkinin kaltaisesti sisältämään tiedon ja taidon, lisäten joukkoon kom-

petenssin ja kyvykkyyden. Hyrkäs kuvaa osaamista toimintana, jonka avulla yritys 

pystyy tavoittelemaan itselleen asettamiaan tavoitteita. Kun taas Hätönen (2011, 9) 

näkee osaamisen yhdistelmänä tietojen ja taitojen monipuolista ja luovaa käyttöä, 

Kaupalliset

Ravintolat

Pikaruokalat

Julkiset

Sairaalat

Armeija

Vanhainkodit

Päiväkodit ja koulut

Osittain 
tuetut

Työpaikka- ja 
opiskelijaravintolat

Ateriapalvelut
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kykyä ajatella, organisoida, oppia, joustaa ja mukautua, sekä arvioida ja kehittää 

omaa osaamistaan. 

Viitalan (2013, 179) mukaan ihminen selviää työtehtävistään sitä sujuvammin ja luo-

tettavammin, mitä paremmin hän osaa. Hyrkkään (2009, 61) sekä Helakorven (2009) 

mukaan osaaminen voidaan jakaa muun muassa yksilön ja yhteisön, eli yrityksen 

osaamiseen. Tämä jako on mahdollinen, sillä osaamisen voidaan ajatella olevan yksi-

löön ja tämän työhön liittyvää taitojen ja kompetenssien kautta, sekä yritykseen liit-

tyvää ydinosaamisen ja yksilön kyvykkyyden kautta. Kolehmaisen (2009, 10) mukaan 

näiden osaamisien, yksilön ja yrityksen, erottaminen toisistaan on tärkeää ja osaami-

sen johtamisessa tulisi pystyä huomioimaan molemmat puolet.  

Tässä opinnäytetyössä osaamisen määritelmää käsitellään pääasiallisesti Hätösen, 

Hyrkkään ja Helakorven näkemysten mukaisesti yhdistelmänä tietoja ja taitoja, joita 

pystytään soveltamaan toiminnassa kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Osaaminen 

on myös eritelty koskemaan sekä yksilöä että yritystä. 

Osaamisen johtaminen 

Kolehmainen (2009, 11) kuvaa osaamisen johtamista monitahoisena ja -tasoisena il-

miönä, joka pitää sisällään kaiken yritykselle strategisen osaamisen vaalimiseen, ke-

hittämiseen ja kehittämiseen tarvittavan toiminnan. Käsitteenä osaamisen johtami-

sella tarkoitetaan sitä toimintaa, jolla pyritään turvaamaan yrityksen strategialle tar-

vittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. (Viitala 2006, 14.) 

Paason (2010, 81) mukaan ”osaamisen johtaminen on strategista johtamista”, jossa 

ennakoidaan yrityksen osaamistarpeita, hallitaan yrityksessä olevaa tietoa ja osaa-

mista, sekä sen kehittymistä. Otala (2018, 164) lisää määritelmään sen, että osaami-

sen johtamisen tavoitteena on ylläpitää erityisesti sellaista osaamista, jonka avulla 

voidaan saavuttaa yrityksen tavoitteet sekä luoda asiakkaille lisäarvoa. Peltoniemi 
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(2007, 89) puolestaan näkee osaamisen johtamisen käytännön ajattelumallina ja toi-

mintatapana, joiden avulla yritys pyrkii saavuttamaan oman tavoitetilansa.  

Tässä työssä strategisella osaamisen johtamisella tarkoitetaan yrityksen strategiaan 

perustuvaa osaamisen johtamista ja osaamisen johtaminen määritellään Viitalan 

(2013, 170) kattavaa näkemystä mukaillen yksinkertaisesti käsittämään kaikkea toi-

mintaa, joka edesauttaa yrityksen osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä.  

2 Ruokapalvelut 

Kuten luvussa 1.2, ruokapalvelut määritellään tässä opinnäytetyössä Mertasen ja Väi-

säsen (2013) sekä Mertasen (2012a, 9–10) mukaan ammatillisesti ruokaa käsittele-

viksi ja tarjoaviksi toimijoiksi. Yleisesti ajateltuna ruoka- ja ravintolapalvelut ovat 

olennainen osa kaikkea matkailu- ja palveluliiketoimintaa. Niitä voidaan pitää yhtenä 

alan kehitystä ajavana voimana (DiPietro 2017, 1203–1204, 1225) ja niillä voidaan 

myös vaikuttaa suuresti ihmisten ruokavalioon ja terveyteen esimerkiksi koulu- ja 

työpaikkaruokailujen kautta (Ruokapalvelut 23.5.2019).  

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti ruokapalveluita ja niiden muutosta, osaamista ruo-

kapalveluissa, sekä pureudutaan tarkemmin korkeakoulujen ruokapalveluihin ja nii-

hin vaikuttaviin asioihin. 

2.1 Ruokapalvelut muutoksessa 

Mertanen (2012a, 9) kuvaa ruokapalveluita toiminnallisena ja käytännönläheisenä 

alana, joka muuttuu alati, eikä sen muutos rajoitu pelkästään ruokaan liittyviin tren-

deihin ja vastaaviin, vaan myös yritysten organisaatiotasolle. Esimerkiksi osa julkisista 

ruokapalveluista on ulkoistettu tai muutettu omiksi osakeyhtiöikseen. (Mertanen 
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2012a, 9.) Myös Brännbackin ja Wiklundin (2001, 198) mukaan suomalainen ruokate-

ollisuus kokonaisuudessaan on kokenut suuria muutoksia, erityisesti toimintaympä-

ristöjä ja tekniikkaa, sekä kansainvälistymistä koskien.  

Jatkuva muutos ja käytännönläheisyys on Mertasen (2012a, 9) mukaan aiheuttanut 

sen, ettei alalla olevaa osaamista saada paperille, vaan se jää hiljaiseksi tiedoksi, joka 

valitettavan harvoin saadaan jaettua muualle työyhteisöön. Se, pystytäänkö tätä hil-

jaista tietoa hyödyntämään yrityksissä, riippuu melko pitkälle esimiehistä, sekä siitä, 

kuinka hyvin hiljaista tietoa tunnistetaan ja onko tiedon jakamisen edellytykset kun-

nossa. (Mertanen 2012a, 9.) Ruokapalvelut on laaja ja monitahoinen ala ja pitää tästä 

johtuen sisällään useita erilaisia prosesseja (Barrows & Vieira 2013, 349; Mertanen 

2012b, 13). Näitä prosesseja, joihin kuuluvat muun muassa ruokapalvelujärjestelmän 

suunnittelu, toiminnan suunnittelu, tuotevalikoiman hallinta, tuotannon ja palvelun 

suunnittelu, sekä ruokapalvelun toteutus eli ravintolan päivittäinen toiminta, on ku-

vattu Mertasen (2012b) ruokapalvelun prosessikuviossa (Kuvio 2). (Mertanen 2012b, 

13–15.) 

 
 

Kuvio 2. Ruokapalvelun prosessit (Mertanen 2012b, 14.) 

 

Kansainvälisesti suomalaiset ruokapalvelut kestävät vertailua, sillä toiminta on teho-

kasta, vastuullista ja jatkuvasti kehittyvää. Asiakas on toiminnan keskiössä, jonka eh-

doilla toimintaa muokataan. (Mertanen 2012b, 14.) Ihmiset ovatkin nykyisin entistä 

Ruokapalvelujärjestelmän 
suunnittelu Toiminnan suunnittelu Tuotevalikoiman hallinta

Tuotannon ja palvelun 
suunnitteluRuokapalvelun toteutus
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määrätietoisempia omista eduistaan ja haluistaan, tietoisempia ympäristöstään, sekä 

siitä, miten heidän valintansa vaikuttavat ympäristöön. Ruokapalveluiden osalta 

tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat haluavat muun muassa tietää tarkemmin ruo-

kansa alkuperän, sekä sen onko se tuotettu eettisesti. Hiilijalanjälkeä seurataan en-

tistä tarkemmin ja yritykset luovat sen hyvittämisestä kilpailuvaltteja. Erityisesti aka-

teemisesti koulutetut ihmiset ovat valveutuneita, jonka vuoksi korkeakoulut haluavat 

pysyä edelläkävijöinä omilla valinnoillaan, tämä tarkoittaa, että heidän ruokapalvelu-

toimijoidensa tulee pystyä vastaamaan haluttuihin standardeihin ja kehittämään 

omaa toimintaansa niiden mukaisesti.  

 

Myös Ståhle ja Wilenius (2006, 14) kuvaavat maailman olevan murroksessa, menes-

tykseen vaikuttavat tekijät ovat muuttumassa. Ståhlen ja Wileniuksen ajattelema 

murros on totta, mutta tällä hetkellä tulevaisuuden suuntaa on haastavaa arvioida 

vallitsevan tilanteen, Covid-19 koronaviruspandemian vuoksi. Ruoka- ja ravintolapal-

velut ovat uudenlaisessa tilanteessa, kun eduskunta hyväksyi 28.3.2020 Suomen hal-

lituksen esityksen ravintoloiden aukiolojen tilapäisestä rajoittamisesta. Tämä tar-

koitti, että ravintolat, pois lukien henkilöstö- ja opiskelijaravintolat, pysyivät suljet-

tuina 31.5.2020 saakka. Ulosmyyntiä sai kuitenkin harjoittaa. (Eduskunta hyväksyi 

hallituksen esityksen majoitus ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta 

muuttamisesta 28.3.2020.) 

Vaikka hallituksen ja eduskunnan tekemä päätös ei ulottunut henkilöstö- ja opiskeli-

jaravintoloihin, sulki koronaviruspandemia suurimman osan niistäkin ja ne, jotka ovat 

auki myyvät ruoka-annoksia vain mukaan. Yritykset ja koulut, mukaan lukien niin kor-

keakoulut kuin peruskoulut, siirtyivät etätöihin ja -opiskeluun. Esimerkiksi Jyväskylän 

yliopistolla siirryttiin etäopetukseen 16.3.2020 ja tilat sulkeutuivat kokonaan 

17.3.2020, jolloin myös kampusalueella toimivat ravintolat sulkeutuivat. (Varaudu 

etäopiskeluun koko kevään ajan N.d.)  
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Kevät 2020 sujui ravintoloiden osalta pääasiallisesti joko suljettuina tai ulosmyyntiä 

harjoittaen. Kesäkuussa 1.6. alkaen ravintolat saivat hallituksen 4.5. myöntämällä lu-

valla olla auki rajoitetusti ja heinäkuussa nämä ravintoloita koskevat rajoitukset päät-

tyivät, mutta istumapaikka- ja hygienia- ja turvavälivaatimukset pysyivät voimassa. 

(Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1.kesäkuuta 

31.5.2020; Osa ravintoloiden ja kahviloiden rajoituksista lakkaa 13.heinäkuuta 

18.6.2020.) Toukokuussa 2020 koulut saivat palata hetkeksi lähiopetukseen ennen 

kesälomia (Koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja poikkeusjärjestelyitä pure-

taan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien 30.4.2020), mutta 

esimerkiksi Jyväskylän yliopisto piti edelleen tilansa pääasiallisesti suljettuina, mikä 

vaikutti suoranaisesti myös kampusalueen ravintoloiden toimintaan (Etäopiskelu ja -

työskentely jatkuu 5.5.2020; Yliopistot valmistautuvat koronapandemian seuraaviin 

vaiheisiin 5.5.2020).  

Syksyllä 2020 Jyväskylän yliopiston kampusravintoloiden avatessa ovensa, yliopisto 

piti edelleen voimassa etätyö- ja opiskelu- sekä maskisuosituksensa (Jyväskylän yli-

opiston toiminta jatkuu nykyisten koronaohjeiden mukaisesti 14.3.2021 saakka 

5.11.2020; Jyväskylän yliopisto suosittelee kasvomaskien laajaa käyttöä ainakin loka-

kuun loppuun asti 13.10.2020; Yliopiston syksy alkaa yhdessä ja etänä 25.8.2020). 

Hallituksen syyskuussa koko maassa nousseiden koronatartuntamäärien vuoksi teke-

mät päätökset rajoittaa uudelleen ravintolatoimintaa 28.2.2021 saakka eivät vielä-

kään koskettaneet henkilöstö- tai opiskelijaravintoloita, jonka vuoksi nämä pystyvät 

tarjoamaan palveluitaan normaalisti. Yliopistojen omat rajoitukset kutenkin vaikutta-

vat suoranaisesti opiskelijaravintoloiden asiakasmääriin. (Millä perusteella ravintoloi-

den toimintaa on rajoitettu koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa? 5.11.2020; 

Hallitus linjasi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta 

29.9.2020.) 
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2.2 Osaaminen ruokapalveluissa 

Kuten millä tahansa alalla, osaaminen ruokapalveluissa on erilaista riippuen siitä, mil-

laisesta paikasta on kyse ja millaisen koulutuksen ja kokemuksen yrityksen henkilöstö 

omaa. Erot esimerkiksi kaupallisen ravintolan, julkisten ruokapalveluiden ja henkilös-

töravintoloiden sekä ateriapalveluiden välillä voivat olla suuria johtuen jo pelkästään 

siitä, millaista osaamista työn suorittaminen vaatii.  

Suomalaiset ruokapalvelut ovat hyvällä tasolla, myös kansainvälisesti verrattaessa 

(Mertanen 2012b, 17). Yhtenä syynä tähän voidaan pitää koulutuksen laatua sekä 

sen tuomaa osaamistasoa, vaikka alan houkuttavuus huolestuttaakin tällä hetkellä 

monia. Suomessa, sekä muualla Euroopassa, kuvataan suoritettujen tutkintojen ta-

soa eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä, eli EQF:llä (European qualifications 

framework). Sen avulla työnantajat pystyvät paremmin arvioimaan työntekijän osaa-

mistasoa, esimerkiksi rekrytointitilanteissa, riippumatta maasta tai oppilaitoksesta 

missä tutkinto on suoritettu. (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 2019, 21.) Näillä 

tutkintojen viitekehyksillä pyritään Opetushallituksen mukaan helpottamaan tutkin-

tojen sekä niiden tasojen vertailua eri maiden välillä (Tutkintojen viitekehykset, n.d.; 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 2019, 21).   

EQF:n toimintamallin mukaan määriteltyjen tutkintojen sisällön ja tason avulla voi-

daan kuvata tutkinnon haltijan tiedon, ymmärryksen ja osaamisen oletettua tasoa. 

(Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 2019, 8.) Tasojen avulla pyritään paranta-

maan tutkintojen selkeyttä ja niiden välistä vertailtavuutta eri maiden välillä ja sisällä, 

esimerkiksi saman tason eri tutkintotyyppien välillä. EQF koostuu kahdeksasta ta-

sosta, jotka on sidottu tutkinnon oppimistuloksiin. Suomessa käytössä olevia tasoja 

ovat tasot 2 (perusopetus) sekä 4–8, jotka kattavat tutkinnot muun muassa lukiosta 

ja ammatillisista perustutkinnoista aina yliopistojen ja maanpuolustuskorkeakoulujen 

jatkotutkintoihin (lisensiaatit ja tohtorit) (Kansallisten tutkintojen ja muiden osaamis-

kokonaisuuksien viitekehys, N.d.). Näiden tasojen ja niiden kuvausten avulla tutkin-

toja on helpompi vertailla ja tulkita. (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 2019, 8.)  
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Mertasen ja Turpeisen (2012, 27) tekemän tutkimuksen mukaan ruokapalveluissa 

ammattitaitoon kytkeytyy muun muassa laaja-alainen kokonaisuuksien hahmottami-

nen, sekä muuntautumiskyky ja moniosaaminen. Mertasen ja Turpeisen mukaan ruo-

kapalveluissa tarvitaankin aiempaan verrattuna entistä parempaa ja monipuolisem-

paa osaamista. (Mertanen & Turpeinen 2012, 24, 27.) Suomessa ruokapalveluiden 

toiminta on tehokasta, vastuullista ja pyrimme aina toimimaan asiakkaan parhaaksi. 

Kehitettävää toki vielä on ja paineita tulee useasta eri suunnasta, niin asiakkailta, 

kuin esimerkiksi valtiolta. Tästä hyvänä esimerkkinä Kelan antamat ruokasuositukset 

korkeakouluruokailulle, joiden tarkoituksena on edistää opiskelijoiden jaksamista, 

terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelukykyä, ja jotka toimivat edellytyksenä ravinto-

loiden ateriatuen saamiseksi. (Mertanen 2012b, 17; Hyvinvointia ja opiskelukykyä 

ruokailusta 2020, 5; Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 6, 12.) 

2.3 Korkeakoulujen ruokapalvelut 

Ihmisten syömiskäyttäytymiseen vaikuttaa Symondsin, Martinsin ja Hartwellin (2013, 

356), Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Kelan (Hyvinvointia ja opiskeluky-

kyä ruokailusta 2020, 20) sekä Liman, Costan ja Rochan (2018, 202) mukaan useat te-

kijät, mukaan lukien ympäristö, jossa ruoka ostetaan ja syödään. Kun tähän yhdiste-

tään Llanajin, Ádányn, Lachatin ja D’Haesen (2018, 1, 11) näkemys siitä, että kodin ul-

kopuolella tapahtuvien ruokailujen määrä on nousussa, saadaan tulokseksi hyvät vai-

kutusmahdollisuuden muun muassa opiskelijoiden ruokailutottumuksiin. Esimerkiksi 

opiskelijat käyttävät aiempaa enemmän niin korkeakoulujensa opiskelijaravintoloi-

den kuin muidenkin ravintoloiden ruokapalveluita (Llanaj, ym. 2018, 1, 8, 11). Juuri 

näistä syistä paikoilla, joissa ateriat useimmiten syödään, kuten henkilöstö- ja opiske-

lijaruokalat, voi olla suuri merkitys kokonaisruokavaliolle ja tätä kautta myös tervey-

teen (Lima, ym. 2018, 195; Symonds, ym. 2013, 356; Arantola 2011, 120). Tätä tukee 

myös Llanajin ja muiden (2018, 8–9) tutkimus, jonka mukaan opiskelijat syövät usein 

terveellisemmin ollessaan poissa kotoa, jonka vuoksi opiskelijaravintoloilla voi olla 

suurtakin vaikutusta heidän ruokavalionsa terveellisyyteen. 
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Suomessa oli vuonna 2019 korkeakouluopiskelijoita yhteensä noin 296 000. Näistä 

noin 154 000 opiskeli yliopistossa ja 142 000 ammattikorkeakoulussa. (Ylempään am-

mattikorkeakouluun johtavaan koulutukseen osallistuminen jatkoi kasvuaan 2020; 

Yliopistotutkintojen määrä kääntyi kasvuun 2020; Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruo-

kailusta 2020, 5.) THL:n Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -

kyselyn (AVTK) mukaan vuosina 2008-2010 vastanneista (n=8525) lähes joka kolmas 

15–64-vuotias suomalainen söi lounaansa useimmiten henkilöstö- tai opiskelijaravin-

tolassa (kuvio 3). Näiden tietojen perusteella voidaan olettaa vaikutusmahdollisuuk-

sien olevan hyvät. Tätä tukee myös FinRavinto 2017 -tutkimus, jonka mukaan vuoden 

2017 tutkimukseen osallistuneista (n=1655) 25–64-vuotiaista enemmistö käytti hen-

kilöstöravintolan palveluita, mikäli sellainen oli saatavilla, muutoin eväiden syönti oli 

suosituin vaihtoehto. (Viksted, Raulio, Helakorpi, Jallinoja & Prättälä 2012, 11; Valsta, 

Kaartinen, Tapanainen, Männistö & Sääksjärvi 2018, 5; Kaartinen, Tapanainen, Sääks-

järvi, Härkänen, Koskinen & Valsta 2018, 17–20; Raulio, Tapanainen, Kaartinen & 

Valsta 2018, 42, 44.)  

 

Kuvio 3. Lounaan tavallisin syöntipaikka vuosina 2008–2010 (Viksted ym. 11) 
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Ravintolaruokailun trenditutkimuksen 2018 (Paakkari 2018, 9, 22) mukaan vuonna 

2018 ihmiset söivät ulkona noin 3,6 kertaa viikossa ja useimmiten (56 %) kyseessä oli 

lounas. Näistä ruokailuista 21 prosenttia tapahtui henkilöstöravintolassa tai työpaik-

karuokalassa ja 7 prosenttia opiskelijaravintolassa. Vuoteen 2014 verrattuna lounaan 

osuus ruokailuista oli pienentynyt 6 prosenttia ja opiskelijaravintolaa käytettiin 6 pro-

senttia vähemmän, kun taas henkilöstöravintoloiden tai työpaikkaruokaloiden osuus 

oli noussut 2 prosenttia. (Paakkari 2018, 9, 17, 22.) Tähän muutokseen tilastoissa 

saattaa vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden siirtyminen yliopiston työntekijöiksi ja se, 

että muun muassa useat tohtorikoulutettavat lukevat ravintolan ennemmin henkilös-

töravintolaksi kuin opiskelijaravintolaksi koulutuksensa aikana. AVTK ja FinRavinto 

2017 -tutkimusten mukaan koulutuksella oli vaikutusta esimerkiksi henkilöstö- ja 

opiskeluravintoloiden palveluiden käyttöön ja korkeasti koulutetut käyttivät kyseisiä 

palveluita useammin kuin matalammin koulutetut (Viksted ym. 2012, 11, 14, 18, 31; 

Raulio ym. 2018, 45). Arantola (2011, 114–115) puolestaan tuo esiin sen, että ruoan 

merkityksen muuttuessa yksilöllisemmäksi, jolloin jokainen syö omien mieltymys-

tensä ja aikataulujensa mukaan, ei kulutuskäyttäytymistä voida ennustaa esimerkiksi 

koulutuksen perusteella samalla tavalla kuten ennen. 

Wenjing (2019, 54) mukaan yliopiston ruokapalvelut ovat mahdollisten terveysvaiku-

tusten lisäksi tärkeä osa yliopiston toimintaa myös opetuksen ja tutkimusten kan-

nalta, sillä ravitsemuksella on välitön vaikutus opiskelijoiden ja henkilöstön jaksami-

seen ja tätä kautta myös kehittymiseen ja työskentelyyn. Myös Symonds ja muut 

(2013, 357) muistuttavat, että yliopisto toimii niin kutsuttuna työpaikkaympäristönä 

henkilöstön lisäksi myös opiskelijoille, jotka ovat juuri siinä elämänsä vaiheessa kehit-

tämässä osaamisensa lisäksi myös omaa terveyteensä liittyvää käyttäytymistään. 

Llanajn, ym. (2018, 8) mukaan kotona syödessään opiskelijat valitsivat melko usein 

sokerisempia ja hiilihydraattipitoisempia ruokia kuin syödessään kodin ulkopuolella. 

Tämän ajateltiin perustuvan siihen, että yksi yleisimmin kotona syödyistä ruoka-ai-

neista on leipä. Näistä syistä on harmillista, että yliopistojen ruokailuympäristöihin on 

kuitenkin kohdistettu vain vähäistä huomiota, kun kyseisen ympäristön avulla voitai-

siin mahdollisesti vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden kokonaisruokavalioon ja tätä 
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kautta ehkä jopa kokonaisterveyteen. (Lima, ym. 2018, 194–195; Savelli, Murmura, 

Liberatore, Casolani & Bravi 2017, 460; Symonds, ym. 2013, 356–357.) Kim, Lee ja 

Yuan (2012, 39–40) ovat samaa mieltä yliopistojen ruokapalveluiden mahdollisista 

vaikutuksista opiskelijoiden terveyteen, sekä siihen liittyviin valintoihin tulevaisuu-

dessa. Sekä Symonds ja muut (2013, 361), että Kim ja muut (2012, 39–40) kuvaavat, 

että yliopisto-opiskelijat ovat alttiita vaikutteille, sillä moni heistä saattaa olla opiske-

lujen alkuvaiheessa ensimmäistä kertaa itse vastuussa omasta syömisestään ja mo-

net opiskelijat saavat pääasiallisesti päivittäisen ravintonsa juuri yliopistojen ravinto-

loista. (Symonds, ym. 2013, 361; Kim, Lee & Yuan 2012, 39–40; Wenjing 2019, 54.) 

Samalla Savelli ja muut (2017, 456, 464) muistuttavat, että opiskelijat ovat aiempaa 

tietoisempia valinnoistaan ja tekevätkin tietoisia valintoja liittyen tuotteiden alkupe-

rään, ainesosiin sekä terveellisyyteen.  

Suomessa valtio tukee korkeakouluopiskelijoiden ruokailua ja pyrkii näin edistämään 

opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden edulliseen opiskelijaruokai-

luun Kelan maksaman ateriatuen kautta (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 

2020, 6). Jonka vuoksi opiskelija-aterian tulisi täyttää valtioneuvoston asetusten mu-

kaiset vaatimukset, niin yleisen terveellisyyden, kuin ravitsemuksellisuudenkin kan-

nalta. Kansaneläkelaitos (Kela) ja valtion ravitsemusneuvottelukunta ovat yhdessä to-

teuttaneet suosituksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailuun liittyen, jonka avulla 

halutaan varmistaa, että opiskelijat saavat nauttia monipuolisista aterioista kohtuulli-

seen hintaan ja näin ollen voivat paremmin. (Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuo-

situs 2016, 6, 10; Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 51.) 

Vuonna 2019 ateriatukea maksettiin yhteensä 30,1 miljoonaa euroa noin 14,4:stä 

miljoonasta ateriasta 94:lle ravintolaa ylläpitävälle yritykselle tai taholle (n. 313 ravin-

tolayksikköä) (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 66–67). Vuoden 2020 

lukuja tuen määrästä ei ymmärrettävästi ole vielä saatavilla vuoden ollessa kesken, 

mutta taloustutkimuksen ylläpitämän Horeca -rekisterin mukaan maaliskuussa 2020 

Suomessa oli yhteensä 16143 keittiötä (jakelukeittiöitä 4722, ei ruoanvalmistusta), 
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joissa joko valmistetaan, lämmitetään tai jaetaan ruokaa (Lintunen 2020, 99). Elo-

kuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana nämä Horeca -keittiöt valmistivat yh-

teensä 749 miljoona annosta ruokaa, joista ammatillisten oppilaitosten ja korkeakou-

lujen ravintolat valmistavat 4 % ja henkilöstöravintolat 5 % (pois lukien jakelukeittiöt) 

(kuvio 4). Suurimpana valmistuskeittiönä toimivat peruskoulut ja lukiot, joissa tuote-

taan 17 % kokonaisannosmäärästä. (Lintunen 2020, 99, 103.) 

 

Kuvio 4. Annosmäärät toimialoittain elokuu 2019 – maaliskuu 2020 (pl. 

Jakelukeittiöt) (mukaillen Lintunen 2020, 103.) 
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Korkeakouluopiskelijoiden ruokasuositukset 

Korkeakoulujen ruokapalveluiden (opiskelijaravintolat) toimintaa määrittelee siis 

osaltaan valtioneuvoston antamat säädökset kouluruokailusta, joiden noudattamista 

Kela valvoo. Valvonnan lisäksi Kela hoitaa valtioneuvoston ja opintotukilain velvoitta-

mana valtion myöntämän avustuksen, ateriatuen, antamisen opiskelijaravintoloille. 

(A 375/2020; Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 10–11; L 65/1994, 49 

§.) Korkeakouluopiskelijoiden ruokasuositusten tavoitteena on muun muassa taata 

opiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet säännöllisiin, laadukkaisiin ja tasalaatui-

siin aterioihin, ohjata tekemään terveyttä edistäviä valintoja, edistää kestävää kehi-

tystä sekä antaa tietoa hyvinvointia edistävästä ruokailusta opiskelijaravintoloille, 

korkeakouluille, opiskelijoille sekä opiskelijajärjestöille ja terveydenhuollolle. Näiden 

lisäksi suositus toimii myös kuvauksena aterioiden vähimmäisvaatimuksista ja opiske-

lijaruokailun säädöspohjana. (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 6.) 

Avustuksen saamiseksi ravintolan on noudatettava valtioneuvoston antamia asetuk-

sia muun muassa ravintolatoiminnan toteuttamisen, ruoan hinnan ja ravitsemukselli-

suuden suhteen, sekä ateriakokonaisuuden sisällön suhteen. Valtioneuvoston asetus 

(A 375/2020, 4 §) määrittelee esimerkiksi ateriakokonaisuuden seuraavasti: ”Opiske-

lija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan, juoman, salaatin, leivän ja 

levitteen. Erikoisannos on kalliimmista raaka-aineista valmistettu opiskelija-ateriaa 

vastaava ateriakokonaisuus.” (A 375/2020; Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosi-

tus 2016, 10–11; Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 51.) 

Valtioneuvoston asetukset sekä Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan ruoka-

suositukset vaikuttavat siis suuresti siihen, mitä yliopiston ruokapalvelut tarjoavat 

asiakkailleen. Jokaisena päivänä on oltava tarjolla näiden ruokasuositusten mukaisia 

ruokia, jotka täyttävät noin kolmanneksen opiskelijoiden päivittäisestä energiansaan-

nista (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 38). Suositusten noudattami-
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sen seuraamiseksi Kela tekee tarkastuksia tuettaviin ravintoloihin ja mikäli palvelun-

tuottaja ei noudata annettuja suosituksia, Kela voi saamillaan valtuuksilla peruuttaa 

opiskelijoiden ateriatuen. 

Ruokailusuosituksia noudattamalla opiskeluaikaisella ruokailulla voidaan luoda kestä-

vää pohjaa niin opiskelijoiden ruokailutottumuksille kuin terveydelle ja hyvinvoinnil-

lekin. VRN ja Kelan (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 5) mukaan on 

sekä korkeakoulujen että opiskelijaravintoloiden tehtävä edistää, mahdollistaa ja hel-

pottaa opiskelijoiden kestävien valintojen tekemistä muun muassa viestinnän ja oh-

jauksen avulla. (Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 5.) 

3 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

Jokaisella tutkijalla on oma näkemyksensä ja määritelmänsä osaamisen johtamisesta. 

On kuitenkin olennaista muistaa, että osaamisen johtaminen on paljon muutakin 

kuin vain osaamisen kehittämistä. Se pitää sisällään myös muun muassa niin yrityk-

sen sisäiset, kuin ulkoisetkin järjestelmät, sekä yrityksen johtamisen ja ilmapiirin ke-

hittämisen. Osaamisen johtamisella voidaan yksinkertaisesti käsittää kaikkea toimin-

taa, jonka avulla yrityksessä edesautetaan osaamisen kehittymistä ja sen hyödyntä-

mistä. (Hyrkäs 2009, 64; Viitala & Jylhä 2019, 208; Viitala 2013, 170.) Tässä luvussa 

tarkastellaan osaamisen johtamista, organisaation osaamista, sekä sen tunnistamista 

ja kehittämistä.  

3.1 Osaamisen johtaminen 

Hyppäsen (2007,120) mukaan osaaminen, sen kehittäminen ja varmistaminen ovat 

olennaisia tekijöitä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Myös Viitala ja Jylhä (2019, 

208), sekä Otala (2018, 130) kuvaavat osaamista yhtenä yrityksen tärkeimmistä me-

nestystekijöistä, jota tulee vaalia ja kehittää. Hyrkkään (2009, 15) mukaan yritysmaa-

ilmassa menestyminen edellyttää yritykseltä kykyä luoda, kehittää ja hyödyntää 
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osaamista. Peltoniemi (2007, 3) puolestaan muistuttaa, että jatkuvan muutoksen 

vuoksi yritysten tulee olla nopeita ja ennakoivia, jonka vuoksi strateginen osaamisen 

johtaminen on erityisen tärkeää. Ilman onnistunutta johtamista, ei yritys pysty kehit-

tymään tai menestymään.  

Hyrkäs (2009) kuvaa osaamisen johtamisen tarkoitukseksi huomion kiinnittämistä or-

ganisaatiossa olevan tiedon ja osaamisen hallintaan ja kehittämiseen, organisaatiossa 

tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä uuden tiedon ja innovaatioiden tuottami-

seen. Viitala ja Jylhä (2019) puolestaan näkevät osaamisen johtamisen tarkoituksena 

pitää huolta, että yrityksessä tiedetään mikä osaaminen on sen strategian toteutumi-

sen kannalta oleellisinta ja kuinka se voidaan turvata kaikissa tilanteissa. (Hyrkäs 

2009, 87; Viitala & Jylhä 2019, 209.) 

Myyry (2008, 12–13) kuvaa osaamisen johtamisen lähtevän liikkeelle organisaation 

visiosta ja strategiasta, jotka luovat myös perustan yrityksen osaamisen määrittelylle, 

suunnittelulle sekä kehittämiselle (kuvio 5). Myös Hyppänen (2007, 97) näkee yrityk-

sen strategian lähtökohtana osaamisen johtamiselle ja osaamisen määrittämiselle. 

Strategian avulla voidaan arvioida organisaation nykyistä osaamista niin organisaatio-

, tiimi-, kuin yksilötasolla, sekä tunnistaa parhaiten ne osaamiset, joita oletetaan tule-

vaisuudessa tarvittavan. 

 

Kuvio 5. Osaamisen johtamisen perusprosessi (mukaillen Myyry 2008, 12.) 
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Myyry (2008, 12–13) näkee erityisen tärkeänä käydä yrityksen strategiaa tarkasti läpi 

henkilöstön kanssa, jotta jokainen sisäistää sen ja pystyy löytämään oman roolinsa 

yrityksessä. Hyvä strategia on yleisimmin yhteisesti kehitetty, ja se muovautuu ar-

jessa tarpeen mukaan. Tuomi ja Sumkin (2012, 14, 16), sekä Hyrkäs (2009, 87) tuke-

vat tätä, sillä heidän näkemyksensä mukaan strategia vaikuttaa vahvasti osaamiseen 

sekä sen johtamiseen ja on yhdessä tuotettuna myös paremmin sitouttava ja edes-

auttaa hyvää johtamista, koska sen jalkauttaminen on alkanut heti, kun sitä on alettu 

suunnittelemaan yhdessä. (Myyry 2008, 12–13; Hyppänen 2007, 97; Tuomi & Sumkin 

2012, 14, 16; Hyrkäs 2009, 87; Paaso 2010, 81.) Yrityksen strategiaa laadittaessa on-

kin hyvä ottaa huomioon, minkälaista osaamista sen toteuttaminen vaatii ja kuinka 

seuranta voidaan järjestää.  

Johtamisen lisäksi asiakaslähtöinen toiminta on tärkeä menestystekijä yritykselle. Asi-

akkaiden toiveet ja halut määrittävät melko pitkälle sen, minkä tyyppistä palvelua yri-

tys tuottaa. Nyky-yhteiskunnassa ei enää riitä, että asiakas saisi tuotteen tai palvelun 

valmiina, vaan hän haluaa itse mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttaa ja osallistua sen 

suunnittelemiseen ja tuottamiseen. Asiakasyhteistyön lisäksi myös elämyksellisyys on 

noussut tärkeäksi elementiksi palvelualoilla. Samankaltaisia vuorovaikutussuhteita 

saattaa olla asiakkaiden lisäksi myös toimittajien ja kilpailijoidenkin kanssa. (Tuomi & 

Sumkin 2012, 14; Kamensky 2015, 20; DiPietro 2017, 1210; Otala 2018, 130.) 

3.2 Organisaation osaaminen ja sen tunnistaminen 

Osaaminen on käsitteenä laaja, joten sen tarkastelun tulisi tapahtua myös laajasti ja 

useammasta näkökulmasta, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvä kokonaiskäsi-

tys. Kamenskyn (2015, 159) mukaan kapeimmillaan osaamisella voidaan tarkoittaa 

pelkästään tietoja ja taitoja, eli know-how’ta. Ja vaikka nämä ovatkin osaamisen pe-

rusta, eivät ne pelkästään riitä, vaan joukkoon on syytä lisätä myös näkemys, halu ja 

rohkeus, sekä asenne. (Kamensky 2015, 159; Kupias, Peltola & Pirinen 2014, 50, 58.) 
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Kupiaksen, Peltolan ja Pirisen (2014, 50, 58) mukaan osaamisen kannalta on olen-

naista, miten sen eri osa-alueita yhdistellään ja kuinka ne näkyvät työntekijöiden toi-

minnassa. Sitä tulisi myös tarkastella niin työntekijän, tiimin kuin yrityksenkin näkö-

kulmasta, joiden lisäksi esimiehen tulisi pystyä omassa toiminnassaan tarkastele-

maan osaamista niiden yhdistelmänkin kautta. Osaamisen käyttämiseen vaikuttavat 

edellä mainittujen tekijöiden lisäksi henkilöstön työhyvinvointi, jaksaminen sekä mo-

tivaatio. Luottamus omaan osaamiseen sekä kykyyn oppia vaihtelevat, jonka vuoksi 

ihmiset usein valitsevat tehtävät ja tilanteet sen mukaisesti, kuinka he uskovat niistä 

suoriutuvansa. (Kamensky 2015, 159; Kupias ym. 2014, 50, 58; Myyry 2008, 6.)  

Henkilöstön osaaminen on se tekijä, josta yrityksen menestys pitkälti riippuu. Se on 

voimavara, joka muodostuu sekä nykyisten että tulevien työntekijöiden ja ryhmien 

kyvyistä sekä niiden johtamisesta. Menestyäkseen alati muuttuvassa ympäristössä 

yritysten on jatkuvasti uudistuttava ja kehitettävä toimintaansa, sillä niiden kilpailu-

kyky määrittyy osaltaan henkilöstön osaamisen perusteella. Tästä syystä henkilöstön 

osaamisen hyödyntäminen sekä sen ja yrityksen toimintatapojen kehittäminen ovat 

avaintekijöitä yrityksen menestykseen. Osaamisen johtamisen avulla pyritään löytä-

mään ja määrittelemään henkilöstön osaamistarpeet, sekä varmistamaan että yrityk-

sessä kehitetään niitä osaamisalueita, jotka ovat oleellisia haluttujen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Tämä vaatii paljon niin yritykseltä kuin esimieheltäkin, sillä se on 

kokonaisuus, joka koostuu useasta tekijästä, joita ovat muun muassa osaamistarpei-

den tunnistaminen, osaamisten kehittäminen, tarvittavan osaamisen hankinta, oppi-

misen tukeminen, työvoimasuunnittelu, henkilöstövalinnat, suorituksen johtaminen 

sekä palkitseminen ja seuraajasuunnittelu. (Hyppänen 2007, 96; Boudreau & 

Ramstad 2008, 16, 58; Paaso 2010, 81.) 

Jotta yritys voi kehittyä, on pystyttävä tunnistamaan osaamisen nykytila, sekä yrityk-

sessä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Osaamisen tunnistami-

sen edellytyksenä on tarkastella kriittisesti yrityksen henkilöstön osaamista. Kupias ja 

muut (2014, 64) muistuttavat, että jokaisessa yrityksessä tarvitaan erilaista osaa-
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mista ja jo pelkästään tiimien sisällä tarpeet muokkautuvat tehtävän ja aseman mu-

kaan. Toiminnan tehokas kehittäminen vaatiikin esimieheltä selkeää kuvaa työnteki-

jöiden osaamistarpeiden lisäksi omistaan. Osaamista on helpompi arvioida ja kehit-

tää, kun ydinosaaminen ja osaamistarpeet on kuvattu selkeästi. Myös Valpolan 

(2012, 203) mukaan yrityksen tulisi määritellä tarkasti oman liiketoimintansa kan-

nalta oleellisimmat ydinosaamisalueet, eli osaaminen, jota ilman yritys ei voi tehdä 

tulosta. Ydinosaamista määriteltäessä tulisi erityisesti ottaa huomioon sellainen 

osaaminen, jota tarvitaan tuloksen tekemisessä tai kriisitilanteista selviämisessä. 

(Tuomi & Sumkin 2012, 57; Kupias ym. 2014, 64; Valpola 2012, 203.) 

Osaamisen nykytilan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden eroavaisuudet voidaan sel-

vittää esimerkiksi osaamiskartoituksia hyödyntämällä. Kupiaksen ja muiden (2014, 

64–66) mukaan parhaimpia keinoja osaamisen selvittämiseksi ovat erilaiset keskuste-

lut tai työntekijöiden työskentelyn seuraaminen. Tätä keinoa voidaan hyödyntää esi-

merkiksi jo rekrytointivaiheessa antamalla työnhakijalle mahdollisuus näyttää sen-

hetkistä osaamistaan, sillä todellinen asiakas- tai työtilanne antaa parhaimman koko-

naiskuvan työntekijän vahvuuksista ja kehittämisalueista. (Hyppänen 2007, 97; Paaso 

2010, 81; Kupias ym. 2014, 64–66.) 

3.3 Yksilön osaamisesta tiimin osaamiseksi 

Nyky-yhteiskunnassa painotetaan enenevässä määrin ihmistä yksilönä, jonka seu-

rauksena myös työyhteisöissä on alettu katsomaan asioita enemmän yksilön kuin 

koko työyhteisön näkökulmasta. Tämä näkyy myös osaamisen johtamisessa, jossa 

osaamisen mielletään usein olevan yksilön ominaisuus, mikä pitää kyllä paikkansa, 

mutta yrityksen toimintaa kehitettäessä on pohdittava, kuinka sen osaamista voitai-

siin kehittää niin, että oppiminen saataisiin osaksi työtä. Viitalan (2013, 170) näke-

myksen mukaan työntekijöiden yksilöllistä osaamista voidaan pitää koko organisaa-

tion osaamisen lähtökohtana, sillä ilman ihmistä ei ole osaamista. Viitala kuvaakin yk-

silöllistä osaamista varannoksi, jonka avulla esimerkiksi organisaation toimintamallit 

ja prosessit kehittyvät. Työyhteisön kannalta yksittäisen työntekijän osaamisessa 
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olennaisinta on se, kuinka hän pystyy nivomaan yhteen ammattiinsa liittyvä tiedot ja 

taidot niin, että niistä on hyötyä koko työyhteisölle. Tällaisena hyödyllisenä osaami-

sena nähdään esimerkiksi osaamisen soveltaminen, työn priorisointi, organisointi-

kyky, tiimityöskentelytaidot, joustavuus, sekä oman toiminnan ja osaamisen arviointi. 

(Kupias ym. 2014, 50; Tuomi & Sumkin 2012, 30; Viitala 2006, 135, 170.)  

Kupias ja muut (2014, 51) ilmaisivat huolensa siitä, että juuri tämä työntekijöiden yk-

silöllinen osaaminen, eli kaikki tiedot, taidot ja kokemukset saattavat jäädä piiloon 

niin sanotuksi hiljaiseksi tiedoksi, joka poistuu yrityksestä kyseisen tiedon omaavan 

henkilön lähtiessä. Yrityksen kannalta hiljainen tieto saattaa olla hyvin tärkeää, erityi-

sesti uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Myös Otala (2018, 26) sekä Helander, Lai-

nema ja Pennanen (2013, 45) näkevät hiljaisen tiedon katoamisen työpaikkaa vaihta-

vien tai eläköityvien työntekijöiden myötä muodostuvan osaamisongelmaksi, sillä 

kaikki yrityksen tiedot eivät välttämättä ole tietojärjestelmissä ja ääneen sanoma-

tonta tietoa on haastavaa tuoda nähtäville. Siksi olisikin tärkeää pyrkiä käyttämään ja 

kehittämään erilaisia keinoja, kuten kartoituksia ja selvityksiä sen esiin tuomiseksi ja 

siirtämiseksi uudelle sukupolvelle. (Kupias ym. 2014, 51.)  

Yrityksen toiminnan kannalta olisi tärkeää pystyä muodostamaan yksittäisen työnte-

kijän osaamisista organisaatiota hyödyntävää osaamista. Viitalan (2006, 175) mukaan 

yksilön osaaminen muuttuu ensin työyhteisön osaamiseksi ja siitä edelleen koko or-

ganisaation tasolla tapahtuvaksi kehitykseksi. Tämä olisikin tärkeää hiljaisen tiedon 

esiin tuomisen mahdollistamiseksi ja yksiä sen kriittisistä tekijöistä ovat esimiehen ja 

yrityksen kyky tukea työyhteisön ja yksilön oppimista sekä osaamisen jakamista (Vii-

tala 2006, 166, 175). Myös Otala (2018, 138) huomauttaa yksilön työskentelyn olevan 

suhteellisen merkityksetöntä verrattuna siihen, kuinka työyhteisössä työskennellään 

ja opitaan yhdessä.  

Otala (2018, 135) näkee tiimit yrityksen perusyksikköinä, jotka toimivat yli erilaisten 

organisaatiorajojen, sekä tukevat ja mahdollistavat oppimista. Tiimeissä myös saavu-
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tetaan parempia tuloksia kuin yksintyöskentelyssä, sillä ne ovat tehokkaampia oppi-

maan, ratkaisemaan ongelmia sekä kehittämään ja ideoimaan uutta; tiimien osaami-

nen on yhteistä, he oppivat parhaiten yhdessä ja useimmiten ne koostuvat eri alojen 

osaajista. Tiimit, niiden tehtävät ja tehtävien menestyksekkään suorittamisen luomat 

osaamistarpeet tulisikin huomioida silloin, kun yrityksen osaamistarpeita kartoite-

taan. Ei voida keskittyä pelkästään siihen, millaista osaamista yksittäisen työtehtävän 

suorittaminen vaatii. Tiimit ovat juuri niin hyviä, kuin niiden jäsenet ovat, sillä ne ovat 

yhdistelmä jokaisen niihin kuuluvan työntekijän osaamista ja toimintatapoja. Henki-

löstön osaamisella on siis suuri merkitys siihen, kuinka yritys menestyy ja toimii; se 

erottaa yrityksen kilpailijoista, sekä tekee sen toiminnasta ainutlaatuista. (Otala 

2018, 135–136, 138; Kupias ym. 2014, 54–55.)  

3.4 Osaamisen kartoittaminen 

Organisaation osaamista voidaan tarkastella monelta kantilta; joko jo olemassa ole-

vaa tai tulevaisuuden näkökulmasta, mitä osaamista silloin tarvitaan. Osaamisten 

tunnistaminen antaa kehyksen kehityskeskusteluille, tarvittavaa tietoa kehittämistar-

peiden määrittelylle sekä kehittämissuunnitelmien laadinnalle. Osaamisen kehittämi-

nen on kehä (kuvio 5), joka oikein toteutettuna toistuu, tasaisin väliajoin, yrityksen 

toiminnassa. Viitalan (2006) mukaan yrityksen osaamisia olisikin hyvä tarkastella ta-

saisesti, esimerkiksi vuosittain, tai vähintäänkin suurten muutosten yhteydessä. (Kilk-

kinen & Minni 2011, 299; Hätönen 2003, 9–10; Viitala 2013, 182.)  
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Kuvio 6. Osaamisen kehittämisen kehä (mukaillen Viitala 2006, 87.) 

 

Tässä luvussa käsitellään osaamisen kartoittamista kuvion 6 ensimmäisen kohdan 

mukaisesti. Muita kohtia, tulevaisuuden osaamistarpeita, osaamisten arviointia ja 

osaamisten kehittämistä, käsitellään tarkemmin luvuissa 3.6 Osaamisen kehittämi-

nen, 3.6.2 Osaamistarpeiden tunnistaminen sekä 3.6.3 Osaamisen arviointi. Lisäksi 

tulevaisuuden osaamista käsitellään luvussa 4 Tulevaisuuden osaaminen. 

3.4.1 Miksi osaamista kartoitetaan? 

Osaamisen tarkka mittaaminen on Koivulan (2011), Hiltusen (2011) sekä Viitalan 

(2006) mukaan haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi 

hiljaista tietoa tai osaamista ylipäätään ei voida havaita konkreettisesti, eikä kuvata 

mittarein, vaan se näkyy useimmiten vain työyhteisön toiminnan sujuvuutena. Yksi 

esimiehen tehtävistä on kuitenkin arvioida työntekijöiden osaamista. Tällöin tapahtu-

van osaamisen mittaamisen tulisi perustua toiminnasta lähteviin asioihin ja pyrkiä 

olemaan oikeudenmukainen kriteereissään. (Koivula 2011, 326–327; Hiltunen 2011, 

309–310; Viitala 2006, 155; Kilkkinen & Minni 2011, 299.) 
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Hätönen (2003, 9) korostaa osaamisen kartoittamisen tärkeyttä, sillä sen avulla osaa-

mista voitaisiin kehittää ja hyödyntää yrityksessä kokonaisvaltaisesti; osaamiskartoi-

tuksella saadaan näkyviin kokonaiskuva yrityksen osaamisen nykytilasta ja sen kehi-

tystarpeista, sillä se tuo tehokkaasti esiin henkilöstön vahvuudet sekä kehitysalueet. 

Helander ja muut (2013, 13) yhtyvät tähän näkemykseen todeten, että tavoiteltavan, 

sekä jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat yrityksen osaamisen kehittä-

misen edellytyksiä.  

Osaamista siis kartoitetaan, jotta saataisiin yritykselle ajantasainen kuva sen henki-

löstön osaamisista, jotta sitä voitaisiin kehittää tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. 

Tuomen ja Sumkinin (2012) mukaan erityisesti yrityksen johdon tulisi käyttää osaa-

miskartoitusta työkalunaan, sillä sen avulla voidaan tunnistaa juurikin sitä osaamista, 

mitä yrityksen strategia edellyttää toimiakseen. Kartoituksen avulla pystytään myös 

määrittelemään yrityksen osaamistavoitteet, sekä keinot niiden saavuttamiseksi. 

Osaamiskartoitus kannattaa kuitenkin pitää melko yksinkertaisena, sillä liian moni-

mutkainen toiminta ja laajat määrittelyt luovat esimiehille kynnyksen kartoituksen 

toteuttamiseen (Helander ym. 2013, 46). Tuomi ja Sumkin (2012) huomauttavat 

vielä, etteivät valmiiksi tehdyt lomakkeet edistä osaamisen kehittämistä, vaan niiden 

tulisi olla aktivoivia ja räätälöitäviä työvälineitä. Yrityksen tulee olla aidosti kiinnostu-

neita työntekijöistään ja heidän osaamisensa kehittämisestä. (Hätönen 2003, 9; 

Tuomi & Sumkin 2012, 37, 89–90; Kilkkinen & Minni 2011, 299; Hätönen 2011, 18.) 

3.4.2 Osaamiskartoitus 

Osaamiskartoitus on hyödyllinen keino silloin, kun halutaan selvittää yrityksen osaa-

misen nykytaso, sekä johdattaa sen kehittämistä oikeaan suuntaan. Otalan (2018) 

mukaan osaamiskartoitus perustuu vertaamiselle; nykyistä osaamista verrataan tule-

vaisuudessa tarvittavaan ja tavoitteena oleviin osaamistarpeisiin ja sen avulla pyri-

tään myös tunnistamaan työyhteisön osaamisen vahvuudet ja puutteet. Myös Viitala 

(2006) näkee osaamiskartoituksen yritykselle hyödyllisenä mittarina ja välineenä 

henkilöstön osaamisen hallintaan, tukemiseen ja kehittämiseen. (Kupias ym. 2014, 

70; Viitala 2013, 183; Otala 2018, 123; Viitala 2006, 95.) 
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Osaamiskartoituksen avulla pyritään saamaan ajantasaista tietoa yrityksen henkilös-

tön sen hetkisestä osaamisesta ja kehittämistarpeista, jotta esimerkiksi koulutuksia 

voitaisiin kohdentaa paremmin. Hyppäsen (2007, 106) mukaan osaamiskartoitus on 

laaja hanke, joka yrityksen on laadittava omien tarpeidensa mukaisesti. Yksinkertai-

simmillaan kartoituksessa arvioidaan osaamisalueiden mukainen osaaminen numee-

risesti, jolloin saadaan selville, millaista osaaminen tällä hetkellä on, ja kuinka sitä tu-

lisi kehittää. Useimmin tämä tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä. Viitala (2006, 

182) puolestaan muistuttaa, että mittareita suunnitellessa tulisi kiinnittää huomiota 

niiden yksinkertaisuuteen, eikä niitä saisi olla liikaa. Lisäksi sillä mitä mitataan, on 

merkitystä, koska osaaminen, jota työssä ei käytetä tai tarvita, ei ole yritykselle hyö-

dyllistä, joten mittauksia kannattaa suorittaa vain sellaisille asioille, joihin halutaan 

kiinnittää huomiota ja käyttää resursseja. Olisi hyvä myös miettiä mitkä ovat sellaisia 

asioita, joiden perusteella saataisiin paras kuva mitattavan asian nykytilasta, kehitys-

tarpeista ja kehittymisestä. (Hyppänen 2007, 106; Viitala 2006, 96–97; Viitala 2013, 

182; Kupias ym. 2014, 71.)  

Osaamiskartoitus olisi hyödyllistä pyrkiä tekemään yhtäaikaisesti koko organisaa-

tiossa. Tällöin voidaan myös tarkastella yrityksen osaamista kokonaisuutena, sekä 

tehdä yhtenäisiä toimenpiteitä sen kehittämiseksi. Viitalan (2013) mukaan usein arvi-

oitava on itse päävastuussa oman osaamisensa arvioinnista ja arviointituloksia käy-

dään esimiehen kanssa läpi esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Otala 

(2018) puolestaan näkee tämän osaamiskartoituksen perusperiaatteena. Kartoittami-

sessa yleisimmin käytettyjä työkaluja ovat erityisesti tähän tarkoitukseen laaditut lo-

makkeet ja tietokoneohjelmat, kuten erilaiset osaamisenhallintajärjestelmät, mutta 

alkuun pääsee myös esimerkiksi perinteisemmillä keinoilla, kuten valkotaululla tai pa-

perilla. (Otala 2018, 123, 177, 182; Viitala 2013, 182–183.)  

Kupias ja muut (2014) huomauttavat, että osaamiskartoitus voi olla yritykselle turhaa 

dokumentointia, ajanhukkaa, mikäli esimerkiksi osaamiskartoituslomake on tehty 

väärin; mikäli lomakkeen tekijät eivät tunne työn arkea, ei lomaketta täyttävä työnte-

kijäkään välttämättä pysty vastaamaan siihen totuudenmukaisesti. Osaamiskartoitus 
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on tehty hyvin ja toimivasti silloin, kun yrityksen ulkopuolinenkin henkilö pystyisi ar-

vioimaan sen perusteella työntekijän osaamista. Boudreau ja Ramstad (2008), sekä 

Hyppänen (2007) lisäävät, että osaamisen kartoittamisesta on hyötyä vain silloin, kun 

sitä todella toteutetaan ja mieluiten tasaisin väliajoin. (Helander ym. 2013, 44; Kupias 

ym. 2014, 71; Boudreau & Ramstad 2008, 314; Hyppänen 2007, 106.) 

3.5 Osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön tärkeyttä yrityksen menestyksessä ei voida painottaa liiaksi. Kuten Aalto-

nen ja Wilenius (2002, 10) muistuttavat, yrityksen tärkein osaaminen tulee henkilös-

töltä, jonka vuoksi he ovat keskeisin menestystekijä tietoineen, taitoineen ja koke-

muksineen, ja heidän osaamistaan tulisi vaalia ja kehittää. Halonen (2013, 46) yhtyy 

tähän lisäten, että tällä hetkellä yritysten suurimpia henkilöstöriskejä ovat osaami-

seen liittyvät riskit. Se, millaista osaamista yrityksessä tulevaisuudessa tarvitaan, riip-

puu hyvin pitkälti yritysten osaamistarpeista, sekä niiden ennakoinnista. Osaamisen 

kehittämisen avulla halutaan taata, että tarvittavaa osaamista voidaan jatkossakin 

hyödyntää ja että voidaan myös saavuttaa asetetut tavoitteet ja säilyttää kilpailuetu 

muihin nähden.  

Työsopimuslaki (L 55/2001, 1§) velvoittaa työnantajaa mahdollistamaan työntekijän 

osaamisen kehittymistä. Tämä periaatteessa velvoittaa työnantajan esimerkiksi sel-

vittämään aktiivisesti työntekijöidensä kiinnostusta kehittymiseen, sekä heidän po-

tentiaalinsa siihen. Osaamisen kehittäminen on osa osaamisen johtamista ja se vaatii 

onnistuakseen johtamisen lisäksi työntekijän ja työyhteisön välistä vuorovaikutusta 

(Kupias ym. 2014, 38; Juuti & Vuorela 2015, 57). Tuomi ja Sumkin (2012, 31) näkevät 

osaamisen kehittämisen toimintana, jota johdetaan, joka vaatii suunnittelua, sekä ar-

jen toiminnan johtamista ja seuraamista. Perusajatuksena on, ettei yritystä voida ke-

hittää yksittäisen työntekijän osaamisen ja ammattitaidon kehittymisen kautta, vaan 

sillä, että osaamista jaetaan ja saadaan se muutettua yrityksen jäsenten yhteiseksi 

osaamiseksi. (Juuti & Vuorela 2015, 57; Kupias ym. 2014, 38; Tuomi & Sumkin 2012, 

31.)  
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Yritysten tulee siis panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja suuremmissa 

yrityksissä se on usein annettu henkilöstöstä vastaavien henkilöiden tehtäväksi. Täl-

löin kehittäminen on saatettu irrottaa jokapäiväisestä toiminnasta, jolloin haasteeksi 

voi muodostua työn ohessa oppiminen, sekä arkitoiminnan kehittäminen. Pienissä 

yrityksissä puolestaan kehittäminen on usein yrittäjän tai henkilöstön oman motivaa-

tion varassa, jolloin haasteeksi muodostuu taas se, kuinka irtautua arjesta toiminnan 

kehittämiseksi. (Tuomi & Sumkin 2012, 30–31.) Juutin ja Vuorelan (2015, 75) mukaan 

hyvän kehittämistoiminnan edellytyksenä on, että jokainen työntekijä on saatava 

osallistumaan siihen. Tätä Juuti ja Vuorela perustelevat sillä, että jokainen työntekijä 

tuntee oman työnsä paremmin kuin kukaan muu. Osaamisen kehittämistä suunnitel-

taessa on tärkeää huomioida yrityksessä jo olemassa olevan osaamisen lisäksi yrityk-

sen tulevaisuuden tarpeet, sekä se, minkälaista osaamista tulevaisuudessa ei tarvita. 

Näin voidaan kohdentaa resurssit oikeaan suuntaan. Tästä syystä osaamisen kehittä-

minen aloitetaan useimmin nykyisen osaamisen tunnistamisella ja määrittämisellä, 

jonka jälkeen sitä verrataan yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän jäl-

keen voidaan tehokkaammin valita ne keinot, joiden avulla osaamista lähdetään ke-

hittämään (kuvio 7). Kehitysprosessin aikana oppimista tuetaan, seurataan ja arvioi-

daan sen tuloksia.  (Juuti & Vuorela 2015, 75; Hyppänen 2007, 110–111.) 

 

Kuvio 7. Osaamisen kehittämisen prosessi (mukaillen Viitala 2006, 87.) 
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3.5.1 Esimies osaamisen kehittäjänä 

Kupiaksen ja muiden (2014, 11, 14) mukaan muutos ja oppiminen ovat kehittymisen 

perusedellytykset, joiden avulla on mahdollista saada aikaan muutosta työyhteisössä. 

Osaamisen kehittäminen on pitkä polku, jossa edetään vaiheittain aloittelijasta asian-

tuntijuuteen ja motivaatio kehittämiseen lähtee aina työntekijästä itsestään. Sen li-

säksi tarvitaan myös hyvää johtamista. Mikäli esimies haluaa kehittää alaisiaan, on 

hänen pystyttävä siihen myös itse. Itseään kehittävä ja oppiva esimies on hyvä esi-

merkki henkilöstölle. (Kupias ym. 2014, 11, 14, 59.)  

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä esimiehen tehtävänä on esimerkiksi selvittää 

henkilöstön kehittämistarpeet ja -halukkuus, laatia osaamiskartoitus, suunnitella 

osaamisen kehittämisen toimenpiteet ja kertoa mahdollisuuksista halukkaille. Lisäksi 

esimiehen tulisi kannustaa henkilöstöä kehittämään itseään sovitusti, huomioida hy-

vät suoritukset ja antaa palautetta. Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä on siis 

laaja-alainen ja tärkeä, eikä osaamista voida ajatella joko-tai-asiana, vaan voi olla 

ettei sitä ole, on vähän, kohtalaisesti, paljon tai erittäin paljon. (Hyppänen 2007, 111; 

Kupias ym. 2014, 59; Viitala 2004, 196.) Kupias ja muut kuvaavat osaamista jatkuvana 

matkana, sillä ympäristön ja sen vaatimusten jatkuvan muutoksen vuoksi koskaan ei 

voi sanoa olevansa valmis. Tämä heijastuu yritysten toimintaympäristöjen jatkuvaan 

muutokseen ja kilpailijoiden strategioiden muutoksiin. Mikäli yritys ei kehitä omaa 

toimintaansa, se taantuu ja se voi olla tuhoisaa. Vakaa yritys saattaa pärjätä hetken 

osaamispääomallaan, mutta jo vuoden kuluttua henkilöstön osaaminen alkaa jää-

mään vaillinaiseksi. Esimiehen tulisikin pyrkiä edistämään sitä, että työntekijöiden 

tiedot ja taidot ovat kilpailukykyisiä ja tilanteen tasalla. (Kupias ym. 2014, 16, 59.) 

Tuomen ja Sumkinin (2012, 42) mukaan esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on johtaa 

henkilöstön toimintaa yrityksen strategian suuntaisesti. Hyvä johtaminen vaatii aktii-

vista otetta, vastuuta yrityksen arjen toiminnasta, sekä henkilöstön toiminnan mah-

dollistamista. Johtaminen onkin Kamenskyn (2015, 185–186) mukaan muuttunut 

enemmän valmennuksen kaltaiseksi kuin aiemmin. Esimiehen tulee silti olla myös 

itse avoin uudistukselle, sekä osallistua toiminnan kehittämiseen. Tuomi ja Sumkin 
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(2012, 43) kiteyttävätkin, että esimiehen tulee osallistua ja osallistaa henkilöstöä, 

sillä hän on se, joka lopulta johtaa, tekee päätökset, sekä kantaa niistä vastuun. Tämä 

ei kuitenkaan sysää kehittämisvastuuta yksin esimiehen harteille, vaan se koskee en-

sisijaisesti jokaista yksilöä organisaatiossa: esimiestä ja työntekijää, ihan kaikkia. (Ka-

mensky 2015, 185–186; Tuomi & Sumkin 2012, 42–43.) 

3.5.2 Osaamistarpeiden tunnistaminen 

"Jokaisen organisaation pitäisi tietää, mihin osaamisiin sen toiminta perustuu.” Näin 

Otala (2018) muotoilee yrityksen osaamistarpeiden tunnistamisen merkityksen. Yri-

tyksen liiketoiminta on se tekijä, joka antaa kehyksen tarvittavalle osaamiselle. Perus-

osaaminen on yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä osaamista, kuten talous- 

ja henkilöstöhallinta, tietotekniikka ja markkinointi, mutta sillä ei pystytä luomaan kil-

pailuetua muihin nähden, jonka vuoksi yrityksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

yrityksen ydinosaamiseen, sekä sen kehittämiseen. On kuitenkin syytä muistaa, että 

kaikkea osaamista ei välttämättä tarvitse olla itse yrityksessä, vaan osaamista voi-

daan tarvittaessa ulkoistaa. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi siivous- ja var-

tiointipalvelut. Otalan mukaan merkittäviä osaamistarpeita joihin yrityksen toiminta 

perustuu, ei tarvitse olla montaa, mutta niitä, jotka ovat yrityksen toiminnan kan-

nalta kriittisiä, tulisi kehittää järjestelmällisesti ja niissä pitäisi juurikin pyrkiä luomaan 

kilpailuetu muihin nähden. Olisi myös tärkeää pitää yrityksen osaamistaso ajan ta-

salla, sillä riittämätön osaaminen voi huonontaa työilmapiiriä ja aiheuttaa työuupu-

musta. Myös tilanteet, joissa työntekijä ei pääse hyödyntämään täyttä osaamistaan 

saattaa seurauksena olla turhautumista ja tätä kautta työhyvinvoinnin huonontu-

mista (Hyppänen 2007, 105; Otala 2018, 130, 171; Paaso 2010, 82.) 

Osaamisen nykytilan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden eroavaisuudet voidaan sel-

vittää esimerkiksi osaamiskartoituksia hyödyntämällä, mutta yrityksen tulevaisuuden 

osaamistarpeet riippuvat hyvin pitkälti yrityksen toimialasta, sekä strategiasta ja visi-

osta; siitä mihin yritys omalla toiminnallaan tähtää. (Hyppänen 2007, 97; Paaso 2010, 

81.) Viitalan (2006, 154) mukaan esimiesten tulisi hyödyntää henkilöstön näkemystä 
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tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa, sillä työntekijä tuntee itse oman 

työnsä parhaiten.  

3.5.3 Osaamisen arviointi 

Hätönen (2011, 32; 2003, 40) kuvaa osaamisen arviointia yhtenä kehittämisen kulma-

kivistä. Arviointi luo edellytykset osaamisen kehittämiselle ja johtamiselle (Hätönen 

2011, 32; Hätönen 2003, 40; Koli & Romppanen 1999, 9; Rantanen 2014, 43). Myös 

Myyry (2008, 26) kuvaa kehitystoimenpiteiden seuraamista ja arviointia yhtenä osaa-

misen johtamisen tehtävistä, sillä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten tietämi-

nen on tärkeää kehityksen seurannan kannalta, koska silloin voidaan arvioida, oliko 

toimenpide riittävä vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Myyry 2008, 26.) Mustonen (2016, 43) kuitenkin muistuttaa, ettei arviointia tehdä 

vain arvioinnin vuoksi, vaan jotta saataisiin ajantasaista ja todenmukaista tietoa yri-

tyksen osaamisista, joiden avulla voidaan suunnata kehittämistoimenpiteet oikeaan 

suuntaan. 

Kupiaisen ja muiden (2014, 17) mukaan esimies on omassa yksikössään se, jonka teh-

tävänä on vaalia yksikkönsä toimintaa ja kehittymistä. Tämä vaatii onnistuakseen 

työn jatkuvaa tarkastelua, sekä toiminnan arviointia. (Kupias ym. 2014, 17.) Myös 

Kilkkinen ja Minni (2011, 299) tuovat esiin esimiehen roolin työntekijän osaamisen 

arvioinnissa, mutta Viitala (2006, 16) huomauttaa, että osaamisen arvioinnille on pe-

rusteet olemassa vasta sitten, kun on olemassa näkemys mitä halutaan ja millaista 

halutun osaamisen tulisi olla. Kupiaksen ja muiden (2014, 58) mukaan työtä ja osaa-

mista on sitä helpompi kehittää ja arvioida, mitä selkeämmin työssä tarvittavat osaa-

misalueet ja työkuvaukset on kerrottu. Viitalan (2006, 156) näkemyksen mukaan eri-

tyisesti osaamista tulisikin arvioida mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta voitai-

siin selvittää tarvittavat kehitystarpeet, sillä mittaamalla ja arvioimalla vain esimer-

kiksi työn tuloksia, joihin voidaan vaikuttaa muun muassa välineillä, ei saada osaami-

seen liittyviä kehitystarpeita riittävän hyvin selville.  
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Kuten Koli ja Romppanen (1999, 9) kuvaavat, arvioinnille on yleensä luotu etukäteen 

kriteerit, joihin tarkasteltavaa toimintaa tai osaamista verrataan. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi erilaiset asteikot, joissa tasoluokittelu on tehty joko numeraalisesti tai kir-

jaimilla. (Viitala 2006, 157.) Arviointiin käytettävien mittareiden, sekä kriteereiden, 

tulisi olla mahdollisimman selkeitä, jotta voidaan välttää epäselvyydet ja ongelmat 

arvioinnissa. (Viitala 2006, 156–157.) 

3.5.4 Kehittämisen keinot 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on olemassa monia erilaisia keinoja, mutta va-

littujen toimenpiteiden on aina vastattava yrityksen tarpeita. Kamenskyn (2015) mu-

kaan ihmiset ja organisaatiot ovat valmiita kehittämiseen vain silloin, jos he itse tun-

nistavat muutostarpeen. (Viitala 2006, 255; Kamensky 2015, 185.) Yrityksen osalta 

muutostarvetta voidaan tarkastella yrityksen strategian ja vision avulla, jonka jälkeen 

voidaan määritellä yrityksen osaamisen nykytilanne ja tulevaisuuden osaamistarpeet 

(kuvio 8), joiden perusteella toiminnan kehittämistä voidaan alkaa suunnittelemaan. 

Tämä on tärkeä vaihe, sillä koska vain tiedossa olevaa voidaan kehittää, tulisi tiedos-

taa yrityksen nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden eroavaisuudet, jotta voidaan 

asettaa realistiset tavoitteet osaamisen kehittämiseksi. Osaamisen kehittämisessä on 

hyvä käyttää apuna kehittämissuunnitelmaa. (Myyry 2008, 14; Viitala 2006, 16; Ka-

mensky 2015, 185; Hyppänen 2007, 116.) 
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Kuvio 8. Henkilöstön kehittämisen vaiheet (mukaillen Hätönen 1998, 27; Hätönen 

2003, 8; Viitala 2006, 257 & Hätönen 2011, 17.) 

 

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä yritys pyrkii varmistamaan henkilöstön osaami-

sen myös tulevaisuudessa, sekä vaikuttamaan työyhteisön ilmapiiriin, motivoitumi-

seen sekä palvelun laatuun. (Hätönen 1998, 72.) Se kuinka henkilöstö suhtautuu ke-

hittämiseen, riippuu siitä miten kehittymistarpeet tuodaan esiin, ja vaikuttaa suora-

naisesti oppimisilmapiiriin sekä itse oppimiseen. (Kupias ym. 2014, 81.) Yritys voi jär-

jestää henkilöstölle sisäisiä koulutuksia, joissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn 

teemaan, kuten kassajärjestelmän käyttöön tai asiakaspalveluun. Sisäisten koulutus-

ten etuna on, että niissä voidaan käydä avoimesti läpi oman yrityksen käytäntöjä ja 

asioita. Kouluttajina voi olla joko yrityksen omia tai ulkopuolisia kouluttajia. Myös 

koulutusmenetelmiä voi olla erilaisia. (Hyppänen 2007, 111–112; Kupias ym. 2014, 

79.) Sisäisen koulutuksen lisäksi erilaisia kehittämismenetelmiä ovat esimerkiksi yri-

tyksen ulkopuoliset koulutukset ja seminaarit, erilaiset ja -tasoiset tutkinnot, työssä-

oppiminen (työkierto, sijaisuudet, monipuoliset työtehtävät, vastuun lisääminen, ris-

tiinkoulutus, kehityshankkeet ja projektit) sekä tutor- tai kummitoiminta. (Hyppänen 

Osaamiskartoitus
•Osaamisen nykytila
•Osaamisen arviointi
•Kehityskohteet
•Tulevaisuuden tarpeet
•Kehittämisen linjaukset

Kehittäminen
•Kehityssuunnitelmat
•Koulutukset
•Perehdyttäminen, jne. Arviointi Tulosten 

hyödyntäminen

Yrityksen tila nyt              Tulevaisuudessa 
    - Strategia ja tavoitteet                                   -  Visio 

Palautteet 

ja seuranta 
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2007, 112–113; Kupias ym. 2014, 81–102.) Kehittämismenetelmän (taulukko 5) valin-

taan vaikuttaa se, koskevatko toimenpiteet yksilöä, ryhmää vai koko yritystä, mutta 

yleisimpiä henkilöstön kehittämismenetelmiä ovat erilaiset koulutukset. (Hätönen 

2011, 55; Viitala 2013, 193–204.)  

Taulukko 5. Osaamisen kehittämisen keinoja (mukaillen Kupias ym. 2014, 81–102; 

Viitala 2013, 193–204.) 

 

3.5.5 Palkitseminen 

Hyvästä työstä kuuluu saada kiitosta. Kamensky (2015, 98) näkeekin palkitsemisen 

olennaisena osana johtamista. Mäkisen (2020, 4) ja Viitalan (2013, 138) mukaan pal-

kitseminen on työnantajan velvollisuus, sillä tehdystä työstä on saatava korvaus. Pal-

kitsemiskeinoja on useita erilaisia, eikä työstä saatavaa palkkaa voida suoranaisesti 

pitää palkitsemisena (Kamensky 2015, 98; Viitala 2013, 138).  

Ruohotien ja Hongan (2002, 177) mukaan palkitsemista tulisi ajatella kokonaisuu-

tena, johon liittyy niin aineellisia, eli rahallista, kuin aineettomia, eli ei-rahallisia, pal-

kitsemiskeinoja. Myös Mäkinen (2020, 4) ja Luoma, Troberg, Kaajas ja Nordlund 

Yksilön osaamisen kehittäminen

• Perehdyttäminen
• Työnopastus ja -ohjaus
• Työnkierto ja työssäoppiminen
• Kehityskeskustelut
• Haasteelliset erityistehtävät
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• Ristiinkoulutus
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• Toimintaoppiminen
• Verkko-oppiminen tai e-

oppiminen
• Koulutus

Ryhmän osaamisen kehittäminen

• Kehittämisprojektit
• Kokeilutoiminta
• Oppimista tukevat tilaisuudet
• Ongelmanratkaisutilanteet
• Tiimityöskentely
• Palaverit
• Vertaisanalyysi (Bench Marking)
• Vierailut ja opintokäynnit
• Koulutuspäivät
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(2004, 36–38) yhtyvät ajatukseen ja jakavat palkkiot aineettomiin ja aineellisiin (kuvio 

9). Yleisimpiä esimerkkejä näistä ovat erilaiset rahapalkat, kuten peruspalkka ja tulos-

palkka, erilaiset edut ja palkkiot, sekä positiivinen palaute, kannustaminen, vaikutus- 

ja kehittymismahdollisuudet ja työsuhteen pysyvyys sekä joustavuus työjärjeste-

lyissä. Monia aineettomia palkitsemiskeinoja saatetaan kuitenkin pitää itsestäänsel-

vyyksinä aina siihen saakka kunnes huomaa niiden puuttuvan. (Mäkinen 2020, 4; 

Ruohotie & Honka 2002, 177; Viitala 2013, 138–139; Luoma, Troberg, Kaajas & Nor-

dlund 2004, 36–38.) 

 

Kuvio 9. Palkitsemisen kokonaisuus (mukaillen Mäkinen 2020, 4; Ruohotie & 

Honka 2002, 177 ja Luoma ym. 2004, 36-38.) 

 

Helpoin ja yksinkertaisin keino palkita työstä on kiittäminen. Kamenskyn (2015, 98) 

mukaan työntekijä, joka kokee työtään arvostettavan, tekee työnsä todennäköisem-

min myös jatkossa hyvin. Kauhanen (2015, 106), Mäkinen (2020, 5, 16) sekä Ruohotie 

ja Honka (2002, 211) näkevät onnistuneen (taulukko 6) ja oikeudenmukaisen palkit-

semisen henkilöstön sitouttamisen ja yrityksen menestyksen tukemisen keinoina.  
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Taulukko 6. Tehokas ja tehoton palkitseminen (mukaillen Ruohotie & Honka 2002, 

211.) 

 

Otala (2018, 301–302) kuitenkin huomauttaa, että esimiehen tulisi palkitsemiskeinoa 

valitessaan kiinnittää huomiota siihen, mikä juuri kyseistä työntekijää motivoi. Myös 

Luoma ja muut (2004, 31) kokevat motivaatiotekijöiden olevan tärkeitä palkitsemi-

sessa, jotta palkitseminen ei muuttuisi tarkoituksettomaksi. Ihmiset pyrkivät tunne-

tusti tekemään niitä asioita, jotka he kokevat palkitseviksi. Tästä syystä sillä, mihin 

suuntaan yritys haluaa henkilöstön kulkevan, on merkitystä palkitsemisstrategiaa 

päätettäessä. Yrityksen tulisi ennen palkitsemista määritellä se suoritustaso, jonka 

ylittämisestä palkitaan ja pohtia esimerkiksi minkälaisista asioista ja tuloksista halu-

taan palkita, sekä kuinka palkitseminen todellisuudessa tapahtuu ja miten se jaetaan 

henkilöstön kesken, eli palkitaanko yksilöitä vai koko työtiimiä. Yrityksen palkitse-

misstrategialla on merkitystä myös silloin, kun halutaan varmistaa henkilöstön pysy-
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palkitseminen

•Perustuu tehtävän vaativuuteen, 
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motivaatiota.
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suorituksiin. 
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palkitseminen
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epäjohdonmukaisesti

•On perusteiltaan epämääräistä ja 
vaikeasti hahmotettavaa.

•On jatkuvasti samankaltaista, 
epäjohdonmukaista ja epäluotettavaa.

•Palkitsee osallistumisesta ja 
mukanaolosta.

•Ei tuota tietoa osaamisista eikä 
tuloksista.

•Suuntaa huomion keskinäiseen 
vertailuun ja epäterveeseen kilpailuun.

•Näkee onnistumisen syynä ainoastaan 
tietotaidollisen osaamisen.

•Vahvistaa henkilön motivoitumista vain 
ulkoisten tekijöiden kautta.

•Kiinnittää huomiota esimiehen 
miellyttämiseen ja muiden suorituksiin.
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vyys, sekä osaavan henkilöstön halukkuus tulla yrityksen palvelukseen. (Hakonen, Ha-

konen, Hulkko-Nyman & Ylikorkala 2014; Joki 2018, 169, 170–172; Kauhanen 2015, 

108–109; Kamensky 2015, 98; Mäkinen 2020, 4–5; Viitala 2006, 248.) 

4 Tulevaisuuden osaaminen 

Kuten Seppälä-Kolkka (2015, 62) kuvaa, yritysmaailman ja yhteiskunnan jatkuvat 

muutokset ja kansainvälistyminen ovat muuttaneet monia ammattialoja, toimintata-

vat ja työtehtävät muuttuvat, syntyy uusia ja vanhoja häviää, jopa ammatit ja am-

mattinimikkeet ovat muutoksen kohteina. Helakorven (2009) mukaan muutos ylettyy 

myös pintaa syvemmälle, aina arvoihin saakka. Liimataisen (2018, 68) näkemys puo-

lestaan on, että tulevaisuuden työtä ja ammatteja mullistavat lisäksi muun muassa 

digitalisaatio sekä automaatio, ja näiden mullistusten myötä muuttuvat työssä tarvit-

tavat tiedot ja taidotkin. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus -hankkeen lop-

puraportin (2011, 8) mukaan yhteiskunta on siirtymässä kohti tieto-, elämys- ja ko-

keiluyhteiskuntaa ja Leveälahti, Nieminen, Nyyssölä, Suominen ja Kotipelto (2019, 9), 

sekä majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmä (Ennakointitulok-

sia 2020, 5, 11) tukevat näitä päätelmiä. Muutostekijöiden listaa voisi jatkaa melkein 

loputtomasti, Taipale-Lehto (2012, 6) lisää siihen esimerkiksi ilmastonmuutoksen, 

monikulttuurisuuden ja turvallisuuden. Nämä muutokset vaativat yrityksiltä toimen-

piteitä, jotta he voivat muuttaa toimintatapojaan vastaamaan tulevaisuuden tar-

peita, henkilöstön odotetaan muuttuvan työn ohella ja kehittävän omaa osaamistaan 

tarpeiden ja odotusten mukaisesti.  

Myös Aaltonen ja Wilenius (2002) näkevät muutoksen. Heidän mukaansa työ ei tule-

vaisuudessakaan häviä, mutta sen luonne muuttuu. Yksi muutoksista on, että tulevai-

suudessa aika on se tekijä, joka määrittelee ihmisten toimintaa rahan sijaan. (Aalto-

nen & Wilenius 2002, 12–13.) Tästä johtuen toimialat tulevat kokemaan muutoksia; 

kuluttajat eivät esimerkiksi koe enää suurta tarvetta fyysisten tuotteiden omistami-

selle, vaan tarpeen tyydyttämiseksi riittää tuotteen hetkellinen käyttö ja tätä tukevat 
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jatkuvasti lisääntyvät erilaiset palvelut, kuten autojen yhteiskäyttö (yhteisöautot) ja 

auton käyttö kuukausimaksulla (esimerkiksi Beely) (Mikä on Beely? N.d.). Myös elä-

myksellisyys tulee olemaan jatkossa tärkeämpää kuin aiemmin, jonka vuoksi Aalto-

nen ja Wilenius näkevätkin menestyneimpinä yrityksinä sellaiset, jotka onnistuvat 

tarjoamaan asiakkailleen mielekkäimpiä kokemuksia (Aaltonen & Wilenius 2002, 12–

13). Palveluiden tuottajille tämä luo haasteita kehittää uusia, houkuttelevia palvelu-

konsepteja, jotka olisivat asiakkaiden saatavilla mahdollisimman nopeasti ja vaivatto-

masti.  Tämä murros on jo nyt käynnissä ja Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämän 

kehittämisstrategia vuoteen 2020-raportin (2012, 7) mukaan muutokset ovat jo nyt 

työpaikoilla näkyvissä.  

4.1 Ennakoinnin periaatteet 

Aaltonen ja Wilenius (2002, 65–66) kuvaavat ennakointia ja tulevaisuuden tutkimusta 

kokonaisuudessaan ihmiselle luontaiseksi toiminnaksi, sillä ihminen on aina etsinyt 

tietoa ja pyrkinyt ymmärtämään tulevaisuutta ennakkoon. Myös Peltoniemi (2007, 6) 

näkee ennakoinnin hyvänä, ja kuvaakin sitä mahdollisuutena arvioida esimerkiksi eri-

laisten mahdollisuuksien ja potentiaalisten uhkien merkitystä. Rantasen (2014, 31) 

mukaan yritysten olisi tärkeää pystyä varmistamaan oma kilpailu- ja toimintakykynsä 

osaamisen ennakoinnin avulla, sillä muutokset, esimerkiksi toimintaympäristöissä tai 

teknologiassa, luovat uhan yrityksen menestykselle. Yrityksen menestyminen riippuu 

siitä, kuinka hyvin se pystyy reagoimaan muutoksiin ja sopeuttamaan osaamisensa 

niihin. (Brännback & Wiklund 2001, 197; Rantanen 2014, 31.) 

Tulevaisuutta ei siis voida tarkasti ennustaa, mutta sitä voidaan ennakoida, tai toisin 

sanoen tarkastella mahdollisuuksien, eli skenaarioiden avulla. (Aaltonen & Wilenius 

2002, 66.) Ståhle ja Wilenius (2006, 80) ovat kuvanneet ennakointia seitsemän peri-

aatteen (kuvio 10) avulla, jotka heidän mukaansa tukevat parhaiten yrityksen enna-

kointityöskentelyä. Näiden periaatteiden lisäksi yrityksen tulisi suunnata ajatuksensa 

ja toimintansa tulevaisuuslähtöisiksi onnistuakseen.  
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Kuvio 10.  Ennakoinnin periaatteet (Ståhle & Wilenius 2006, 81.) 

 

Wahlgrénin (2011, 7) mukaan ennakointitutkimuksista saadun tiedon hyödyntämi-

nen on kuitenkin haasteellista, erityisesti silloin, jos organisaatiorakenne on jäykkä ja 

suunniteltujen toimintatapojen käyttöönotto vie aikaa, sillä nyky-yhteiskunnassa 

muutosnopeus on yksi yritysten elinehdoista. Myös Wilenius ja Aaltonen (2002, 839) 

mieltävät osaamisen ennakoinnin ennemmin proaktiiviseksi johtamiseksi. Ennakointi 

ei ole pelkästään muutoksiin varautumista tai niihin vastaamista. Hyvällä ennakoin-

nilla voidaan myös vaikuttaa siihen, mihin suuntaan yritys ja toimintaympäristö 

muuttuvat. (Wilenius & Aaltonen 2002, 839.) Aaltonen ja Wilenius kuvaavatkin enna-

koinnin perimmäiseksi ajatuksesi kykyä tehdä tulevaisuus todeksi jo tänään. (Aalto-

nen & Wilenius 2002, 13.) 
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4.2 Osaamisen ennakointi 

Aaltosen ja Wileniuksen (2002, 11) mukaan yrityksen tulevaisuuden osaamistarpei-

den ennakointi lähtee liikkeelle siitä, että yrityksen on pohdittava, millä markkinoilla 

se haluaa tulevaisuudessa toimia ja minkälaista osaamista niillä toimiminen vaatii. 

Yhtenä työkaluna tulevaisuuden markkinoita ennakoitaessa voidaan käyttää Ståhlen 

ja Wileniuksen (2006, 55) kuvaamia menestyksen avainkysymyksiä (kuvio 11). Yritys 

voi muokata kysymykset sopimaan omiin tulevaisuuden tavoitteisiinsa.  

 

Kuvio 11. Yrityksen menestyksen avainkysymyksiä (mukaillen Ståhle & Wilenius 2006, 

55.) 

 

Ståhle ja Wilenius (2006, 69–70) näkevät yrityksen ennakointikyvyn ja muutoksiin va-

rautumisen olennaisena osana osaamisen johtamista. Aaltosen ja Wileniuksen (2002) 

mukaan tulevaisuuden tutkimisen ja ennakoinnin lähtökohtina on pyrkiä luomaan pa-

ras mahdollinen tulevaisuus. Koska tulevaisuutta ei voi hallita, halutaan ennakoinnin 

avulla luoda käsitys siitä, mihin voimme vaikuttaa, jotta saisimme muokattua tulevai-

suuden sellaiseksi kuin haluamme. Yrityksen näkökulmasta pyrkimyksenä on luoda 

•Ketä asiakkaani ovat tänään?
•Mitä keinoja tai kanavia käyttämällä tavoitan 

heidät?
•Mikä on kilpailuetuni tänään?
•Mistä saan tuottomarginaalini tänään?
•Mitkä taidot ja kyvyt ovat kilpailuvalttejani tänään?

NYT

•Ketä asiakkaani ovat tulevaisuudessa?
•Mitä keinoja tai kanavia pitkin tavoitan heidät 

tulevaisuudessa?
•Mikä on kilpailuetuni tulevaisuudessa?
•Mistä saan tuottomarginaalini tulevaisuudessa?
•Mitkä taidot ja kyvyt ovat kilpailuvalttejani 

tulevaisuudessa?

5 - 20 
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kilpailuetua muihin nähden ja pystyä toimimaan kannattavasti myös tulevaisuudessa. 

Tästä syystä tulisi tulevaisuutta ennakoidessa kiinnittää huomiota nykyisten asiakkai-

den lisäksi myös potentiaalisiin asiakkaisiin, sillä ennakoinnin avulla voidaan tarkas-

tella heikkoja signaaleja ja luoda niiden avulla uusia näkemyksiä asiakkaista sekä toi-

mintatavoista. (Ståhle & Wilenius 2006, 54, 55, 69–70; Aaltonen & Wilenius 2002, 11, 

69.) 

Viitalan (2006, 87) mukaan osaamisen kehittäminen, ostaminen tai lainaaminen ja si-

touttaminen, sekä tarpeettoman ja vanhentuneen osaamisen poistaminen (kuvio 12) 

ovat yrityksen keinoja varmistaa tarvittava osaaminen tulevaisuudessa, ja tarvitta-

essa lisätä sitä. Tärkeintä on kuitenkin huomioida konkreettisia, yrityksen kilpailuky-

vyn kannalta oleellisia osaamisia tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoidessa (Paaso 

2012, 39–40) ja pyrkiä välttämään hiljaisen tiedon häviäminen työntekijämuutosten 

yhteydessä (Helander ym. 2013, 45).  

 

Kuvio 12. Tulevaisuuden osaamisten ennakointi (mukaillen Viitala 2006, 87.) 
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Osaamisen ennakointi tulisi ottaa huomioon myös osaamisen johtamista suunnitelta-

essa, jotta sitä voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisesti yrityksen strategian suun-

taisesti. (Paaso 2010, 82) 

4.3 Ruokapalveluosaaminen tulevaisuudessa 

Kuten Mertanen (2012b, 17) muotoilee; ”kehittäminen ei ruokapalveluista lopu”. Pal-

velualoilla muutokset ovat nopeita, mutta erityisesti ruoka- ja ravintola-alalla erilai-

set trendit tuntuvat lisäävän muutosnopeutta. Mikkosen ja Mertasen (2013, 17) mu-

kaan julkiset ruokapalvelut ovat se tekijä, joiden ansiosta ravitsemisala on Suomessa 

niin laajaa kuin se on. Myös Barrows ja Vieira (2013, 349) kuvaavat ruokapalveluita 

laajana ja monialaisena toimialana, jonka tarkempaan määrittelyyn ei keskitytä tässä 

työssä, vaan käännämme katseemme tulevaisuuden osaamiseen ruokapalveluissa.  

Brännbackin ja Wiklundin (2001, 198, 205) mukaan toimintaympäristö- ja teknologia-

muutokset ovat liiketoiminnan ja osaamistarpeiden kehittämisen ajavia voimia. Ajan 

hermolla pysyminen vaatii yritykseltä toimia, jotta se pystyy säilyttämään kilpailuky-

kynsä muihin toimijoihin nähden. Mertanen ja Turpeinen (2012, 24) näkevät ruoka-

palveluiden osalta muutoksen suuntana asiantuntijuuden ja osaamisen monipuolistu-

misen, sekä asiakkaiden ja työnantajien vaatimusten kovenemisen. Myös Aaltonen ja 

Wilenius (2012, 13) näkevät tulevaisuudessa asiakkailla enemmän vaikutusvaltaa sii-

hen, mitä markkinoilla tarjotaan. Mikkonen ja Mertanen (2013, 27) puolestaan tuo-

vat esiin, että henkilökunnan ammattitaito ei ole pelkästään se tekijä, joka luo yrityk-

selle kilpailukykyä. Tarvitaan moninaista osaamista palveluprosesseista ja -kulttuu-

reista, sekä asiakaslähtöisyyttä niin palvelussa kuin sen kehittämisessäkin. (Mikkonen 

& Mertanen 2013, 27.) Nopea reagointi toimialalla tapahtuviin muutoksiin vaatii yri-

tykseltä avoimuutta ja kykyä sopeutua, sekä henkilöstöön panostamista (Työelämän 

kehittämisstrategia vuoteen 2020 2012, 8). Lähteenmäki-Hein (2014, 32) mukaan 

ruokapalvelussa korostuu palvelun merkitys, jolloin henkilöstöltä odotetaan tähän 
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sopivia ominaisuuksia, kuten joustavuutta, palvelualttiutta ja tilannetajua. Myös yrit-

täjämäinen asenne on havaittavissa useilla ruoka- ja ravintola-alan ammattilaisilla. 

(Lähteenmäki-Hein 2014, 32.)  

Opetushallituksen vuonna 2012 teettämän matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarve-

raportin mukaan (Taipale-Lehto 2012, 5, 28) palvelualojen keskeisiä osaamistarpeita 

vuosina 2021–2026 (taulukko 7) ovat muun muassa alaan liittyvä perusosaaminen, 

palveluosaaminen, kielitaito ja kulttuuriosaaminen sekä moninaisuuden ymmärtämi-

nen. Majoitus- ja ravitsemisalalle suoritetut haastattelut antoivat melko samankaltai-

sia osaamistarpeita (kymmenen useimmin mainittua), kuin mitä ennakointiryhmä oli 

pohtinut koskevan koko alaa. Poikkeuksena raaka-aine- ja ruokavaliotietouden koros-

tuminen ravitsemisalan osaamistarpeissa. (Taipale-Lehto 2012, 5, 28.) 

Taulukko 7. Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita (mukaillen Taipale-Lehto 2012, 

5,28)  

 

Palvelualaa koskevat osaamistarpeet

•Alan perusosaaminen 
•Kielitaito
•Kulttuuriosaaminen
•Moninaisuuden ymmärtäminen
•Johtamisosaaminen
•Tieto- ja viestintätekniikka osaaminen
•Turvallisuus- ja 
riskienhallintaosaaminen

•Ympäristöosaaminen
•Liiketalouden osaaminen
•Verkosto-osaaminen

Majoitus- ja ravitsemisalaa koskevat 
osaamistarpeet

•Tieto- ja viestintätekniikka osaaminen
•Asiakaspalvelutaidot
•Kielitaito
•Englannin kielen perustaito
•Henkilöstön johtamistaidot
•Erityisruokavaliot
•Dieettitietous, ruoka-allergiat, 
erityisruokavaliot ja allergeenit
•Myyntitaidot ja myyntityön hallinta
•Markkinointi ja mainonta
•Kansainvälisyys ja moninaisuuden 
ymmärtäminen
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Myös Mertanen ja Turpeinen (2012, 36–37) ovat listanneet Food Management -tutki-

muksessa esiin tulleita tulevaisuudessa tarvittavia osaamisia, joita olivat muun mu-

assa palveluorientoituneisuus, kielitaito sekä raaka-aineisiin liittyvä osaaminen (tau-

lukko 8). 

Taulukko 8. Ruokapalveluiden osaamistarpeet 2020 (mukaillen Mertanen & Turpei-

nen 2012, 36–39)  

 

Opetushallituksen osaamistarveraportti (Taipale-Lehto 2012, 5) toteutettiin vuosina 

2011–2012 ja Food Management -tutkimus (Mertanen & Turpeinen 2012, 20) puo-

lestaan vuosina 2004–2005, jonka vuoksi niissä esitellyt osaamistarpeet koskevat 

sitä, mitä osaamista henkilöstöltä odotetaan tänä päivänä. Osa esitetyistä osaamis-

tarpeista on jo noussut selkeästi enemmän esiin tämän päivän työkvalifikaatioissa, 

mutta osaan on vielä matkaa. Tässä tutkimuksessa esiin tulleita tulevaisuuden osaa-

mistarpeita käsitellään luvussa 6. 

Ravintoloita ja ruokapalvelua koskevat osaamistarpeet

• Vahva ammattiosaaminen
• Laiteosaaminen ja raaka-aineiden käsittelyosaaminen
• Asiakastuntemus
• Ihmissuhdetaidot
• Palveluorientoituneisuus ja -alttius
• Luovuus
• Kielitaito
• Kansainvälisyys ja moninaisuuden ymmärtäminen
• Hankintaosaaminen
• Liiketoimintaosaaminen, yrittäjähenkisyys
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5 Tutkimuksen toteutus 

Seuraavaksi käsitellään tämän opinnäytetyön empiiristä tutkimusosuutta. Luvussa 

tuodaan tarkemmin esiin opinnäytetyön tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja 

tutkimuskysymykset, sekä tutkimuksen toteuttaminen aineiston keräämisestä sen 

analysointiin yksityiskohtaisesti perusteluineen, tulkintoineen ja johtopäätöksineen. 

Teoreettista viitekehystä ja tutkimusmenetelmäkirjallisuutta käytetään tukena tutki-

musmenetelmän ja lähestymistavan valintaa perustellessa. Tutkimuksesta saatuja tu-

loksia käsitellään luvussa 6. 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen kautta, minkä-

laista osaamista ravintola-alalla, erityisesti ruokapalveluissa tulevaisuudessa tarvi-

taan. Työn avulla haluttiin antaa yritykselle tietoa sen henkilöstön tämänhetkisestä 

osaamistasosta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista, jotta voitaisiin paremmin enna-

koida esimerkiksi henkilöstön koulutus- ja rekrytointitarpeet. Lisäksi tarkoituksena oli 

tuottaa toimeksiantajayrityksen esimiehille valmis työkalu osaamiskartoituksen käyt-

töön, uudistaa kartoituslomaketta ja selvittää, kuinka kartoitusta voitaisiin hyödyntää 

laadukkaan palvelun takaamisessa. Tutkimusongelmana oli selvittää, millaista osaa-

mista yrityksessä tulevaisuudessa tarvittaisiin ja kuinka osaamiskartoituksen avulla 

voitaisiin taata laadukasta palvelua kaikissa toimipaikoissa. Tähän pyrittiin vastaa-

maan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1. Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan laadukkaan palvelun takaamiseksi? 

2. Kuinka osaamiskartoitusta voitaisiin hyödyntää laadukkaan palvelun takaamisessa? 

a. Miten osaamista voitaisiin tehokkaasti kartoittaa? 
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

Puusan ja Juutin (2011a, 11) mukaan tieteen avulla pyritään kuvaamaan, selittämään 

ja ymmärtämään todellisuutta. Tieteellinen tutkimus luo tutkimukseen perustuvia 

tulkintoja maailmasta ja sen ilmiöistä ja tieteellisen tutkimuksen perusajatuksena on 

aina pyrkimys kuvailla, selittää, tulkita tai ymmärtää jotakin ilmiötä. Tähän pyritään 

miten, millainen, kuinka ja miksi kysymysten avulla. (Puusa & Juuti 2011a, 12.) Sal-

kind (2018, 14) taas kuvaa tutkimusta prosessiksi, jonka avulla löydetään uutta tie-

toa. Tätä tietoa voidaan teorian avulla järjestää johdonmukaiseen ja yhtenäiseen 

muotoon, jolla voidaan selittää menneitä ja jopa ennakoida tulevia tapahtumia, sillä 

kuten Hiltunen (2012, 44) sanoo, ei tulevaisuutta voida ennustaa varmasti, voidaan 

vain pyrkiä ennakoimaan sitä erilaisten menetelmien avulla. (Salkind 2018, 14; Hiltu-

nen 2012, 44.) Mason (2018, 4) puolestaan näkee tutkimuksen tieteenfilosofisena 

näkemyksenä siitä, miten sosiaalista maailmaa ymmärretään, koetaan ja tulkitaan. 

Jasonin ja Glenwickin (2016, 14) mukaan tutkijan tieteenfilosofisten näkemysten li-

säksi myös tämän tietoteoreettiset näkemykset vaikuttavat tutkimuksen viitekehyk-

seen sekä filosofisiin arvoihin.  

 

Tutkimuksen lähestymistapaa valittaessa tulisi Puusan ja Juutin (2011a, 23–24) sekä 

Räsäsen, Anttilan ja Melinin (2005, 10) mukaan ottaa huomioon tutkittavan ilmiön 

luonne, millaisiin kysymyksiin tutkimuksella halutaan vastata, mihin sillä pyritään 

sekä tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja se kuinka erilaiset menetelmät, ai-

neisto ja teoriat vaikuttavat tutkimukseen tai sen edistymiseen. Lisäksi sekä Hirsjärvi 

ja Hurme (2009, 14–15) että Puusa ja Juuti (2011a, 25) muistuttavat, että tutkimus 

on aina kokonaisuus, jonka osien, eli tieteenfilosofisten taustaoletusten, tutkittavan 

ilmiön, tutkimuksen lähestymistavan, menetelmien sekä teoreettisen viitekehyksen, 

tulisi olla tasapainossa. Tavallisesti tutkimusprosessi noudattelee melko kaavamaista 

mallia, joka on kuvattu kuviossa 13. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 14–15; Puusa & Juuti 

2011a, 25.)  
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Kuvio 13. Tutkimusprosessin vaiheet (mukaillen Hirsjärvi & Hurme 2009, 14; Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti. 2009, 54.) 

 

Vilkan (2015, 94, 118) mukaan laadullisella tutkimuksella tarkastellaan merkitysten 

maailmaa, joka on aina riippuvainen ihmisestä, kun taas määrällisellä tutkimuksella 

tarkastelu siirtyy ihmisen lisäksi erilaisiin kuva- ja tekstiaineistoihin. Laadullisen tutki-

muksen tavoitteena on taltioida ja tutkia ihmisten omia kuvauksia koetusta todelli-

suudestaan, oli kyseessä sitten ihmisen elämään liittyvä asia tai esimerkiksi yhteis-

kunnan rakenteisiin tai hallintaan liittyvä tekijä (Vilkka 2015, 118). Tuomi (2007, 96–

97) puolestaan näkee laadullisen tutkimuksen kokonaisvaltaisena tutkimuksena, joka 

muodostuu erilaisista tutkimusotteista ja jonka laajasti ajateltuna voidaan tulkita kä-

sittävän kaikkea empiiristä tutkimusta, joka ei ole määrällistä. Alasuutari (2011, 77–

83) taas kuvailee laadullisen tutkimuksen olevan merkkien sekä johtolankojen tulkin-

taa ja tuottamista. Hänen mukaansa tutkimuksen avulla pyritään pääsemään tehty-

jen havaintojen taakse, eli päättelemään niitä asioita, joita ei paljaalla silmällä ole 

nähtävissä. (Alasuutari 2011, 77–83.) Koska esimerkiksi tutkimuksen tuloksia ei voida 

erottaa havainnoista ilman selkeää tutkimusmetodia, voidaan näitä havaintoja tar-

kastella vain eksplisiittisesti määritellyllä metodilla; teoreettisella viitekehyksellä, 

jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, auttaa löytämään ja 

Tutkimuksen 
lähtökohdat
• Alustava tutkimusongelma tai 

kehittämistehtävä
• Tutkimuksen tarve

Aiheeseen 
perehtyminen ja 
ongelman täsmennys
• Tutustuminen 

aiheeseen/ilmiöön 
käytännössä ja teoriassa

• Kokeellinen tutkimus
• Survey tutkimus

Aineiston keruu ja 
analysointi
• Haastattelu
• Kysely
• Havannointi jne.

Johtopäätökset ja 
raportointi
• Tulosten tulkinta
• Synteesi
• Raportin muokkaus ja 

viimeistely
• Kehittämisehdotukset
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perustelemaan tutkimuksen tarkoitusta, sekä rajaamaan sitä. Lisäksi se rakentaa pe-

rustan aineistonkeruulle ja antaa näkökulman tutkimuksen tuloksille. (Puusa & Juuti 

2011b, 54–55.) Teoreettinen viitekehys on se, joka osittain ohjaa tutkimusta ja mää-

rittelee millainen aineisto sitä varten kannattaa kerätä ja millä tavalla se analysoi-

daan, sillä tutkimus ei myöskään voi olla tieteellinen ilman tulosten ja teorian vuoro-

puhelua (Alasuutari 2011, 77–83; Puusa & Juuti 2011b, 54; Tuomi 2007, 128–129.) 

 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys muodostuu osaamisen johtamisesta, ke-

hittämisestä sekä ennakoinnista ja tapauksena (ilmiönä) on osaamiskartoituksen 

merkitys tulevaisuuden osaamisen ennakoinnissa. Tutkimus toteutettiin pääasialli-

sesti laadullisena tutkimuksena käyttäen lähestymistapana tapaustutkimusta, jonka 

tekemisessä hyödynnettiin triangulaarista, eli monimenetelmällistä tutkimustapaa. 

Monimenetelmällinen toteutustapa valikoitui siksi, että tutkittavasta aiheesta halut-

tiin saada erilaisia näkökulmia esimerkiksi teorian, haastattelujen ja lomakekyselyi-

den avulla. Tapaustutkimusta (engl. case study) taas puoltaa se, että tutkimuksessa 

haettiin vastauksia kysymyksiin kuinka, miten ja millaista, tutkijan kontrolli tapahtu-

miin on vähäistä, tutkimuksen kohteena on nykyaikainen meneillään oleva ilmiö ja 

tutkimuksen yhtenä tehtävänä on tuottaa toimeksiantajalle keinoja yrityksen osaami-

sen kehittämiseksi. Tapaustutkimus on kokonaisvaltainen, monipuolinen ja joustava 

lähestymistapa, jonka tavoitteena on luoda syvällinen ja kokonainen käsitys joko yh-

destä tai useammasta tutkittavasta tapauksesta käyttäen yhtä tai useampaa tapauk-

seen sopivaa tutkimusmenetelmää. (Creswell 2018, 73, 75; Ojasalo, ym. 2009, 52; 

Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 182, 189; Simons 2009, 21, 28.) 

 

Määrällisellä tutkimuksella pyrittiin tässä tutkimuksessa tuomaan esiin henkilöstön 

näkemyksiä yrityksen osaamisesta, sen kartoittamisesta ja kehittämisestä lomakeky-

selyn avulla. Kyselylomake onkin Vilkan (2015, 94) mukaan yksi määrällisen tutkimuk-

sen perusaineistonkeruumenetelmistä. Tuomi (2007, 95) kuvaa määrällisen tutki-

muksen peruskysymykseksi tutkittavan ilmiön mitattavuutta. Myös teoria ja lähde-

kriittisyys ovat oleellisia tutkimuksen tulosten ymmärtämisen kannalta (Tuomi 2007, 

95; Vilkka 2015, 97). Tutkimuksen määrällisen aineiston kautta pyrittiin ilmaisemaan 
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yrityksen henkilöstön näkemyksiä ilmiöstä, eli osaamiskartoituksen merkityksestä tu-

levaisuuden osaamisen ennakoinnissa, niin numeraalisesti kaavioiden kautta kuin 

verbaalisestikin. 

5.3 Tutkimuksen aineistonkeruu 

Puusan (2011, 114–115) mukaan tutkija tulkitsee ja pyrkii hahmottamaan tutkimuk-

sen kokonaisuutta koko tutkimuksen ajan. Tästä syystä laadulliselle tutkimukselle on 

tyypillistä, että aineiston keruussa käytetään useampaa vaihetta ja mahdollisesti 

myös monimenetelmällisyyttä, kuten tässä työssä on käytetty. Tällöin aineistoa ana-

lysoidaan koko tutkimuksen ajan, joka puolestaan mahdollistaa tutkimuksen jousta-

vuuden ja mahdollistaa muutosten tekemisen tarvittaessa jo aineiston keruuvai-

heessa. (Puusa 2011, 114–115.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole selvittää 

yksiselitteistä totuutta tutkittavasta aiheesta, vaan selvittää tutkimuksen aikana 

muodostuneiden tulkintojen avulla esimerkiksi jonkin ilmiön muodostumista ja vaiku-

tuksia. Tieto liittyy aina ihmisten tuottamiin merkityksiin, analyysi on aineistoläh-

töistä, aineiston keruussa tietolähteet valitaan tarkoituksenmukaisesti ja kyseinen 

joukko on määrälliseen tutkimukseen verrattain pieni. Lisäksi tutkimuksen tulokset 

koskevat vain tutkittavaa aineistoa, eikä niitä yleensä pyritä yleistämään. (Tuomi 

2007, 97; Vilkka 2015, 120.) Kesselman-Turkelin ja Petersonin (2003, 2) mukaan tutki-

musaineistoa kerättäessä tärkein kysymys on se, miksi tutkimusta toteutetaan, sillä 

samasta aineistostakin saa erilaisia tuloksia riippuen tutkimuksen tarkoituksesta. Ala-

suutari (2011, 83) sekä Tuomi (2007, 128–129) muistuttavat, että aineistonkeruussa 

tulee ottaa huomioon tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka ohjaa tutkimusta ja 

määrittelee millainen aineisto siihen kannattaa kerätä. Oikeanlaisilla tutkimusmene-

telmillä ja aineistoilla onkin Räsäsen, Anttilan ja Melinin (2005, 10) näkemyksen mu-

kaan suuri merkitys tutkimuksen onnistumiseen. 

 

Tämän tutkimuksen aineiston keruuta ohjasivat teoreettista viitekehystäkin ohjan-

neet käsitteet: osaamisen johtaminen, kartoittaminen sekä kehittäminen. Tutkimuk-

seen haluttiin saada tietoa niin esimiesten kuin henkilökunnankin näkemyksistä sekä 
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osaamiskartoitusta, että tulevaisuuden osaamista ajatellen, jonka vuoksi aineistoa 

haluttiin kerätä useampaa menetelmää hyödyntäen. Aineistonkeruumenetelmiksi va-

likoituivat kyselytutkimus ja haastattelu, joka lopulta toteutettiin kolmena versiona; 

pari- ja yksilöhaastatteluna, sekä sähköpostikyselynä. Vilkka (2015, 122) esittääkin 

haastattelua laadullisen tutkimuksen yleisimmäksi tiedonkeruumenetelmäksi. Myös 

Traversin (2001, 2), Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 11, 34) ja Puusan (2011, 81) mu-

kaan haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonhankinnan perusmuodoista, joka sopii 

monien ilmiöiden tutkimiseen ja joka voidaan toteuttaa niin yksilö-, pari- kuin ryhmä-

haastattelunakin. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 11, 34, 61; Puusa 2011, 81.) 

Haastattelua voidaan pitää tavoitteellisena keskusteluna, joka useimmiten tapahtuu 

tutkijan ehdoilla ja aloitteesta, ja jossa aihepiirit on määritelty ennalta. Tästä huoli-

matta haastattelu on kuitenkin vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa molemmat osa-

puolet vaikuttavat toisiinsa ja joka voidaan toteuttaa monessa eri muodossa ja mo-

nista lähtökohdista. (Eskola ja Vastamäki 2015, 27, 29; Hirsjärvi & Hurme 2009, 11, 

13, 34; Puusa 2011, 73, 80.) Aineistoa ei pitäisi kuitenkaan ryhtyä keräämään vain ha-

taran ajatuksen pohjalta, vaan vasta sitten, kun tutkija on perehtynyt tutkittavaan il-

miöön riittävästi, sillä niin laadullisessa tutkimuksessa kuin haastattelussakin tutkija 

tekee tulkintoja haastateltavien esittämistä ajatuksista. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 11, 

13; Puusa 2011, 73, 80.) Eskelisen ja Karsikkaan (2014, 85) mukaan haastattelu perus-

tuu tutkijan ennalta ilmoittamiin teemoihin, mutta näihin liittyvillä kysymyksillä ei ole 

tarkkaa muotoa tai esittämisjärjestystä. Haastattelut tulisi aina tallentaa, joko nau-

hoittamalla tai kuvaamalla, jotta niitä voidaan myöhemmin analysoida tarkasti ja 

näin varmistaa uskottavien päätelmien tekeminen. (Eskelinen & Karsikas 2014, 85; 

Puusa 2011, 73.) 

Tutkimuksen määrällisestä aineistosta haluttiin toteuttaa kokonaistutkimuksena 

(Valli 2015, 94–95), jossa on mahdollisimman kattava otanta. Tämän vuoksi aineisto 

kerättiin toimeksiantajayrityksen tammikuussa 2020 järjestämissä Startti-päivissä 

2.1. sekä 9.1. toteutetuilla lomakekyselyillä. Kyselylomaketta (liite 4) ei ajallisten re-
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surssien puitteissa ehditty testaamaan, mutta se oli hyväksytetty yrityksen toimitus-

johtajalla sekä operatiivisella asiantuntijalla. Kyselyyn osallistuneet eivät saaneet tu-

tustua lomakkeeseen etukäteen, tutkimuksen toteuttamisesta tiedotettiin tapahtu-

man aluksi ja siihen vastaamiseen oli varattu aikaa tapahtuman lopuksi. Kysymyksiä 

oli kolmen tyyppisiä: avoimia, kyllä tai ei, sekä 1–5 arviointiasteikolla vastattavia. Li-

säksi kysymykset oli jaoteltu lomakkeeseen kolmeen kategoriaan: osaaminen, osaa-

miskartoitus ja osaaminen tulevaisuudessa. Tutkija halusi varmistaa sujuvan osallistu-

misen toimittamalla tilaan valmiiksi kyniä, jottei vastaaminen jäisi ainakaan siitä 

kiinni, ja esittelemällä kyselylomakkeen ennen siihen vastaamista. Näin tutkija pystyi 

vastaamaan osallistuneiden kysymyksiin lomakkeesta ja vähentämään kysymysten 

väärinymmärtämisen riskiä. Toiseen tapahtumapäivistä tutkija ei itse päässyt pai-

kalle, jolloin kyselyn toteuttamisesta vastasi yrityksen operatiivinen asiantuntija.  

 

Tutkimuksen laadullinen aineisto oli tarkoitus kerätä haastattelemalla kahdeksaa esi-

miestä parihaastatteluina ennakkoon annettujen haastatteluteemojen avulla. Haas-

tattelujen kohderyhmäksi valittiin ravintoloiden esimiehet, jotta voitaisiin selvittää 

heidän näkemyksiään yrityksen osaamisen tasosta ja tulevaisuuden näkymistä, osaa-

miskartoituksesta sekä yleisesti alan tulevaisuudenosaamistarpeista. Tutkija valitsi 

haastateltavat yrityksen esimiehistä ja lähestyi heitä sähköpostitse haastattelukut-

sulla, johon oli liitetty haastatteluteemarunko (liite 1). Haastateltavien suostumuksen 

saamisen jälkeen tutkija osoitti heille haastatteluparit sekä sopi tarkemmat ajankoh-

dat. Muutoin haastateltavat eivät tienneet kysymyksiä etukäteen. Kutsuja lähetettiin 

kahdeksan, joista kaikki suostuivat haastatteluun. Kevään 2020 koronavirusepide-

mian aiheuttamien rajoitusten, sekä niistä seuranneiden äkillisten muutosten vuoksi 

tutkimusaineisto kerättiin lopulta haastattelemalla neljää esimiestä kasvotusten, 

joista yksi parihaastatteluna, sekä tekemällä kysely kolmelle esimiehelle sähköpostin 

välityksellä. Yksi esimieshaastattelu jäi kokonaan toteutumatta. 

 

Haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2020 tutkijan työpaikan ravintolasalissa, koska 

koronapandemian vuoksi ravintolat olivat suljettuina. Tilojen toimivuus haastattelu-

jen tekemiseen oli etukäteen todettu ja tarkoituksena oli rauhoittaa tila ja minimoida 
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häiriötekijät, jossa onnistuttiin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin, sillä kaksi 

ensimmäistä haastattelua jouduttiin kertaalleen keskeyttämään häiriötekijöiden 

vuoksi. Haastattelut tallennettiin sekä sanelimeen että tutkijan matkapuhelimen sa-

nelimeen, josta ne siirrettiin tietokoneelle säilyttämistä sekä jatkokäsittelyä varten. 

Varsinaisia muistiinpanovälineitä haastattelujen aikana ei käytetty. Haastateltavien 

kanssa käytiin ennen haastattelun alkua läpi siihen liittyviä asioita, kuten osallistujien 

anonymiteetin varmistaminen tutkimuksessa sekä vastattiin mahdollisiin kysymyk-

siin. Kaikki haastatteluun osallistuneet olivat tutkijalle entuudestaan tuttuja, koska 

työskentelevät samassa yrityksessä, jonka ansiosta haastattelutilanne oli lähtökohtai-

sesti tuttavallinen ja rento. Tutkija esitti haastateltaville kysymyksiä oman teemarun-

konsa mukaisten kysymysten avulla (liite 2). Haastattelut kestivät keskimäärin noin 

30 minuuttia, parihaastattelu hieman yli tunnin ja noudattelivat melko hyvin annet-

tuja teemoja ja niihin liittyviä alakysymyksiä. Ensimmäisessä haastattelussa, joka to-

teutettiin parihaastatteluna, poikettiin teemarungosta eniten ja se oli luonteeltaan 

keskustelevampi kuin kaksi muuta yksilöhaastattelua. 

 

Esimiehistä kolme ei päässyt sovitusti haastatteluihin, jonka vuoksi haastattelun si-

jaan he osallistuivat tutkimukseen sähköpostikyselyn avulla. Haastattelukysymyksistä 

muokattiin tutkimukseen sopivat kysymykset, jotka toimitettiin vastaajille maalis-

kuussa 2020 sähköpostin liitteenä lyhyen saatekirjeen kanssa (liite 3). Vastaukset saa-

tiin maalis-huhtikuussa 2020 ja kaikilta sähköpostikyselyyn lupautuneilta saatiin vas-

tukset. Yksi osallistujista soitti tutkijalle kysyäkseen tarkennuksia kysymystenasette-

luun liittyen. 

5.4 Tutkimusaineiston analysointi 

Puusa (2011, 114, 118) kuvailee tutkimuksen aineistoa kuvauksena tutkittavasta ilmi-

östä ja sisällönanalyysia keinona järjestää tutkimuksen empiiristä aineistoa tutkintaa 

varten. Sisällönanalyysin tavoitteena on auttaa järjestämään aineisto aluksi tiiviiseen 

ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisällä olevaa informaatiota. Toisin sanoen 

kerätty aineisto ensin palastellaan tutkimusmenetelmän mukaisesti ja kootaan sitten 
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uudelleen synteesiksi. Aineiston pelkistämisellä ja tiivistämisellä pyritään lisäämään 

sen informaatioarvoa, sillä aineiston rikkaus johtaa myös siihen, että sellaisenaan se 

on hajanaista. Tutkijan tehtävänä onkin pyrkiä luomaan hajanaisesta aineistosta mie-

lekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota sisältävä kokonaisuus, jonka avulla hän 

pystyy tekemään johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Puusa 2011, 115, 117; VIlkka 

2015, 164.) 

 

Tuomen (2007, 128) mukaan teorialähtöisessä tutkimuksessa tärkeimmät teoreetti-

set käsitteet valitaan ennen empiirisen tiedon hankintaa. Aineistolähtöisessä tutki-

muksessa ajatuksena on, että käsitteet muodostuvat vasta empiirisen aineiston ana-

lyysin tuloksena. (Tuomi 2007, 128, 129–130.) Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi 

on aloitettu aineistolähtöisenä sisällönanalyysina, mutta aineiston luokitteluvai-

heessa on todettu nousevien käsitteiden olevan samoja käsitteitä kuin ne, jotka ovat 

ohjanneet tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Tällöin puhutaan Tuomen (2007, 

128–129) ja Vilkan (2015, 163, 170) mukaan teoriaohjaavasta analyysistä, jossa ana-

lyysivaiheessa aloitetaan aineistolähtöisesti, mutta aineiston analyysissä käytetään 

myös aiempia tietoja ja teorioita. 

 

Tutkimuksen sisällönanalyysi pitää sisällään monta vaihetta, joita on kuvattu kuviossa 

14. Puusan (2011, 120–123) mukaan sisällönanalyysi aloitetaan käymällä aineisto läpi 

useaan kertaan ja tarkastamalla sen mahdolliset puutteet. Tämän jälkeen aineisto 

pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi, jotka ryhmitellään samankaltaisten kanssa, jol-

loin voidaan puhua luokittelusta tai teemoittelusta. Luokittelussa tutkittavaa ilmiötä 

jäsennetään vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa ja sen avulla voidaan erotella 

tutkimukselle olennaisimman asiat ja löytää sen ydin. Luokittelun jälkeen samankal-

taiset ilmaukset yhdistellään kategorioiksi, joita yhdistellään niin pitkälle, kuin ai-

neisto antaa myöten. Lopulta kaikki kategoriat yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaa-

vaksi kategoriaksi. Tässä vaiheessa on tärkeää tarkastella syntyneitä luokkia kriitti-

sesti ja varoa muodostamasta tekstiin sellaisia teemoja, joita sieltä ei löydy. (Hirsjärvi 

& Hurme 2009, 147; Moilanen & Räihä 2018, 60–61; Puusa 2011, 120–123)  
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Kuvio 14. Aineiston analyysin vaiheet (mukaillen Eskelinen & Karsikas 2014, 79; 

Hirsjärvi & Hurme 2009, 144) 

 

Kyselyt 

 

Kyselylomakkeiden analysointi aloitettiin purkamalla lomakkeiden vastaukset Excel -

taulukkoon kysymys kerrallaan (taulukko 9). Tällöin pystyttiin samalla tarkistamaan, 

voitaisiinko kaikkia lomakkeita käyttää tutkimuksessa.  

 

Taulukko 9. Kysymyslomakkeen taulukointimalli 

 

Aineisto Luenta Luokittelu Yhteyksien 
löytäminen Raportointi

11. Millaisena näet oman 
ammattialasi osaamisen 
tulevaisuudessa?

12. Millaisena näet osaamisen ruoka- 
ja ravintolapalveluissa 
tulevaisuudessa?

13. Millaisia palveluita uskot 
asiakkaiden tulevaisuudessa haluavan?

Tarpeet ja kasvava asiakas 
tietoisuus. Tämä on tärkein osa-
alue. Kilpailuetu

Asiakaspalvelu tulee muuttumaan ja 
siihen pitää osata vastata relevantilla 
tavalla.

somea hirveesti -paperi työtä 
enemmän

erityisruokavaliot tulevat lisääntymään -
vege

kasvisruokien ja vegaanisen ruoan 
vankka tunteminen -> kaikki osa-
alueet

vastuullisuuden vankka tuntemus - 
taloudellisuus

ystävällistä kestävänkehityksen 
palveluita

Hätä tulee. Koko ajan vähemmän 
ammattitaitoista tekijää

Moniosaajat työllistyvät parhaiten, 
myös SOME taidot korostuu + 
markkinointi +ATK +nopeus 
+stressin sieto

Paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, 
kielitaito korostuu

enemmän allergioita, diettejä, 
trendejä, elämyksiä ruuasta

toivottavasti kursseja ja lisää 
oppimista

toivon mukaan hyvänä 
asiakaspalvelujana ajan hermolla

Pelkistä-
minen 

Käsitteellis-
täminen 
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Vastauksia saatiin 64 kappaletta, sekä kaksi tyhjää lomaketta. Yritys työllistää tällä 

hetkellä noin 80 henkeä, joten otannan osalta tutkimuksen aineistonkeruussa pääs-

tiin siis määrälliseen tavoitteeseen. Vastatuista lomakkeista jouduttiin kuitenkin hyl-

käämään kolme kappaletta; yksi, jonka käsialasta ei saanut selvää ja kaksi, joiden 

kyllä/ei vastauksiin oli vastattu molempiin sarakkeisiin, jonka vuoksi tutkimuksesta 

saadut tulokset olisivat vääristyneet. Kyselytutkimuksen otanta (n) on siis 61, josta 17 

(28 %) vastanneista oli esimiesasemassa ja 42 (69 %) työntekijöitä, 2 (3 %) ei halun-

nut ilmoittaa asemaansa yrityksessä (kuvio 15).  

 

 

Kuvio 15. Vastanneiden asema yrityksessä (n=61) 

 

 

Taulukoinnin jälkeen tuloksista eroteltiin koulutustoiveet, jotka luovutettiin toimeksi-

antajayrityksen operatiiviselle asiantuntijalle helmikuussa 2020 tulevan syksyn koulu-

tuksien suunnittelua varten. Excel -taulukossa arviointiasteikolla 1–5 vastatuista kysy-

myksistä laskettiin vastausmäärät per kysymys ja saatuja tuloksia verrattiin kunkin 

kysymyksen otantaan (n). Kyllä tai ei -vastauksia käsiteltiin samalla tavalla ja avoimet 

kysymykset kerättiin omiin taulukoihinsa koulutustoiveiden lailla. Numeraalisista vas-

Esimiehiä

Työntekijöitä

Asemaa ei ilmoitettu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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tauksista muodostettiin kaavioita. Tutkimuksen tulokset muodostettiin näiden kaavi-

oiden ja avoimien vastausten perusteella tehdystä analyysista, jota käsitellään tar-

kemmin tutkimuksen tuloksissa (luku 6). 

 

Haastattelut 

 

Haastatteluaineistojen analysointi aloitettiin kuuntelemalla haastattelut läpi, jonka 

jälkeen aineisto litteroitiin sanatarkasti. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 30 sivua, 

joista parihaastattelusta 15 sivua ja yksilöhaastatteluista 8 sivua/haastattelu. Litte-

rointien yhteydessä haastattelut anonymisoitiin ja haastateltavat koodattiin H1, H2 ja 

niin edelleen. Haastateltavien ikää, sukupuolta, toimipaikkaa tai työsuhteen kestoa ei 

haluttu anonymiteetin säilyttämiseksi tuoda esiin, eikä se ollut myöskään tutkittavan 

ilmiön kannalta oleellista. Ennen aineiston tarkempaa analyysiä luettiin se vielä kah-

desti läpi samalla tarkkaillen mahdollisia puutteita tai virheitä. Myös sähköpostivas-

taukset tallennettiin tutkijan koneelle ja anonymisoitiin. 

  

Tämän jälkeen aineistoa lähestyttiin Alasuutarin (2011, 90–91) mukaisesti niin sano-

tusta faktanäkökulmasta. Tämä lähestymistapa valittiin, koska haluttiin selvittää tut-

kittavien todelliset mielipiteet tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston analyysimenetelmäksi 

valikoitui sisällönanalyysi, teoriaohjaavalla otteella (Tuomi 2007, 128–129; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 109; Vilkka 2015, 163, 170). Aineiston analyysi aloitettiin aineistoläh-

töisesti, jotta aineistosta voisi analyysin edetessä nousta esiin uusia ilmiötä selittäviä 

asioita. Analyysin edetessä huomattiin, että aineistosta esiin nousevat ilmiöt vastasi-

vat tutkimuksen aiempia tietoja ja teorioita, jolloin nämä käsitteet vahvistuivat. Sisäl-

lönanalyysin avulla tutkimusta voidaan analysoida objektiivisesti ja muodostaa tutkit-

tavasta ilmiöstä sanallisesti tiivis ja yleistetty kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). 

Tutkimuksen sisällönanalyysi on edennyt Tuomen ja Sarajärven kuvailemien vaihei-

den (kuvio 16) mukaisesti aineiston litteroinnista pääluokkien muodostamiseen. 
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Kuvio 16. Sisällönanalyysin eteneminen vaiheittain (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 

2018, 123). 

 

Litteroinnin ja tarkistamisen jälkeen aineisto luettiin kolmannen kerran läpi poimien 

oleellisimman viittaukset jatkokäsittelyä varten. Myös sähköpostikyselyillä saadut tu-

lokset luettiin tässä vaiheessa läpi ja niistä poimittiin oleellisimmat viittaukset jatko-

käsittelyä varten. Tämän jälkeen haastatteluista ja sähköpostikyselyistä saadut viit-

taukset luetteloitiin Excel -taulukkoon ja niitä käsiteltiin tästä eteenpäin yhtenäisenä 

aineistona. Näin voitiin lisätä vastaajien anonymiteettiä. Taulukoiduista viittauksista 

karsittiin pois tutkimukselle epäolennainen tieto, eli viitaukset pelkistettiin. Tämän 

jälkeen ne ryhmiteltiin ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Nämä 

samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin alaluokkia, jotka 

nimettiin niitä kuvaavilla käsitteillä (taulukko 10). (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123–124.) 

 

 

Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi ja kokoavaksi käsitteeksi

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen

Pelkistysten ryhmittely ja alaluokkien muodostaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistyksistä

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Haastattelujen lukeminen ja niihin perehtyminen

Haastattelujen kuunteleminen ja litterointi
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Taulukko 10. Kuvaus aineiston pelkistämisestä ja alaluokan muodostumisesta  

 

 

Alaluokkien syntymisen jälkeen analyysi jatkui muodostamalla niistä yläluokkien 

kautta pääluokkia (taulukko 11), jolloin aineisto tiivistyi.  

 

Taulukko 11. Kuvaus pääluokan muodostumisesta 

  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 124–126) mukaan käsitteellistämistä jatketaan yhdiste-

lemällä luokituksia niin kauan, kuin se on aineiston kannalta mahdollista, kuitenkin 

säilyttäen sen yhteyden alkuperäisdataan. Tässä tutkimuksessa aineiston luokittelua 

jatkettiin aina pääluokkien muodostamiin käsitteisiin asti, joita syntyi kolme. Pääluok-

kia ovat osaamisen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja osaamisen ennakointi. 

Nämä pääluokat ja niiden muodostuminen yläluokista on kuvattu taulukoissa 12–14.  

 

  

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka
Sehä on se, joka sitte näyttää sen suunnan 
miten siellä hommat toimii ja miten ne 
tehdään, ni onhan sillä iso merkitys. 
Esimiehillä. (H2)

Esimiehen esimerkin merkitys 
johtamisessa Esimiehen rooli

Esimiesten rooli osaamisen kehittämisessä 
sekä kartoituksessa on valtava. (H5)

Esimiehen roolin tärkeys. Esimiehen rooli

Sit varmaan oma esimerkkiki on siis, sillei 
että, halu on itekki niinku esimiehelläkin 
ehkä kehittyä jollai tasolla. En nyt tarkota, 
että välttämättä pitäs mihinkää kurssille 
lähteä, mutta niinku siis silleen, että olla 
kuitenkin itsekin siinä pulssilla vähän. (H6)

Esimerkin merkitys johtamisessa ja 
kehittymisessä Esimiehen rooli

Alaluokka Yläluokka Pääluokka
Esimiehen rooli Esimiehen rooli työyhteisössä Osaamisen johtaminen
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Taulukko 12. Yläluokkien tiivistyminen osaamisen johtaminen -pääluokaksi 

Yläluokka Pääluokka 
Motivaatio Osaamisen johtaminen 
Työyhteisön motivointi   
Esimiehen rooli työyhteisössä   
Kannustaminen   
Työyhteisö jaksamisen tukena 
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen   

 

Taulukko 13. Yläluokkien tiivistyminen osaamisen kehittäminen -pääluokaksi 

Yläluokka Pääluokka 
Osaamisen kartoittaminen Osaamisen kehittäminen 
Koulutushalukkuus   
Kehittymisen seuranta   
Osaamisen kartoittamisen vuosikello   
Osaamisen laadun takaaminen   
Osaamisen kehittämisen keinot   
Yhteisöllinen oppiminen   
Ammattitaidon kehittäminen   
Osaamisen jakaminen 
Tiedon jakaminen 
Osaamisen kehittämisen keinot   

 

Taulukko 14. Yläluokkien tiivistyminen osaamisen ennakointi -pääluokaksi 

Yläluokka Pääluokka 
Moniosaaminen Osaamisen ennakointi 
Tulevaisuuden osaaminen   
Henkilöstön merkitys palvelussa   
Muutokseen sopeutuminen    
Monipuolistuvat palvelut 
Osaamisen monipuolistuminen   

 

 

Aineiston analyysin perusteella muodostettujen pääluokkien, eli käsitteiden kautta, 

kyselytutkimuksen tulosten sekä näistä saatujen johtopäätösten avulla pyrittiin vas-

taamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja muodostamaan käsitteellisempi näke-

mys tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127). 
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6 Tutkimustulokset 

Tutkimusaineiston perusteella ilmiötä, osaamiskartoituksen merkitys tulevaisuuden 

osaamisen ennakoinnissa, selittäviksi käsitteiksi vahvistuivat osaamisen johtaminen, 

kehittäminen ja ennakointi. Näiden tekijöiden avulla pystytään oikein toteutettuna 

luomaan yritykselle kestävä pohja tulevaisuuden markkinoita ajatellen. Tässä luvussa 

tuodaan esiin tutkimuksen tulokset käsitellen niitä aineistonkeruumenetelmittäin. 

Sekä kyselylomakkeiden että haastatteluiden teemat oli jaettu kolmeen osaan. Mo-

lempien tutkimusten tulokset on jaoteltu näiden pääteemojen mukaisesti (taulukko 

15). Lopuksi ne kootaan yhteen pohdinnassa (luku 7), jossa tutkimuksen tuloksia käsi-

tellään tutkimuksessa esiin tulleiden käsitteiden sekä tutkimuskysymysten kautta.  

Taulukko 15. Tutkimusten pääteemat 

 

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että osaamisen tehokkaalla, systemaatti-

sella ja validoidulla kartoittamisella on suuri merkitys henkilöstön osaamisen kehittä-

miseen sekä tulevaisuuden osaamisen ja sen tuomien osaamistarpeiden ennakoitiin. 

Oikein toteutetun kartoituksen avulla osaamista voidaan tehokkaasti kehittää ja näin 

varmistamaan osaamisen korkea taso myös tulevaisuudessa, jolloin laadukkaan pal-

velun ylläpitäminen yrityksen palveluissa mahdollistuu. Tuloksista muodostui ne tii-

vistävä malli (kuvio 17) osaamiskartoituksen vaikutuksista palvelun laatuun ja osaa-

misen ennakointiin. 

Kyselyt

• Osaaminen
• Osaamiskartoitus
• Osaaminen 

tulevaisuudessa

Haastattelut

• Osaaminen ja sen 
kartoittaminen

• Osaamisen 
kehittäminen

• Osaaminen 
tulevaisuudessa



69 

 
 

 

Kuvio 17. Osaamiskartoituksen vaikutukset palvelun laatuun ja ennakointiin 

 

Tutkimustulosten perusteella kehitettiin toimeksiantajayritykselle jatkuvan osaamis-

kartoituksen ja kehittämisen toimintamalli, sekä sen toteuttamisen mahdollistavat 

työkalut (liitteet 5–8). 

6.1 Kyselyt 

Osaaminen 

Vastanneet pitivät työyhteisön osaamista pääasiallisesti hyvänä (42), osa jopa erin-

omaisena (14) (kuvio 18). Vastanneista 8 % (5) piti osaamisen tasoa huonona. 

Yksilön OSAAMISEN 
KARTOITTAMINEN 

selvittää 
kehityskohteet ja 
TULEVAISUUDEN 

OSAAMISTARPEET

OSAAMISEN 
KEHITTÄMISELLÄ 

parannetaan 
osaamisen tasoa

OSAAMISEN 
JALKAUTTAMINEN 

toimipaikkoihin 
parantaa yrityksen 
kokonaisosaamista

Takaa PALVELUN  
LAADUN säilymisen ja 
osaamisen tason myös 

TULEVAISUUDESSA
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Kuvio 18. Työyhteisön tämänhetkinen osaamistaso 

 

Vastanneiden mukaan sekä työnkierto omalla toimipaikalla, että vuorot muissa toi-

mipaikoissa ja pysyvät toimipaikkamuutokset vaikuttavat kaikki jonkin verran oman 

osaamisen kehittämiseen. Työnkiertoa omalla toimipaikalla pidettiin kuitenkin tehok-

kaimpana keinona (kuvio 19), kun taas vuoroja muissa toimipaikoissa ja pysyviä toi-

mipaikkamuutoksia pidettiin vähiten vaikuttavina. 

 

Kuvio 19. Ovatko seuraavat tekijät kehittäneet omaa osaamistasi? 
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Suurin osa vastanneista (n=54) toivoisi lisää koulutuksia (kuvio 20), mutta jopa 28 

prosenttia (17) vastasi kysymykseen kielteisesti. Tätä tulosta saattaa selittää se, että 

suurimmalla osalla (67 %) kyselyssä työkokemuksensa ilmoittaneista (n=60) on yli 10 

vuoden työkokemus, kun taas vain 19 vastannutta (32 %) ilmoitti työkokemuksek-

seen alle 10 vuotta.  

 

Kuvio 20. Toivoisitko lisää koulutuksia? 

 

Koulutuksia kysymyksessä 3 lisää toivoneita vastaajia pyydettiin kertomaan omista 

koulutustoiveistaan avoimessa jatkokysymyksessä. Taulukkoon 16 on kerätty kysy-

myksessä esiin tulleita koulutustoiveita. Esiin nousivat erityisesti ammattiosaami-

seen, kuten tuotetietouteen, asiakaspalveluun ja erityisruokavalioihin liittyvät koulu-

tukset. Lisäksi toivottiin muun muassa erilaisia kouluttajia, esimieskoulutusta, myyn-

tiin ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia, sekä koulutuksia opiskelijoiden ohjaa-

miseen. Myös esimiehet toivoivat koulutuksia esimerkiksi esimiestyön haasteisiin ja 

työssä jaksamiseen liittyen. 
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Taulukko 16. Tutkimuksessa esiin tulleita koulutustoiveita 

 

Esiin nousivat myös työyhteisön yhteiset koulutukset, joiden avulla voitaisiin kerrata 

esimerkiksi miten kokoustilat katetaan asiakasta varten ja voitaisiin varmistaa, että 

käytännöt pysyisivät yhtenäisinä eri toimipaikkojen välillä, sekä ristiin koulutukset 

työntekijöiden välillä; tarjoilijoille esimerkiksi keittiölaitteiden koulutusta ja kokeille 

vastaavalle kassakoulutusta. Osa toivoi lisäksi jokaiselle räätälöityjä, omaa osaamista 

tukevia ja osa puolestaan lyhyitä ja inspiroivia koulutuksia. 

Osaamisesta kysyttiin edellä olleiden kysymysten lisäksi kahdella avoimella kysymyk-

sellä, joissa haluttiin kolme vastaajan mielestä tärkeintä osaamista perusteluineen. 

Kysymyksissä kysyttiin, minkälaisen osaamisen vastaaja näkee oleellisena yrityksen 

toiminnassa ja minkälaisen taas erityisenä asiakkaiden näkökulmasta. Ensimmäiseen, 

yrityksen osaamista koskevaan kysymykseen vastasi 46 henkilöä ja 15 jätti kohdan 

Ammattiosaamiseen liittyvät koulutukset 
(sali & keittiö)

•Asiakaspalvelukoulutus
•Tuotetietous
•Ruoka
•Juomat (esim. viinit)
•Allergiat ja ravitsemus 
•Erityisruokavaliot
•Kasvisruoka
•Trendit
•Eri maiden ruoat
•Juhlapalvelut ja edustustilaisuudet
•Juhlamenut
•Kattaus
•Tarjoilu
•Ruokien esillepano
•Barista (kahvila/erikoiskahvit)
•Ravintola-alan messut
•Vitriinituotteiden valmistus ja esillepano
•Kestävä kehitys
•kierrätys
•ympäristövastuullisuus
•Laitekoulutukset
•myös työntekijöille kuuluvat laitteiden 

huoltotoimet
•Järjestelmät ja ohjelmat
•Lainsäädäntö jne.

Muita

•Esimieskoulutus
•Kielikursseja
•palveluenglanti
•ammattisanasto
•Erilaisia ulkopuolisia kouluttajia
•Some, tietotekniikka
•Vuorovaikutus
•Yhteistyö
•Ergonomia
•Koulutusta opiskelijoiden ohjaamiseen ja 

arvioimiseen 
•Myyntikouluksia
•Somistus
•Järjestyksenvalvoja
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tyhjäksi. Toiseen, asiakkaan näkökulmaa koskevaan, kysymykseen vastasi puolestaan 

40 henkilöä, tyhjiä vastauksia saatiin 21 kappaletta. 

Yrityksen toiminnan kannalta oleellisimpina osaamisina koettiin asiakaspalvelu (18), 

ruoanvalmistus (12), ammattitaitoiset työntekijät (11), moniosaaminen (6) sekä 

tuote- ja raaka-ainetietous (5), sekä vastuullisuus (4). Alla muutamia otteita vastauk-

sista perusteluineen: 

Moniosaaminen - nykymaailmassa ei riitä enää se, että pärjäät vaan yh-
dessä asiassa…mahdollistaa työn kierron 

Ruoan valmistus - Yksi meidän myyntivalteista on hyvä ruoka. 

Alan ammattitaito - ammattilaiset tekee ammattitaitosta laadukasta 
työtä 

Ryhmätyöskentely - Harvassa Semman paikassa työskennellään yksin. 

Tuoteturvallisuus - Esim. allergiat todella tärkeitä huomioida 

Ruuanvalmistus - Tärkein tarkoituksemme on valmistaa hyvää ruokaa. 

Asiakaspalvelu - Hyvä asiakaspalvelu on tärkeää ja sillä voi pelastaa 
jopa muita heikkouksia 

Asiakkaiden kannalta erityisenä osaamisena nähtiin hyvin pitkälti samanlaisia asioita, 

kuin yrityksen kannalta. Tärkeimmiksi nousivat muun muassa asiakaspalvelu (21), 

palvelualttius (8), ruoanvalmistus, ruoan ja palvelun tasalaatuisuus (6), tuote- ja 

raaka-ainetietous (10), sekä erityisruokavaliotietous (5) ja moniosaaminen (5). Alla 

muutamia otteita vastauksista mahdollisine perusteluineen: 

Asiakas kokee saavansa aina palvelua ja apua ongelmiinsa 

Asiakaspalvelu - peruselementit pitää olla kohdallaan, johon nämä -> 
elementit kuuluvat 
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Laatu - Laatu pitää kiireessäkin 

Erityisruokavaliot - Kuinka tehdä hyvää ruokaa kun reseptiä rajataan 

Osaamiskartoitus 

Osaamiskartoituskysymykseen vastanneista (n=59) 30, eli noin puolet (49 %) oli tie-

toisia siitä, että yrityksessä tehdään osaamiskartoituksia. Vastaavasti 29 (48 %) ei ol-

lut tietoisia (kuvio 21). Enemmistölle vastanneista (57 %) ei ollut koskaan tehty osaa-

miskartoitusta, mutta tietoisuuden asteeseen verrattuna asiasta on kuitenkin pu-

huttu työyhteisössä. Osaamiskartoitusta pidettiin kuitenkin hyvin tarpeellisena työka-

luna vastanneiden keskuudessa. 

 

Kuvio 21. Henkilökunnan näkemys osaamiskartoituksesta 

 

Osaamiskartoituksesta kysyttiin lisäksi kahdessa avoimessa kysymyksessä, joissa ky-

syttiin, onko osaamiskartoitus saanut tunnistamaan omaa osaamista, sekä palautetta 
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tai kommentteja osaamiskartoituksista. Näihin avoimiin kysymyksiin saatiin vastauk-

sia vain 22 kyselyyn osallistuneelta. Vastanneista 16 koki osaamiskartoitusten autta-

neen oman osaamisen tunnistamisessa, yksi ei kokenut saaneensa hyötyä, yhdelle ei 

ollut tehty kartoitusta ja neljä jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Palaute -kysy-

myksessä vastauksia saatiin 11 vastausta, joissa muun muassa harmiteltiin sitä, että 

osaamiskartoituksia toteutetaan liian harvoin ja koettiin ettei niitä seurata millään ta-

valla. Osan kehui kartoittamista hyväksi keinoksi kehittää osaamista, jos se toteute-

taan hyvin. Alla muutamia otteita saaduista vastauksista: 

Tulisi tehdä säännöllisesti, palvelee työnantajaa sekä työntekijää 

Ei aiheuttanut mitään toimenpiteitä 

Hyvä, jos sen avulla oikeasti kehitetään henkilökunnan osaamista 

Voisi olla vuosittain kunnon keskustelu 

Pystyy paremmin haastamaan itteensä 

Hyödyllinen työväline! 

Osaaminen tulevaisuudessa 

Tulevaisuuden osaamisesta kysyttiin lomakkeessa kolmella avoimella kysymyksellä, 

joihin vastasi 64 % (n=61, vastauksia 39) kyselyyn vastanneista. Kysymysten avulla ha-

luttiin selvittää millaisena vastaajat näkevät oman ammattialan osaamisen tulevai-

suudessa (n=39, vastauksia 34), sekä yleisesti ruoka- ja ravintolapalveluissa (n=39, 

vastauksia 27). Lisäksi kysyttiin millaisia palveluita vastaajat uskovat asiakkaiden ha-

luavan tulevaisuudessa (n=39, vastauksia 29).  

Oman ammattialan osaaminen nähtiin tulevaisuudessa pääasiallisesti hyvänä, vain 15 

prosenttia (6) vastanneista näki osaamisen tason huononevan tulevaisuudessa ja viisi 



76 

 
 

prosenttia (2) näki sen pysyvän samanlaisena kuin nyt. Vastaamatta jätti 13 prosent-

tia (5). 

Kehittyneempänä, idearikkaampana 

Tarpeet ja kasvava asiakas tietoisuus. Tämä on tärkein osa-alue. 

Hätä tulee. Koko ajan vähemmän ammattitaitoista tekijää 

Moniosaajat työllistyvät parhaiten, myös SOME taidot korostuu + mark-
kinointi +ATK +nopeus +stressin sieto 

Kehittyminen ja kehittäminen -innovointi -erikoistuminen 

Erityisruokavalioiden tuntemus korostuu entisestään  

Erilaiset trendit & ruokavaliot lisääntyvät - kasvisruuat, eettisyys 

Myyntityö ja asiakaspalvelu korostuu vielä lisää 

Ruoka- ja ravintolapalveluiden osaamisen hyvään tasoon tulevaisuudessa uskoi 47 

prosenttia (19) vastanneista, kun taas 20 prosentin (8) mielestä osaamisen taso huo-

nonee ja ongelmia tuottaa esimerkiksi alan heikko palkkaus. Kysymykseen jätti vas-

taamatta 33 prosenttia (13) vastanneista. 

Ajan hermoilla olevana 

Alan huono palkkaus vaikuttaa nuorison haluun tulla alalle 

Paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, kielitaito korostuu 

- innovaatio näkyy! - kestävän kehityksen tärkeys - Robotit käytössä/it-
sepalvelukassat/etämaksaminen 

Tärkeää olla ajan tasalla, asiakkaat vaativia, ympäristöosaaminen 
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Multiosaaminen ja asenne valtti 

Huononee koko ajan. Työntekijät vaihtuvat usein ja eivätkä ymmärrä 
kaikki edes perusallergioita!! 

Tulevaisuuden palveluiden näkymistä oli kiinnostunut noin kolmannes kyselyyn osal-

listuneista. Kysymykseen saatiin vastauksia 29 kappaletta, joka vastaa Osaaminen tu-

levaisuudessa -osioon vastanneista 73 prosenttia (n=39). Vastausten perusteella asi-

akkaat haluavat tulevaisuudessa ekologisia, lähellä tuotettuja palveluita ja raaka-ai-

neita. Itsepalvelukassat yleistyvät, mutta asiakkaat toivovat kuitenkin edelleen elä-

myksellisyyttä ja hyvää palvelua, erityisesti silloin, kun haluavat nauttia. Palveluiden 

saatavuus laajenee, eikä kellon ajoilla ole enää niin suurta merkitystä kuin ennen. 

Myös räätälöityjen, yksilöllisten palveluiden ja elämysten uskotaan olevan entistä ky-

sytympiä. 

Ystävällistä kestävänkehityksen palveluita  

Vastuullista -elämyksellistä -ollaan valmiita satsaamaan brändiin 

Uskon, että itsepalvelukassat yleistyy. Toisaalta myös palvelun asema 
korostuu. 

- Nopeita - Kellon ympäri 

Lähellä tuotettua hyvää ja terveellisiä tuotteita. 

Yksilöllisiä, ympäristötietoisia valintoja 

Samanlaisia kuin nyt. 

Henkilökohtaisempaa palvelun tarjontaa 
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6.2 Haastattelut 

Osaaminen ja sen kartoittaminen 

Tutkimuksen mukaan esimiehet pitivät toimipaikkojen osaamistasoa pääasiallisesti 

hyvänä, erityisesti arkitoiminnoissa. He kokivat, että työntekijöillä on tehtävien vaati-

maa relevanttia osaamista, mutta muuten tason nähtiin jäävän siihen. Lisäksi erot 

työntekijöiden välillä koettiin melko suuriksi. Osa esimiehistä oli huolissaan siitä, 

kuinka oikeat ihmiset saadaan oikeisiin paikoihin, jotta jokaisen toimipaikan osaami-

nen pysyisi hyvällä tasolla ja monipuolisena jatkossakin. Joissain toimipaikoissa henki-

löstö on jo ikääntyneempää, jolloin kokemuksen tuoma osaaminen on korkeaa, 

mutta muun muassa tietotekniset taidot vähäisempiä.  

Tällä hetkellä osaamistaso on suht korkea mutta erot taitojen suhteen 
on iso. On huippuosaamista ja sitten on heikompaa suoriutumista. (H5) 

…koen sillein, että on niihin työtehtäviin mitä meillä, niin ihan niin ku 
semmonen relevantti osaaminen, jokaisella siihen työkuvaan mitä ne 
siellä tekee periaatteessa, mutta esimerkiks siellä ei oo mulla ketään 
sellasta, kuka pystyis periaatteessa mua vaikka tuuraamaan, tai enem-
män niitä tietokonehommia… (H6) 

…meillähän on taas sit se hyvä tilanne, että on sitä osaamista joka työ-
hön ja pystytään jopa niitä tuurauksia. Mullon niitä ihmisiä mitkä pystyy 
tekee monta erilaista hommaa. (H7) 

Vastaavasti myös muutosvastarinta on selkeämpää ja esimerkiksi koulutuksia ei hen-

kilöstön keskuudessa nähdä näissä toimipaikoissa niin tarpeellisiksi tai hyvänä kuin 

muissa. 

Meillä taas just se on ehkä se hankaluus et ehkä ei haluta enää oppia-
kaan mitään uutta. (H6) 
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Osaamisen suhteellisen hyvästä tilanteesta huolimatta erityisesti kokous- ja edustus-

tilaisuuksien sekä tilaustapahtumien hoitamiseen haluttiin kehitystä esimerkiksi kou-

lutusten tai vastaavien kautta. Työssäoppimista ja hiljaisen tiedon siirtämistä pidet-

tiin myös hyvinä keinoina oppimiselle ja niiden kehittämistä pidettiin tärkeänä. Tällä 

hetkellä osa haastateltavista koki, että tieto jää kokeneemmille työntekijöille, eikä 

sitä siirretä riittävän tehokkaasti eteenpäin. Tässä yhteydessä haastatteluissa tuotiin 

esille keittiön ja salin väliset näkymättömät rajat, joiden ylittämisen ja unohtamisen 

nähtiin vaativan vielä harjoittelua.  

Tutkimuksen mukaan osaamisen kartoittamista pidettiin hyvänä keinona kehittää yri-

tyksen osaamista; ensin selvitetään osaamisen taso ja sen kehittämisen tarpeet, sit-

ten sitä voidaan kehittää kohdennetusti ja yksilöidysti. Osaamista tulisi myös kartoit-

taa kokonaisuutena, ei pelkästään toimipisteittäin, vaikka sitäkin pidettiin tärkeänä. 

Haastateltavat pitivät kartoittamista hyödyllisenä ja tärkeänä keinona selvittää yrityk-

sen henkilökunnan osaamista, mutta nykyisellään se koettiin toimimattomana ja riit-

tämättömänä. Tällä hetkellä yrityksen osaamista kartoitetaan noin kerran vuodessa 

onnistumiskeskusteluiden (entinen kehityskeskustelu) yhteydessä, mutta koska kai-

kissa toimipaikoissa ei keskusteluita ehditä aina kiireen vuoksi järjestää, sen koettiin 

jäävän tekemättä. Lisäksi kartoittamisessa käytettyjen työkalujen ei koettu vastaavan 

yrityksen tarpeita.  

Kokonaisuudessaan osaamiskartoitusta pidettiin kuitenkin ajatuksena hyvänä, jos 

henkilöllä itsellään on halua kehittää omaa osaamistaan ja näin olla hyödyllinen yri-

tykselle. Työntekijän omalla motivaatiolla ja kehittämishalukkuudella koettiin olevan 

suuri merkitys osaamiskartoituksen onnistumiselle, koska ilman näitä tekijöitä ei kar-

toittamiselle nähty syytä.  

Jotkut on vaan töissä täällä. Tullaan seittemään ja lähetään puol 
kolme…(H7) 

Pakottamalla kukaan ei itseään kehitä vaan kehittyminen on parhaim-
millaan omien tarpeiden kautta. (H3) 
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Jos keskustelussa tulee ilmi, että halu olisi edetä uralla niin pitäisi antaa 
mahdollisuus siihen. (H5) 

Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että keskusteluiden ja kartoitusten seuran-

taa pidettiin riittämättömänä, jopa olemattomana; kehityskohteisiin ja koulutusha-

lukkuuteen saatettiin palata seuraavan kerran vasta uuden onnistumiskeskustelun 

yhteydessä. 

Ehkä se just on, että kun on käyty ne keskustelut ja ne, ni sitte helposti 
ehkä jää sinne loppupelissä. Et vaikka siellä on niitä omia toiveita tai 
ajatuksia, ni sitten tässä arjen rytmissä, ku tää on kuitenki aika hektistä, 
ni ne varmaan helposti sitten jää. (H2) 

Paljon kysellään asioita ja ollaan kiinnostuneita kehittää yritystä mutta 
se jää puheasteelle. (H5) 

Esiin nousi kehitysehdotuksia kartoittamiseen ja sen seurantaan. Pohdittiin muun 

muassa pitäisikö yrityksessä olla henkilö, jolla olisi osaamista ja aikaa osaamisen kar-

toittamiseen sekä koulutusten suunnittelulle. Lisäksi ehdotettiin vuosikelloa tai ka-

lenteria, johon voitaisiin laittaa esimerkiksi ennalta sovitut ajankohdat seurannalle, 

sekä erilaisia yhteistyökoulutuksia, johon halukkaat voisivat osallistua. Tai vastaavasti 

työnantaja voisi miettiä mihin koulutukseen kenetkin olisi tarpeellista laittaa.  

Osaamista voitaisiin kehittää erilaisilla koulutuksilla, messukäynneillä, 
jonne työntekijätkin pääsisivät osallistumaan. (H4) 

…et kattos nää mitä nyt Gradia kouluttas tai sit nää muut yhteistyökou-
lutukset, että tekis vaikka semmosen vuosikalenteri…(H2) 

Pääsääntöisesti osaamiskartoituksesta esiin nousseet ajatukset olivat positiivisia, 

mutta vain silloin kun se toteutetaan oikein. Myös se nostettiin esiin, että henkilö-

kunnalle pitäisi antaa positiivisempi kuva osaamisen kehittämisestä, sekä sen seu-

rauksena mahdollisesti tulevista koulutuksista tai muista muutoksista. Tällä hetkellä 

esimerkiksi erilaiset toimipaikkojen väliset työntekijäsiirrot koettiin eräänlaisina ran-

gaistuksina. 
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…että se olis ennemminkin palkinto sille henkilölle, et sä pääset käyttä-
mään niitä sun omia vahvuuksia siellä, et täällä sä et pääse nyt loista-
maan, mut ku sut laitetaan sinne niin sä voit loistaa siinä sun osaami-
sessa. (H6) 

Ja lisäksi tuotiin esille huoli työntekijöiden osaamisen arvioinnista kartoittamisen yh-

teydessä, koska jokainen esimies arvioi työntekijöitään eri tavalla. Tämän vuoksi toi-

vottiin osaamisen arvioinnille niin selkeitä määreitä kuin jatkotoimenpiteitäkin. 

…mehän arvioidaan me esimiehet sit tosi erilailla. (H7) 

Siinäki pitäis sit olla ehkä jokunlaine ohjeistus esimiehille, et mitä sitten 
tehdään ku se kartoitus on tehty.. (H6) 

Osaamiskartoituksesta seuraavista koulutuksista haastateltavien keskuudessa oli 

pientä eroavaisuutta. Osan mielestä kaikkia työntekijöitä ei kannattaisi välttämättä 

kouluttaa, vaan kartoitusten avulla voitaisiin nostaa esiin ne henkilöt, joiden koulut-

taminen hyödyntäisi yritystä parhaiten. Osa haastateltavista puolestaan muistutti, 

että koulutusten tulisi olla tasapuolisia, josta voitaisiin huolehtia esimerkiksi vuoro-

järjestelmällä. Yhteistä suurelle osalle haastateltavista oli kuitenkin se, että koettiin 

ettei kehittämiselle tällä hetkellä anneta riittävästi aikaa ja resursseja. 

Ihan jokaista työntekijää ei kannata pyrkiä kehittämään. (H3) 

Tässä voitaisiin noudattaa vuoro vuosi järjestelmää, jotta kaikki pääsisi-
vät tasapuolisesti mukaan. (H2) 

Ei anneta aikaa tehdä tätä kehitystyötä rauhassa. (H5) 

Ja sit sille kehittämiselle ja kehittymiselle pitää myös löytyä aika. (H7) 

 

Myös esimiesten osaamista tulisi pitää yllä. Haastattelujen mukaan kaikki esimiehet 

eivät ole välttämättä saaneet koulutusta käyttämiinsä ohjelmistoihin, vaan ovat oppi-
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neet itse tai kysymällä neuvoa muilta. Tätä pidettiin tärkeänä taitona, sillä niin esi-

miesten kuin työntekijöidenkin tulisi pystyä ottamaan neuvoja vastaan ja myöntä-

mään jos ei osaa jotain. Työilmapiirillä nähtiin puolestaan olevan suuri vaikutus sii-

hen, uskaltaako esimerkiksi työntekijä tuoda esiin tai myöntää osaamattomuutensa. 

Ei kaikkee tarvii osatakaan. Mut uskaltaa vaa myöntää, se et nyt mä 
varmaan tähän tarvisin jotain uutta koulutusta. (H2) 

Minusta se, että uskaltaa myöntää ettei osaa kertoo työilmapiiristä 
enemmän kuin yksikään mittaus tai työtyytyväisyyskysely. (H4) 

Osaamisen kehittäminen 

Esimies johtaa työntekijöitä oman esimerkkinsä ja osaamisensa avulla. Niiden koet-

tiin olevan suoranaisesti yhteydessä työntekijän osaamiseen sekä sen kehittämiseen, 

jonka vuoksi haastateltavat olivat huolissaan esimiehen osaamisen kehittämisestä 

sekä ylläpitämisestä. Mikäli hän on passiivinen, eikä ole kiinnostunut kehittämään 

omaa osaamistaan, eikä kannusta alaisiaankaan kehittymään, luo hän silloin melkein 

mahdottoman ilmapiirin osaamisen kehittämiselle. Esimiehen rooli osaamisen kehit-

tämisessä ja kartoittamisessa nähtiinkin merkittävänä. 

Esimiesten rooli osaamisen kehittämisessä sekä kartoituksessa on val-
tava. (H4) 

…no esimiehen rooli on varmaa tällä hetkellä ottaa vastaan niitä tar-
peita ja haluja mitä henkilökunnalta tulee, koska ilman minkäänlaista 
työkalua nii eihän esimies voi muutaku kuunnella… (H7) 

Esimiehen rooli olisi luoda kehittymiselle alusta ja selkeä väylä. (H3) 

Suurin osa haastateltavista kritisoi henkilöstön omatoimista osaamisen ylläpitämistä. 

Enemmistö koki ettei henkilöstö ole kiinnostunutta omasta alastaan, sen trendeistä 

tai kehittämään sitä itsenäisesti, eikä työnantajan koettu myöskään kannustavan sii-

hen.  
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Mielestäni osaamista ei pidetä yllä millään muulla kuin tarjoamalla 
töitä… jotkut pitävät omatoimisesti huolta omasta osaamisestaan. (H5) 

…sit taas on niitä ketkä seuraa kaike maailma blogeja ja kaike maail-
man juttuja ”hei voitasko tehä näin, teetkö näi ja voitasko kokeilla 
meillä”, et se vaihtelee hirveesti. (H7) 

Työntekijöiden koettiin tarvitsevan kannustavaa ja innostavaa ilmapiiriä, jotta he pys-

tyisivät antamaan itsestään enemmän ja olemaan vastaanottavaisempia uusille asi-

oille sekä opeille. Jokaiseen toimipaikaan, erityisesti pieniin toimipaikkoihin, toivot-

tiin moniosaajia.  

Osaamisen kehittämisen koettiin hyödyntävän yritystä kokonaisuudessaan, sillä jo-

kainen tiimi hyötyy ja oppii, kun yksi sen jäsenistä oppii ja pystyy onnistuneesti jaka-

maan osaamistaan. Yhtenä osaamisen kehittämisen ja jakamisen keinona pidettiin 

työn- ja toimipaikkakiertoja. Nämä nähtiin parhaina tapoina kokea uutta ja oppia, 

sekä nähdä arki muiden näkökulmasta. Vaikka osa haastateltavista koki toimipaikka-

kierrot haastavina, koska sekä toimipaikkojen että työntekijöiden toiminnan ajateltiin 

menevän sekaviksi, nähtiin niissä kuitenkin enemmän positiivisia asioita kuin negatii-

visia. Työnkierron ajateltiin auttavan erityisesti alalla vähemmän aikaa olleita työnte-

kijöitä, sekä esimiehiä, mutta osaamisen jakamisessa peräänkuulutettiin oikeanlaista 

asennetta sekä osaamisen jakajalta että sen vastaanottajaltakin.  

…siinon niinku niin hyvät ja huonot puolet siinä kokemuksen jaossa. Et 
siinä täytyy ehkä se vastaanottajakin, kuka ottaa sitä tietoa siltä van-
hemmalta, kokeneemmalta, niin silläkin täytyy olla semmoset omat 
hoksottimet ja suodattimet, että se poimii sieltä ne keskeiset asiat ja ne 
hyvät jutut eikä kaikkea ehkä. (H6) 

Tulevaisuuden osaaminen 

Tulevaisuuden osaamisessa voimavarana nähtiin monipuolinen osaaminen sekä kyky 

reagoida muutoksiin ripeästi. Myös työyhteisöjen nähtiin olevan monimuotoisempia 

kuin nyt. Tämän ajateltiin lisäävän työmotivaatiota, osaamista sekä tehokkuutta. 
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Keittiön ja salin, sekä työntekijöiden ja esimiesten välille toivottiin rajojen rikkomista, 

jotta voitaisiin paremmin nähdä toisten arkea ja haasteita. 

Palveluiden ei ajatella muuttuvan kovinkaan radikaalisti; asiakkaat tarvitsevat jatkos-

sakin sekä ruokaa, että palveluita, mutta palvelukonseptit ja tavat toimia saattavat 

kokea muutoksia. Lisähaasteensa luo koronapandemia, joka on jo vaikuttanut niin 

yritysten asiakasmääriin kuin uusien palvelutapojen käyttöönottoon. 

Ruokaa syödään tulevaisuudessakin. Kasvisruuat lisääntyy, lihan käyttö 
vähenee tulee korvikkeita enemmän… (H5) 

Asiakaspalvelussa suoraan nii ei varmasti tapahdu mitään ihmeellistä, 
mut kaikkee sen ympärillä. (H1) 

Ja mitä tuo tämä maailmantilanne mukanaan nyt ruokapalvelun kehi-
tykselle, millaisia jälkiä jättää nyt korona. (H7) 

Käytännön osaamisen nähdään pysyvän samana, tietotekniikka kehittyy ja käyttöön 

tulee uusia tuotannonsuunnitelmaohjelmia ja muita vastaavia. Henkilökunnan tarve 

pienenee, mutta hyvistä ja osaavista työntekijöistä tulee silti pulaa. Maksuliikenne 

kehittyy, itsepalvelukassat yleistyvät ja ruoan valmistaminen sekä tarjoilutavat muut-

tuvat, sillä markkinoille tuodaan enemmän valmiita tuotteita. Palvelut henkilökoh-

taistuvat, asiakkaat (tässä tapauksessa opiskelijat) ovat tietoisempia valinnoistaan, 

heidän käyttöpääomansa kasvaa ja he haluavat monipuolisuutta sekä laatua. Lisäksi 

tulosten perusteella tiimityöskentelytaidot korostuvat, samoin kuin ravitsemus- ja 

ruokavaliotietämys. 

Suurin haastatteluissa esiin noussut huoli kohdistui alan koulutuksen tulevaisuuteen 

sekä siihen millaista perusosaamista työntekijöillä olisi heidän tullessa yrityksen pal-

velukseen valmistuttuaan. Alan vetovoima on tällä hetkellä heikkoa johtuen muun 

muassa alan arvostuksen puutteesta sekä alhaisesta palkkatasosta. Haastatteluissa 

pohdittiin, koulutetaanko jatkossa esimerkiksi kokit ja tarjoilijat samalla linjalla, jotta 



85 

 
 

saataisiin moniosaajia tai siirrytäänkö tulevaisuudessa enenevässä määrin oppisopi-

muskoulutuksiin. 

Et nyt kun ollaan huomattu, et se vetovoimasuus on aika heikkoo on hir-
veen tärkeetä, että ihmisillä jotka tulee tänne on asenne kunnossa ja 
kaikki muu melkei voidaa opettaa vaikka työssä. (H1) 

…onko tulevaisuudessa kokkeja, kassatarjoilijoita, koulutetaanko niitä 
enää erikseen vai yhdessä? (H6) 

…onko tulevaisuudessa se oppisopiminen ravintola-alalla se juttu, kun ei 
jostain syystä tätä haluta oppia koulun penkillä. (H1) 

7 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, millaista osaamista sekä toimeksianta-

jayrityksessä, että ravintola-alalla ja ruokapalveluissa tulevaisuudessa tarvittaisiin ja 

kuinka osaamiskartoituksen avulla voitaisiin taata laadukasta palvelua yrityksen kai-

kissa toimipaikoissa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat: millaista osaamista tulevai-

suudessa tarvitaan laadukkaan palvelun takaamiseksi, kuinka osaamiskartoitusta voi-

taisiin hyödyntää laadukkaan palvelun takaamisessa ja miten osaamista voitaisiin te-

hokkaasti kartoittaa? Tutkimuksen ilmiöksi muodostui osaamiskartoituksen merkitys 

tulevaisuuden osaamisen ennakoinnissa. Lomakekyselyiden avulla selvitettiin henki-

löstön, sekä esimiesten näkökulmia osaamiseen, sen kartoittamiseen sekä ennakoin-

tiin liittyen. Haastatteluiden avulla puolestaan tarkennettiin esimiesten näkemyksiä 

edellisten lisäksi osaamisen kehittämisestä. Tutkimusten tulosten perusteella yrityk-

selle kehitettiin valmis toimintamalli osaamisen kartoittamiseksi, sekä työkalut sen 

toteuttamiseksi. 

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että moniosaaminen sekä tietotekninen osaaminen 

korostuvat entistä enemmän tulevaisuudessa niin yrityksen näkökulmasta, kuin ylei-
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sesti toimialalla. Yksittäiset, spesifit osaamiset eivät tulevaisuudessa enää luo työnte-

kijöille sellaista kilpailuetua kuin aiemmin ovat saattaneet, vaan työnantajat etsivät 

nimenomaisesti moniosaajia, jotka voivat toimia erilaisissa tehtävissä. Ruoka- ja ra-

vintola-alalla tämä merkitsee salin ja keittiön välisen rajan hämärtymistä, jolloin työ-

paikoilla nähdään entistä enemmän esimerkiksi kassataitoisia kokkeja ja keittiötaitoi-

sia tarjoilijoita. Osaamiskartoitusten pohjalta voidaan tunnistaa yrityksen avainhenki-

löt toiminnan kannalta kriittisillä osa-alueilla. Kartoituksen avulla motivoituneille 

henkilöille pystytään järjestämään henkilökohtaisempia ja räätälöidympiä tai pienissä 

ryhmissä tapahtuvia koulutuksia tai muita vastaavia, joissa he voivat kehittää ja sy-

ventää omaa osaamistaan. Näiden koulutettujen henkilöiden työn- ja toimipaikka-

kiertojen avulla voidaan lopuksi jalkauttaa osaamista myös muiden työntekijöiden 

käyttöön. Osaamisen kehittämistä voidaan siis pitää koko työyhteisön yhteistoimin-

tana ja tällä toimintamallilla pystytään varmistamaan tasainen ja laadukas palvelu yri-

tyksen kaikissa toimipaikoissa (kuvio 22).  

 

Kuvio 22. Osaamiskartoituksen kehä laadukkaan palvelun takaamiseksi 

 

Oikeat ihmiset 
oikeassa paikassa

Osaamiskartoitus

Osaamistarpeet

Kehittäminen

Laadukas palvelu
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Tulevaisuuden, sen tarpeiden ja vaikutusten ennakoiminen on oleellista yrityksen toi-

minnan kannalta riippumatta toimialasta. Sen tärkeys, ja haasteellisuus, ovat koros-

tuneet erityisesti nyt, vuonna 2020, koronapandemian odottamattomien vaikutuk-

sien myötä. Kukaan ei vielä tammikuussa arvannut, mitä olisi tulossa ja kuinka suuria 

sen vaikutukset tulisivat olemaan koko yhteiskunnalle ja erityisesti palvelualoille. 

Tästä syystä koettiin, että niin yrityksen kuin alankin kehityksen kannalta olisi tärkeää 

pyrkiä selvittämään millaista osaamista tulevaisuudessa tarvittaisiin, jotta asiakkaille 

voitaisiin jatkossakin tarjota nykyaikaisia ja laadukkaita palveluita. Seuraavaksi tar-

kastellaan tutkimusaineiston analyysissa muodostuneita pääluokkia, osaamisen joh-

tamista, kartoittamista sekä kehittämistä suhteessa ennakointiin sekä johdannossa ja 

tietoperustassa aiemmin esitettyihin taustoihin. 

Kuten DiPietro (2017, 1203) esitti, ravintola-alaa on jo tutkittu monelta kantilta ja 

olosuhteet, joissa tutkimukset on toteutettu vaihtelevat suuresti. Tästä syystä ruoka- 

ja ravintolapalveluiden osalta aiempaa tutkimusta osaamisesta, sen kartoittamisesta 

ja johtamisesta löytyi runsaasti, mutta alaan liittyvän tulevaisuuden osaamisen enna-

koinnin aineiston löytäminen oli haasteellisempaa. Esimerkiksi ammattikirjallisuutta, 

väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia aiheesta oli haastava löytää ja suurin osa tule-

vaisuuden osaamiseen liittyvistä tutkimuksista suuntautui sosiaali- ja terveydenhuol-

toalalle, mutta onneksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä ai-

heesta, sekä tutkimuksia, kuten majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden enna-

kointiryhmän (MaRaMa) koulutus ja osaamistarpeiden ennakointitulosten (Ennakoin-

tituloksia 2020) esittely, Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti (Taipale-

Lehto 2012) sekä THL:n Ruokapalveluiden seurantaraportti 4, Työaikainen ruokailu 

Suomessa 2008-2010 (Viksted, ym. 2012), löytyi hyvin. Hakusanoja muokkaamalla, 

sekä vähemmällä lähdekriittisyydellä, aineistoa olisi saattanut löytyä lisääkin, mutta 

resurssien rajallisuuden vuoksi työn tietoperusta päätettiin koostaa löydettyjen läh-

teiden avulla. Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu siis näiden saatavilla olleiden 

tietojen perusteella tehdystä synteesistä.  
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Korkeakoulujen ruokapalveluiden toteuttaminen tapahtuu tiettyjen raamien sisällä 

(A 375/2020; Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 6, 10–11; L 65/1994, 

49 §; Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta 2020, 51), joiden isäksi ravintoloiden 

toimintaan vaikuttavat asiakkaat, jotka ovat pääasiallisesti yliopistojen tai korkeakou-

lujen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kyseisellä asiakaskunnalla on taipumus nähdä it-

sensä monella tavalla edelläkävijöinä ja ovat näin hyvin tietoisia haluistaan ja valin-

noistaan. Tämä vaatii paljon niin yritykseltä, kuin sen esimiehiltä ja henkilökunnalta-

kin. Siksi henkilökunnan osaamista ja sen takaamaa laadukasta palvelua, joka saa asi-

akkaat palaamaan aina uudelleen ja uudelleen, voidaan pitää yksinä yrityksen suu-

rimpina menestystekijöistä. Tutkimuksen mukaan näiden tekijöiden takaamiseksi 

olisi ensisijaista varmistaa, että pystytään pitämään oikeat ihmiset oikeissa paikoissa 

ja motivoimaan henkilökuntaa osaamisensa kehittämisessä. Myös työntekijöiden kes-

kuudessa tapahtuvan osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämistä, erityisesti kokeneem-

pien ja uusien työntekijöiden välillä, tulisi kannustaa. 

Viitalan ja Jylhän (2019) sekä Hyrkkään (2009, 87) mukaan osaamisen johtamisen tar-

koituksena on pitää huolta, että yrityksessä tiedetään mikä osaaminen on sen strate-

gian toteutumisen kannalta oleellisinta ja kuinka tuo osaaminen voidaan turvata kai-

kissa tilanteissa. (Hyrkäs 2009, 87; Viitala & Jylhä 2019, 209.) Osaamisen johtamista 

voidaan pitää kokonaisuutena, jonka keinoin pyritään löytämään ja määrittelemään 

henkilöstön osaamistarpeet, sekä varmistamaan, että yrityksessä kehitetään sen toi-

minnan kannalta oleellisia osaamisalueita. Esimerkiksi Hyppänen (2009, 96), Boud-

reau ja Ramstad (2008, 16, 58) sekä Paaso (2010, 81) listasivat näiksi keinoiksi muun 

muassa osaamistarpeiden tunnistamisen, osaamisten kehittämisen, tarvittavan osaa-

misen hankinnan, oppimisen tukemisen, työvoimasuunnittelun, henkilöstövalinnat, 

suoritusten johtamisen sekä palkitsemisen ja seuraajasuunnittelun. Tämän perus-

teella voidaan tulkita, että osaamisen johtaminen vaatii paljon yritykseltä ja sen esi-

miehiltä. 
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Osaamisen kartoittaminen on siis yksi osaamisen johtamisen keinoista. Se ja osaami-

sen ennakoiminen antaa yritykselle etua kilpailijoihinsa nähden; mitä parempaa pal-

velua ja tuotteita yritys pystyy tarjoamaan, sitä varmemmin se pystyy pitämään asi-

akkaansa tulevaisuuden muutoksista riippumatta. Osaamista ei voida kuitenkaan mi-

tata kiistattomasti, sillä sitä ei voida havaita konkreettisesti eikä kuvata mittarein 

(Koivula 2011, 326–327; Hiltunen 2011, 309–310; Viitala 2006, 155). Osaamista kar-

toitetaan, jotta yritykselle saataisiin ajantasainen kuva henkilöstönsä osaamisesta ja 

sitä voitaisiin kehittää tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Hätösen (2003, 9) mu-

kaan osaamista tulisi kartoittaa kokonaisvaltaisesti, koska silloin saadaan parhaiten 

näkyviin yrityksen osaamisen kokonaiskuva, sekä sen kehitystarpeet. Tämä näkö-

kulma korostui myös tutkimuksissa. Tulosten perusteella osaamista tulisi kartoittaa 

kokonaisuutena; ensin tulisi selvittää yrityksen nykytila ja tulevaisuuden osaamistar-

peet ennen kuin kehitystoimenpiteitä aletaan suunnittelemaan. Tutkimuksen mu-

kaan osa yrityksen henkilökunnasta koki osaamiskartoitukset turhina, osa puolestaan 

näki ne keinona seurata oman osaamisensa kehittymistä ja tällä tavoin myös moti-

voida itseään oikeaan suuntaan. 

Osaamista voidaan kartoittaa monin tavoin. Tällaisia ovat esimerkiksi Otalan (2018, 

176) sekä Viitalan (2013, 182–183) esittelemät erilaiset tarkoitukseen laaditut lomak-

keet ja tietokoneohjelmat, kuten osaamisenhallintajärjestelmät. Valitettavan usein 

tällaiset valmiit työkalut saattavat olla vain liian järeitä ja kalliita pienemmille yrityk-

sille eivätkä palvele yrityksen tarpeita (Tuomi & Sumkin 2012, 37), jonka vuoksi yksi-

löön perustuva, yksilöidympi malli, tuo parempia tuloksia osaamisen kehittämisessä, 

kuten myös tutkimusten perusteella voidaan todeta. Itse kartoituksen onnistumi-

sessa työntekijän motivaatiolla, kehityshalukkuudella sekä esimiehen esimerkillä näh-

tiin olevan suuri merkitys esimerkiksi siihen kuinka totuudenmukaisesti ja luottamuk-

sella työntekijä vastaa kartoituksessa. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella ke-

hitettiin toimeksiantajayritykselle uusi toimintamalli osaamisen kartoittamiseksi, sekä 

työkalut sen toteuttamiseksi, sillä yrityksessä aiemmin käytetty kartoituslomake ei 

vastannut yrityksen tarpeisiin ja keskittyi enemmän yrityksen kuin yksilön kehittämi-

seen. 
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Tutkimusten mukaan yrityksen henkilöstön keskuudessa osaamiskartoitusta pidettiin 

hyödyllisenä työkaluna, kunhan se toteutetaan oikein, eli säännöllisesti ja kokonais-

valtaisesti. Tällöin kartoitus pystytään toteuttamaan myös tehokkaasti. Suurin osa 

tutkimuksiin osallistuneista tiesi kartoituksista, mutta vain osalle se oli tehty. Osaa-

miskartoitukset nähtiin keinona tuoda esiin niitä osaajia ja osaamisia joita yrityksellä 

on jo käytettävissään, sekä osaamistarpeita, joihin sen tarvitsee vastata tulevaisuu-

dessa taatakseen palveluidensa laadun ja kysyttävyyden myös jatkossa. Se nähtiin 

myös hyvänä apuvälineenä jotta voitaisiin varmistaa, että toimipaikoissa on oikeat ja 

osaavat ihmiset oikeilla, heille tarkoitetuilla paikoilla. Näin voidaan huolehtia laaduk-

kaasta ja yhtenäisestä palvelusta yrityksen kaikissa toimipaikoissa. Tutkimusten tu-

lokset myötäilevät Kupiaksen ja muiden (2014, 70), Viitalan (2013, 183), Otalan 

(2018, 123) sekä Viitalan (2006, 95) näkemyksiä osaamiskartoituksen hyödyllisyy-

destä. 

Yrityksen tämänhetkisen osaamistason koettiin tulosten perusteella olevan yleisesti 

hyvällä tasolla, mutta sen pitäminen ja kehittäminen halutulle tasolle aiheutti huolta. 

Haasteina nähtiin muun muassa henkilöstön kokemustaso ja ikäjakauma, jotka tutki-

mushetkellä olivat melko korkea (67 prosentilla vastanneista (n=60) oli yli 10 vuoden 

työkokemus) ja joka tutkimukseen osallistuneiden näkemyksen mukaan vaikuttaa 

esimerkiksi henkilöstön koulutushalukkuuteen, sekä osaamisen jakautumiseen. Piak-

koin eläköityvän henkilöstön ei koettu olevan halukasta seuraamaan alan trendejä tai 

kehittämään osaamistaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tätä kokemuk-

sen tuomaa osaamista haluttaisiin yrityksessä kuitenkin hyödyntää esimerkiksi ristiin-

koulutusten kautta, jonka yhtenä keinona yrityksessä on jo nyt käytetty työn- ja toi-

mipaikkakiertoja. Nämä olivat tulosten mukaan sellainen tekijä, jotka jakoivat mielipi-

teitä; työntekijöiden keskuudessa työnkiertoa pidettiin tehokkaana keinona kehittää 

osaamista, toisin kuin toimipaikkojen välisiä kiertoja, kun taas esimiehet pitivät myös 

toimipaikkakiertoja hyödyllisinä niin työntekijöille kuin esimiehillekin perspektiivin 

saamiseksi arkirutiineihin ja muutoinkin työhön. Yrityksen tahtotilana on, ettei nyt 
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yrityksessä olevaa hiljaista tietoa menetettäisi, vaan se saataisiin siirrettyä onnistu-

neesti eteenpäin. Tähän tarpeeseen pyrittiin vastaamaan osaamisen kartoittamisen 

toimintamallilla ja työkaluilla.  

Koulutustoiveista esiin nousivat selkeimmin erilaisten tilaisuuksien hoitaminen, 

tuote- ja raaka-ainetietous sekä kielitaitoon liittyvät koulutukset, kuten palvelueng-

lanti. Tulosten osalta mielenkiintoista oli kuitenkin se, että vaikka moniosaajien tar-

vetta työyhteisössä korostettiin, ja enemmistö tutkimuksiin osallistuneista tiedosti 

koulutuksien tarpeen, jopa 28 prosenttia (n=54) kyselyssä koulutustarpeisiin liittyviin 

kysymyksiin vastanneista ei toivonut lisää koulutuksia. Tätä voidaan selittää työnteki-

jöiden ikäjakaumalla, joka nyt painottuu yrityksessä niin, että nuorempia työnteki-

jöitä on vähemmän. Jakauman odotetaan tasapainottuvan lähivuosina johtuen iäk-

käämmän henkilökunnan eläköitymisestä. Saatujen koulutustoiveiden perusteella 

pystyttiin myös päättelemään, että tulevaisuuden osaamisissa korostuisivat tuote- ja 

raaka-ainetietous sekä kielitaito. 

Tuloksista huomattiin, että yrityksessä toivottiin koulutusten toteuttamista mahdolli-

simman monipuolisesti. Osa sekä esimiehistä, että työntekijöistä toivoi kohdennet-

tuja koulutuksia, jotka voitaisiin räätälöidä jokaiselle työntekijälle sopiviksi. Tällä het-

kellä yrityksen ei koettu juurikaan tukevan osaamisen kehittämistä, sillä koulutuksia 

ei viime aikoina ole järjestetty. Tähän on osittain vaikuttanut niin se, että yritys jär-

jestää koulutuksia tarveperusteisesti, joka yleensä lähtee työntekijästä, kuin valloil-

laan oleva koronaviruspandemia, jonka vuoksi suuri osa yrityksen työntekijöistä on 

ollut pieniä pätkiä lukuun ottamatta joko osa- tai kokoaikalomautettuina vuoden 

2020 maaliskuusta alkaen.  

Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen tulisi yrityksessä ottaa resurssiensa suo-

missa puitteissa panostuksena tulevaisuuteen, sillä niin Otalan (2018, 15), Boudreaun 

ja Ramstadin (2008, 216) että tutkimusten mukaan osaava henkilökunta on yksi yri-

tyksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä ja siitä on muodostumassa tulevaisuudessa yksi 
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sen niukimmista resursseista. Mertanen ja Turpeinen (2012, 27) näkevät, että ruoka-

palveluissa tarvitaan tulevaisuudessa entistä parempaa ja monipuolisempaa osaa-

mista. Tutkimuksista suurimpina tulevaisuuden osaamistarpeina nousivat esiin moni-

osaaminen, sekä tietotekninen osaaminen. Näiden lisäksi vaaditaan stressinsietoky-

kyä ja innovaatiota.  MaRaMa -ennakointityöryhmän (Ennakointi 2020, 11) mukaan 

tutkimuksiin osallistuneiden näkemykset olivat oikeita, koska työryhmän lista tulevai-

suuden osaamistarpeista oli melko samankaltainen. Työryhmän mukaan tulevaisuu-

den osaamistarpeita ovat muun muassa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisosaa-

minen, moniammatillinen osaaminen, itseohjautuvuus, asiakaspalvelutaidot, stres-

sinsietokyky, ongelmanratkaisutaidot, digitaalisten alustojen ja ratkaisujen hyödyntä-

misosaaminen, tiedon hallintataidot, sekä erilaiset digitaidot. 

Tutkimusten perusteella yrityksen tulevaisuuden osaamistaso nähtiin hyvänä. Osaa-

misen nähtiin kehittyvän asiakkaiden tarpeiden ja toimialalla tapahtuvien muutosten 

mukana. Esimerkiksi palvelujen saatavuuden uskottiin muuttuvan ajasta riippumatto-

maksi, lähellä tuotetut palvelut ja tuotteet ovat entistä kysytympiä ja sekä palvelu 

että asiakkaan omatoimisuus korostuvat. Kuitenkin ravintola-alan heikon vetovoiman 

vuoksi vastaajat olivat huolissaan työvoiman riittävyydestä tulevaisuudessa.  

Yhtenä tutkimuksen tuloksena toimii edellä mainittu toimintamalli (liite 5) osaamisen 

kartoittamiseksi, sekä sen toteuttamiseksi kehitetyt työkalut. Yritykselle luotiin kolme 

(3) erillistä lomaketta; osaamiskartoituslomake (liite 6), toimipisteen yhteenvetolo-

make (liite 7), sekä kaikkien toimipisteiden yhteenvetolomake (liite 8). Tutkimusten 

tulosten perusteella todettiin, että luotavan työkalun pitäisi olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen, jotta sitä todella käytettäisiin. Tästä syystä, sekä paremman käyt-

tökokemuksen vuoksi päädyttiin hyödyntämään täytettäviä PDF-lomakkeita totuttu-

jen Excel -taulukoiden tai erillisen ohjelman sijasta. Lomakkeita pyrittiin automatisoi-

maan mahdollisuuksien mukaan, sekä tekemään niistä loogisesti eteneviä ja yksinker-

taisia, jotta niiden täyttäminen sekä hyödyntäminen olisi mahdollisimman vaiva-

tonta. Yhteenvetolomakkeiden avulla haluttiin luoda esimiehille ja johdolle helppo-
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käyttöiset ja hyödylliset työkalut osaamisen ajantasaisen tason seurantaan ja tulevai-

suuden tarpeiden ennakointiin, jotta henkilöstön osaaminen saadaan standar-

doidusti kartoitettua ja jotta siitä saataisiin vähintään vuosittain toistuva tapa toimi-

paikkoihin sekä yritykseen. 

Tutkimuksen ajallisten resurssien vuoksi osaamiskartoituslomaketta ei ehditty testaa-

maan käytännössä. Lomakkeen täyttämisessä riskiksi muodostuu se, millaisena työn-

tekijää arvioiva esimies näkee työntekijän sekä hänen osaamisensa; pystyykö esimies 

toteuttamaan arvionsa objektiivisesti ilman, että antaa esimerkiksi henkilökemioiden 

vaikuttaa. Lisäksi se, millainen käsitys esimiehellä yleisesti on osaamisesta, vaikuttaa 

hänen arviointiinsa. Näitä tekijöitä pyrittiin minimoimaan osaamisen arviointias-

teikolla, jota voidaan muokata tarpeen mukaan, kunhan lomakkeita on päästy testaa-

maan. Lisäksi työntekijöiden oma kokemus arvioinnista vaikuttaa siihen, millaisena 

työntekijät näkevät kartoituksen hyödyllisyyden. Kartoitukset tulisi pyrkiä tuomaan 

henkilöstölle esiin hyvänä keinona tiedostaa oma osaamisensa ja mahdollisuutena 

kehittää sitä. 

Yhteenvetona tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta että, osaamisen te-

hokkaalla ja systemaattisella kartoittamisella pystytään ennakoimaan tulevaisuuden 

osaamistarpeita, varmistamaan henkilökunnan osaaminen myös tulevaisuudessa, 

sekä näin ylläpitämään laadukasta palvelua. Kuten tutkimuksessa kävi ilmi, parhaim-

pien tulosten saavuttamiseksi osaamista tulisi kartoittaa yrityksessä kokonaisuutena 

yksittäisen työntekijän tai toimipaikan sijaan. Tämän lisäksi esimiesten tehtävänä on 

motivoida henkilöstöä osaamisensa kehittämiseen muun muassa oman esimerkkinsä 

kautta.  

7.1 Kehitysehdotukset 

Tutkimuksen aineistosta nousi esiin henkilöstön ajatuksia yrityksen toiminnan kehit-

tämiseksi. Kehitysehdotukset liittyivät pääosin osaamiskartoituksen tekemiseen ja 
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osaamisen kehittämiseen. Osaamiskartoituksen kehittäminen liittyi osaamisen kehit-

tämisen vuosikellon tekemiseen, joka loisi selkeän kuvan esimiehille siitä, mitä mil-

loinkin pitäisi tehdä, sekä osaamiskartoituslomakkeen uudistamiseen. Esimiehet koki-

vat, että tällä hetkellä osaamista ei kartoiteta, eikä mahdollisia kehitystarpeita ja nii-

den vaatimia toimenpiteitä seurata. Tämän tutkimuksen näkökulmasta osaamiskar-

toitusta voitaisiin nyt tehdyn toimintamallin lisäksi kehittää tukemaan koko työyhtei-

sön tarpeita. Kartoitukselle tulisi luoda ehdotetun vuosikellon kaltainen aikataulu, 

jonka mukaan osaamiskartoituksia voitaisiin toteuttaa yhtenäisesti ja näin luoda va-

lidi kokonaiskuva yrityksen sen hetkisestä osaamisesta. Osaamiskartoituslomake uu-

distettiin osana opinnäytetyötä.  

Osaamisen kehittämiseen liittyvät kehitysehdotukset olivat räätälöidymmät koulu-

tukset, sekä perehdyttämisen kehittäminen. Yksilöllisten koulutusten toteuttaminen 

vaatisi yritykseltä melko suuria resursseja. Osaamistarpeiden ja kehityshalujen selvit-

tämisessä voitaisiin hyödyntää osaamiskartoitusta, jonka avulla kartoitettaisiin työyh-

teisöstä osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet työntekijät ja kohdennettaisiin 

heille oikeanlaisia koulutuksia. Näin voitaisiin taata, että koulutuksesta on hyötyä 

sekä yritykselle että työntekijälle, kannustaa osaamisen kehittämiseen sekä varmis-

taa, että yritys pystyy tarjoamaan tulevaisuudessakin laadukkaita palveluita asiakkail-

leen. Itse koulutukset työnantajan tulisi suunnitella yhdessä työntekijöittensä kanssa. 

Koulutusten tarjoamisessa voitaisiin pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi yrityksen yh-

teistyötahoja.  

Toinen tutkimuksessa esiin nousseista osaamisen kehittämiseen liittyvistä kehityseh-

dotuksista oli perehdytysprosessin kehittäminen. Eräs haastatelluista toi esiin ajatuk-

sen, että toimipaikkakohtaisten ja tehtävään sidottujen perehdytysten sijasta voitai-

siin noudattaa laajempaa perehdytyksen mallia, joka auttaisi myös rikkomaan toimi-

paikkojen välisiä rajoja aiempaa enemmän. Perehdytystä voitaisiin nykyisen mallin 

sijasta toteuttaa niin, että työntekijä vierailisi systemaattisesti kaikissa yrityksen toi-

mipaikoissa tehden mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä. Tällöin voitaisiin edes-

auttaa myös yrityksen moniosaamisen ylläpitämistä. Haasteeksi toimintamallissa 
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muodostuu sen vaatima aika; onko yrityksellä mahdollisuuksia käyttää yhden työnte-

kijän perehdyttämiseen tällaisia aikaresursseja? Tämän tutkimuksen perusteella pe-

rehdytysmallin kehittämisestä olisi yritykselle tulevaisuudessa hyötyä juurikin moni-

osaamisen näkökulmasta. 

Edellä mainittujen henkilöstön kehitysehdotuksien lisäksi aineistosta nousi esiin 

myös tutkijan omia kehitysehdotuksia, jotka liittyivät yrityksen osaamiskartoitukseen 

sekä osaamisen kehittämisen kannustamiseen. Yrityksen osaamiskartoitusta kehitet-

tiin työn tuloksena syntyneen toimintamallin, sekä siihen liittyvien työkalujen avulla. 

Tutkimuksen resurssien vuoksi osaamiskartoituslomaketta ei ehditty testaamaan käy-

tännössä, joten kehitystarpeita sen suhteen voi syntyä vielä tulevaisuudessa. Loma-

ketta voitaisiin kehittää lisäämällä siihen esimerkiksi henkilöstön käymiä koulutuksia 

tai muita vastaavia kohtia, jotka koetaan tarpeellisiksi. Yrityksen tulisi myös selvittää 

ja harkita mahdollisen osaamisenhallintajärjestelmän tai ohjelmiston käyttöönottoa. 

Tässä olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että valmiit järjestelmät voivat olla liian 

laajoja ja kalliita räätälöitäväksi vastaamaan yrityksen tarpeita, joten yksinkertainen 

suoraan tarpeeseen luotu sovellus voisi olla sopiva. Näin voitaisiin mahdollistaa osin 

reaaliaikainen seuranta ja nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin, kuten jonkin toimi-

paikan spesifiin tarpeeseen pystyttäisiin löytämään tarvittava osaaminen nopeasti, 

nähtäisiin kuka on käynyt tarvittavat koulutukset ja niin edelleen. Näiden lisäksi osaa-

misen jakamista voitaisiin tehokkaammin kannustaa esimerkiksi jonkinlaisen palk-

kiojärjestelmän avulla. Palkkiojärjestelmän sekä osaamisen kartoittamisen toiminta-

mallin avulla pystyttäisiin myös seuraamaan osaamisen kehittymistä ja palkkion tuo-

man houkutuksen vaikutusta kehittymiseen. 

7.2 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole olemassa yksinkertaista 

ohjeistusta, vaan erityisen tärkeää on tutkimusprosessin avoimuus, jolloin tutkija 

esittää selkeästi tutkimuksen ja analyysin vaiheet, jotta lukijan on helppo ymmärtää, 

kuinka tutkija on päätynyt saamiinsa tuloksiin. Huolellinen raportointi vaihe vaiheelta 
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läpi työn aina aineiston hankinnasta, analyysista sekä johtopäätösten perusteluihin 

saakka lisää tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 232; 

Moilanen & Räihä 2018, 63). Aaltion ja Puusan (2011, 153) mukaan kaikissa tutkimuk-

sissa sen luotettavuuden arviointi on osa hyvää tutkimuskäytäntöä. On tutkimuksen 

tekijän vastuulla noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja huolehtia tutkimuksen re-

hellisyydestä ja vilpittömyydestä. Tutkijan uskottavuus perustuu tähän (Tuomi 2007, 

143, 148).  

Tuomen (2007, 149) mukaan laadullisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota ra-

portin kokonaisluotettavuuteen ja määrällisessä tutkimuksessa mittausten luotetta-

vuutta.  Perinteisesti kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuudesta on käytetty 

validiteetti ja reliabiliteetti käsitteitä, mutta niitä voidaan hyödyntää myös kvalitatii-

visessa tutkimuksessa. Tällöin validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka eheä tutkittava 

ilmiö on ja reliabiliteetilla tapauksen toistettavuutta sekä siirrettävyyttä, kun sen te-

kee eri havainnoitsija eri aikana ja toisessa tutkimusympäristössä. (Aaltio & Puusa 

2011, 154–156; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 254–255.) Näiden käsitteiden 

käyttöä laadullisissa tutkimuksissa on kuitenkin kritisoitu, joten tutkimuksen luotetta-

vuutta olisi hyvä tarkastella laajemmin kuin vain niiden kautta (Aaltio & Puusa 2011, 

156, 164). Tuomen ja Sarajärven (2018, 163–164) mukaan tutkimuksen luotetta-

vuutta tulisi arvioida tarkastelemalla sitä kokonaisuutena ottaen huomioon muun 

muassa tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen, tutkijan vaikutuksen, aineistonkeruun, 

tutkimukseen osallistujat, tutkimuksen keston, aineiston analyysin sekä tutkimuksen 

raportoinnin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163–164.) Vilkka (2015, 97–98) lisää listaan 

aineisto- ja lähdekritiikin sekä tutkimuksen lähdeviitteiden oikeellisuuden.  

Tässä tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan sen vaiheet mahdollisimman tarkasti ja lä-

pinäkyvästi, eikä tutkimuksen luotettavuuden arviointia perustettu pelkästään validi-

teettiin tai reliabiliteettiin. Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään moni-

puolisen aineiston hankkimisella ja triangulaatiolla (Aaltio & Puusa 2011, 164).  Opin-

näytetyön teoreettinen viitekehys kattaa hyvin tutkittavan aiheen ja lähdeaineistoa 
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on kerätty systemaattisesti sekä käytetty laajasti, myös muilta toimialoilta. Lähdeai-

neisto on pääasiallisesti suomenkielistä, mutta tutkimuksessa on hyödynnetty myös 

kansainvälisiä lähteitä, joihin on perehdytty huolellisesti alkuperäisen sisällön säilyt-

tämiseksi. Tutkimuksen kulku on myös pyritty kuvaamaan mahdollisimman avoimesti 

ja rehellisesti, jotta voitaisiin varmistaa tutkimuksen siirrettävyyttä sekä luotetta-

vuutta (Aaltio & Puusa 2011, 156). Tutkimuksen aineistonkeruun voisi työssä käyte-

tyillä menetelmillä ja työkaluilla toteuttaa toisessa alan yrityksessä vain poistamalla 

suoranaisesti toimeksiantajayritykseen viittaavat merkit. Tutkimuksen tulokset myö-

täilevät esimerkiksi tulevaisuuden osaamistarpeiden osalta tietoperustassa käytetty-

jen tutkimusten ja lähdemateriaalien tulkintoja, joka lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

Opinnäytetyöprosessi alkoi 06/2019 ja työ valmistui 11/2020. Tutkimusten aineistot 

kerättiin keväällä 2020; lomakekysely 01/2019, haastattelut 03/2020 sekä sähköpos-

tikyselyt 03-04/2020. Lomakekyselyt toteutuivat alkuperäisen suunnitelman mukaan 

ja ne toteutettiin Semma Oy:n startti -päivillä tammikuussa 2020. Haastattelut, sekä 

sähköpostikyselyt, oli tarkoitus toteuttaa kahdeksalle esimiehelle parihaastatteluina 

maaliskuussa 2020, mutta Covid -19-koronapandemia muutti suunnitelmia. Lopulta 

haastatteluja toteutettiin kolme, joista yksi pari- ja kaksi yksilöhaastatteluna. Kol-

melle esimiehelle toteutettiin haastatteluteemoista muokatulla kyselyllä sähköposti-

kysely. Tutkimusten materiaalien käsittely aloitettiin heti tutkimusten toteuttamisen 

jälkeen. Kyselylomakkeet taulukoitiin kysymyksittäin Excel -taulukkoon, josta numee-

riset vastaukset saatiin laskettua sekä muodostettua tuloksista kaavioita. Avoimista 

kysymyksistä saadut vastaukset taulukoitiin, jonka jälkeen niistä kerättiin tutkimuk-

seen tarvittava data. Haastattelut litteroitiin mahdollisimman pian haastattelujen jäl-

keen, sillä aineiston luotettavuus on riippuvaista sen laadusta; heikko kuuluvuus, lit-

teroinnin epäsäännöllisyydet sekä sattumanvarainen luokittelu heikentävät tutkimus-

aineiston luotettavuutta. Haastattelujen litterointivaiheessa huomattiin myös, että 

viimeisten sähköpostikyselyiden vastausten tullessa huhtikuussa 2020 ei niistä ilmen-

nyt tutkittavan ilmiön kannalta enää uutta tietoa, vaan aiemmin saatu aineisto en-

nemminkin laajeni ja rikastui. Hirsjärven ja Hurmeen (2018, 58–60) mukaan tällöin 
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voidaan puhua haastatteluaineiston saturaatiosta, joka saavutetaan silloin, kun ai-

neistosta ei nouse enää olennaisesti uutta tietoa uusien haastattelujen myötä. 

Kyselytutkimuksen aineistoa analysoitiin taulukoinnin jälkeen määrällisen analyysin 

keinoin ja siitä muodostettiin luvussa X esitettyjä kaavioita. Kaavioiden lisäksi tuloksia 

kuvailtiin myös sanallisesti ja niitä peilattiin triangulaation mukaisesti pohdinnassa 

haastatteluista saatuihin tuloksiin. Haastatteluista sekä sähköpostikyselyistä saadut 

aineistot analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysi tehtiin Ex-

celissä, johon alkuperäisilmauksista muodostui yhteensä yli 200 riviä ja luokkasarak-

keita viisi. Alkuperäisilmausten taulukoinnin jälkeen aineistoja käsiteltiin yhtenä ai-

neistona niiden tyylin sekä vastanneiden anonymiteetin säilyttämiseksi, jonka voi-

daan katsoa lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Aineistoa käsiteltiin pelkistämällä 

ja muodostamalla siitä alaluokkien kautta pääluokkia, joiksi vahvistuivat työn teo-

reettista viitekehystä osittain ohjanneet käsitteet osaamisen johtaminen, kartoitta-

minen ja kehittäminen.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys toteutettiin käyttämällä sen aineistossa mah-

dollisimman laajaa otantaa alasta riippumatta. Aineistoa varten materiaalia etsittiin 

käyttäen erilaisia tietokantoja, kuten opinnäytetyön tavoitteen ja toteutuksen yhtey-

dessä (luku 1.1.1) on kerrottu. Lähdeaineistoa kertyi alun perin yli 60 kirjaa, yli 15 

verkkosivua sekä yli 30 artikkelia, joista aineistoon valittiin ne, jotka tukivat tutkimuk-

sen tarkoitusta parhaiten. Tähän käytettiin työkaluna Excel -taulukkoa (taulukko 17), 

johon kerättiin kirjojen tiedot ja josta jo luettuja kirjoja sekä niiden käyttöä tutkijan 

oli helppo seurata. Myös kansainvälisten artikkelien tiedonhakuprosessi on kuvattu 

luvussa 1.1.1. 
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Taulukko 17. Ote tutkijan opinnäytetyökirja -taulukosta. 

 

Tuomen (2007, 143) tutkijan on tehtävä eettisiä ratkaisuja tutkimusta tehdessään, 

sillä tutkimuksen etiikka vaikuttaa koko tiedeyhteisöön ja sen uskottavuuteen. Vilkka 

(2015, 95) puolestaan ilmaisee huolensa sähköpostikyselyn anonymiteetin turvaami-

sesta tutkimuseettisenä ongelmana, sillä useimmiten jo lähettäjän sähköpostiosoit-

teesta käy ilmi kuka kyselyyn on vastannut. Tässä opinnäytetyössä sen tutkimuksiin 

osallistuneiden anonymiteetti on turvattu ja tutkimusmateriaali, haastattelunauhat 

ja sähköpostivastaukset, litteroitu materiaali sekä kyselylomakkeet, on säilytetty asi-

anmukaisesti ja tietosuojaa noudattaen. Eettisestä näkökulmasta tarkasteltaessa ja 

hyvään tieteelliseen käytäntöön (Hyvä tieteellinen käytäntö 2019) peilattaessa voi-

daan todeta, että näitä tutkimuksia tehtäessä tutkimusprosessien eri vaiheissa on 

noudatettu rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta. Tutkijan ja toimeksi-

antajan välillä on tehty sopimus opinnäytetyötä koskien. Tiedonhankintamenetelmät 

ovat olleet tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä sekä eettisesti kestäviä ja tutki-

musraportti on kirjoitettu avoimesti ja yksityiskohtaisesti. Tutkimuksessa on käytetty 

tutkimusmenetelmien mukaisia käsitteen määrittelyjä, ja opinnäytetyön tekijä on 

pyrkinyt pitämään roolinsa tutkimuksen ajan läpinäkyvänä sekä perustelemaan motii-

vinsa mahdollisimman avoimesti. (Hyvä tieteellinen käytäntö 2019). 
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7.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimukset 

Tämän opinnäytetyön tuloksia pystytään hyödyntämään Semma Oy:ssä monipuoli-

sesti. Tutkimusten perusteella saatiin muodostettua kokonaiskuva siitä, millaisena 

yrityksen henkilöstö näkee sen tämänhetkisen osaamistason sekä koulutustarpeet ja 

kerättiin henkilöstön koulutustoiveet, joiden avulla yrityksen operatiivinen asiantun-

tija pystyy suunnittelemaan tulevia koulutuksia. Lisäksi tutkimusten tuloksena luotiin 

yrityksen esimiehille valmis toimintamalli sekä työkalut osaamisen kartoittamiseksi, 

joiden käyttämisestä hyötyvät niin yrityksen henkilöstö kuin itse yritys kokonaisuu-

dessaan. Näitä tutkimuksissa saatuja tuloksia, kuten osaamiskartoituslomaketta, pys-

tyttäisiin pienillä muutoksilla hyödyntämään laajemminkin esimerkiksi Compass 

Group FS Finland Oy:n muiden ravintoloiden osaamisen kartoittamisessa.  

Tutkimusten tulosten avulla pystytään kehittämään yrityksen osaamisen johtamista, 

kartoittamista sekä kehittämistä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös henkilöstön kes-

kuudessa tapahtuvan osaamisen jakamisen kehittämisessä, esimiesten johtamisen 

apuvälineenä sekä uusien toimintatapojen luomisessa esimerkiksi osaamistarpeiden 

tunnistamisessa ja palkitsemisessa. 

Jatkotutkimusta aiheesta pystyy tekemään monelta eri näkökulmalta. Tutkimusta 

tehtäessä esiin nousi muun muassa yritysten osaamisen kartoittamiseen käyttämät 

ohjelmistot ja hallintajärjestelmät, sekä niiden käytettävyys pienemmissä yrityksissä. 

Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisikin tutkia millainen ohjelmisto tai osaamisenhallin-

tajärjestelmä olisi räätälöitävä ja käyttökelpoinen juurikin pienemmille yrityksille ja 

kuinka työntekijän osaamisprofiilin pystyisi yhdistämään sellaiseen. Myös osaa-

misprofiilin sitominen esimerkiksi yrityksessä käytössä olevan työvuorojärjestelmän 

työntekijäkortteihin ja sen hyödynnettävyys toimipaikkojen välisissä siirroissa ja vuo-

roissa olisi mielenkiintoinen tutkimuksen aihe. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukutsu 
                  Saatekirje 9.3.2020 

 

 

Hei, 
 

Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa palveluliiketoiminnan 
koulutusohjelmassa. Teen tällä hetkellä opinnäytetyötäni, jonka aiheena on ”Osaami-
nen ja sen ennakointi”. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Semma Oy, ja työni oh-
jaajana toimii Sirpa Vilppunen.  

 
Opinnäytetyöni empiirisen aineiston, haastattelututkimuksen, avulla pyrin selvittä-
mään esimiesten näkemyksiä osaamisesta, sen kehittämisestä, sekä tulevaisuuden 
osaamistarpeista. 

 
Toivoisin sinun osallistuvan haastatteluun tutkimukseni edistämiseksi. 

 
Haastattelu on luottamuksellinen ja haastattelut on tarkoitus toteuttaa maanantaina 
16.3.2020. Haastattelut toteutetaan pääasiallisesti parihaastatteluina, mutta tarvitta-
essa osa voidaan toteuttaa myös yksilöhaastatteluina. 

 
Olen varannut haastatteluun aikaa n.  1 h/ haastattelu. Oheisessa liitteessä on aihe-
alueet, joita haastattelu koskee. 

 
Laitan sinulle erillisenä viestinä ehdottamani haastatteluajan, sekä -parin. Mikäli ha-
luat osallistua tutkimukseen, voimme sopia tarkemmin haastattelun yksityiskohdista. 

 
Ystävällisin terveisin, 

 
Mari Mikkilä 
* Yhteystiedot poistettu 
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”Osaaminen ja sen ennakointi” -opinnäytetyö 
 
 

HAASTATTELU seuraavia aihealueita koskien: 
 
Osaaminen ja sen kartoittaminen 

• Oman toimipaikan osaaminen 
• Osaaminen ja oppiminen ruokapalveluissa 
• Osaamiskartoitus 
• Osaamisen kartoittamisen kehittäminen 
• Positiiviset ja negatiiviset kokemukset osaamisen kartoittamisesta 

 
Osaamisen kehittäminen  

• Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä 
• Osaamisen kehittyminen yksilön osaamisesta tiimin osaamiseksi 

 
Tulevaisuuden osaaminen 

• Tulevaisuuden ruokapalvelut 
• Tulevaisuuden osaaminen 
• Oman toimipaikan tulevaisuuden osaamistarpeet 
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Liite 2. Haastattelijan kysymysrunko 
 

Teemahaastattelukysymyksiä: 
 
1. Osaaminen ja sen kartoittaminen 

• Millaisena näet oman toimipaikkasi osaamistason tällä hetkellä? 
• Kuinka Semmalla kartoitetaan henkilöstön osaamista? 
• Mitä ajatuksia osaamiskartoitus sinussa herättää? Mitkä ovat parhaat koke-

muksesi osaamiskartoituksesta? Entä huonoimmat? 
• Kuinka osaamisen kartoittamista voitaisiin mielestäsi kehittää? 

 
2. Osaamisen kehittäminen 

• Kuinka henkilöstön osaamista pidetään yllä? Ylläpitävätkö he osaamistaan 
omatoimisesti? 

• Mikä on mielestäsi esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä ja kartoittami-
sessa?  

• Millaisena koet toimipaikkakierrot? Tukevatko ne osaamisen kehittymistä? 
• Jaetaanko toimipaikoissa riittävästi tietoa kokeneempien ja kokemattomien 

kesken? Pitäisikö parantaa? Miten? 
 
3. Tulevaisuuden osaaminen 

• Millaisena näet tulevaisuuden ruokapalvelut? 
• Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Yleisesti, sekä omassa toimi-

paikassasi? 
• Kuinka osaaminen mielestäsi kehittyy tulevaisuudessa? 
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Liite 3. Sähköpostikyselyn saatekirje 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja. 
 
Maailmalla vallitsevasta tilanteesta johtuen olemme sopineet kanssasi haastattelun 
toteuttamisen kirjallisena tapaamisen sijaan. Tähän liittyen laitan sinulle ohessa kysy-
mykset, joihin toivon sinun vastaavan. 
 
Pari huomiota; 
Haastattelut ovat luottamuksellisia. Vain minä käsittelen vastauksia. Mikäli osia vas-
tauksista käytetään opinnäytetyössä, ei vastauksista pysty selvittämään kuka vastaaja 
on kyseessä. 
Kysymysten tarkoituksena on toimia eräänlaisena ohjenuorana, voit vapaasti laajen-
taa vastauksiasi myös kysymysten ulkopuolelle.  
 
Mikäli sinulla on kysyttävää haastatteluun liittyen, vastaan mielelläni. 
 
Kiitos vielä, että käytät aikaasi vastaamiseen! 
 
Ystävällisin terveisin,  
Mari Mikkilä 
* Yhteystiedot poistettu 
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Haastattelukysymyksiä: 
 
1.  Osaaminen ja sen kartoittaminen 

• Millaisena näet oman toimipaikkasi osaamistason tällä hetkellä? 
• Kuinka Semmalla kartoitetaan henkilöstön osaamista? 
• Mitä ajatuksia osaamiskartoitus sinussa herättää? Mitkä ovat parhaat koke-

muksesi osaamiskartoituksesta? Entä huonoimmat? 
• Kuinka osaamisen kartoittamista voitaisiin mielestäsi kehittää? 

 
2.  Osaamisen kehittäminen 

• Kuinka henkilöstön osaamista pidetään yllä? Ylläpitävätkö he osaamistaan 
omatoimisesti? 

• Mikä on mielestäsi esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä ja kartoittami-
sessa?  

• Millaisena koet toimipaikkakierrot? Tukevatko ne osaamisen kehittymistä? 
• Jaetaanko toimipaikoissa riittävästi tietoa kokeneempien ja kokemattomien 

kesken? Pitäisikö parantaa? Miten? 
 
3. Tulevaisuuden osaaminen 

• Millaisena näet tulevaisuuden ruokapalvelut? 
• Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Yleisesti, sekä omassa toimi-

paikassasi? 
• Kuinka osaaminen mielestäsi kehittyy tulevaisuudessa? 
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Liite 4.  Kyselytutkimuksen lomake Semma Oy:n Starttipäiville 
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Liite 5. Esimiehen ohjeistus osaamiskartoituksen käyttämiseen 
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Liite 6. Semma Oy:n osaamiskartoituslomake 
 



127 

 
 



128 

 
 

 

  



129 

 
 

Liite 7. Toimipaikkojen osaamiskartoitusten yhteenvetolomake 
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Liite 8. Yrityksen kaikkien toimipaikkojen osaamiskartoitusten yhteenvetolomake 
 

 


