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TIIVISTELMÄ

Tämä  tutkimus  liittyi  työyhteisön  kehittämisprosessiin,  joka  oli  osa  kuntoutuskeskuksen

työhyvinvoinnin  suunnitelmaa  ja  laadun  kehittämisohjelmaa.  Kuntoutuskeskuksen

työhyvinvoinnin suunnitelmaan sisältyy osaaminen kehittäminen, jonka tavoite on yhdistää

kehityskeskustelut  osaksi  osaamisen  kehittämistä.  Lisäksi  laadun  kehittämisohjelma

sisältää  suunnitelman  kuntoutustyön  osaamistarpeen  määrittelystä  ja

kehittymissuunnitelmien laatimisesta.

Tutkimusaineisto  koottiin  lähes  vuoden  mittaisen  kehittämistoiminnan  aikana.

Tutkimustehtävänä  oli  arvioida  ja  analysoida  kuntoutustyössä  tarvittavan  osaamisen

kartoitusprosessia  ja  kuntoutustyössä  tarvittavaa  osaamista.  Kehittämistyön  tulosten

arvioinnissa  ja  analysoinnissa  hyödynnettiin  työhyvinvoinnin  ja  osaamisen  kehittämisen

teorioita.  Tutkimustyön  yhtenä  menetelmänä  oli  osallistava  havainnointi,  jonka  avulla

kuvattiin  kehittämisprosessin  eri  vaiheet  ja  tehtiin  tulkintaa  osaamisen

tunnistamisprosessista.  Yhtenä  tutkimustuloksena  oli  kehittämistyön  prosessin  kuvauksen

kautta syntynyt osaamisen kartoituksen kehittämissykli.

Tutkimustyö pohjautuu sosiokonstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa tiedon ajatellaan

muodostuvan  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa.  Kehittämistyö  sisälsi  ryhmätöitä,  joiden

aikana  sanallistettiin kuntoutustyössä  tarvittavaa  osaamista  ja  sitä kuvattiin kuntoutustyön

osaamistarpeina. Osaamistarpeiden analysoinnin  tuloksena  syntyi osaamiskartta  ja  joukko

toiminnan ja osaamisen kehittämisideoita.

Tutkimustuloksia  hyödynnettiin  henkilökohtaisissa  kehityskeskusteluissa  ja  työyhteisön

kehittämispäivien  sisällön  suunnittelussa.  Työyhteisön  kehittämispäivien  ryhmätöiden

analysoinnin  tuloksena  syntyi  kuvaus  kuntoutustyön  moniammatillisuudesta.

Tulevaisuudessa  osaamisen  kartoitusprosessin  ja  kuntoutustyön  osaamistarpeen

analysoinnin tuloksia hyödynnetään kuntoutuskeskuksen osaamisen kehittämisessä.

Hakusanat:  asiantuntijan  osaaminen,  kuntoutustyö,  osaamisen  kartoittaminen,  osaamisen

kehittäminen, työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen
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1         Johdanto

Tulevaisuudessa  organisaatioita  kohtaavat  muutokset,  jotka  ovat  usein  ennakoimatto

mia. Tähän muutoksen organisaatiot voivat yrittää vastata osaamisen  jatkuvan kehittä

misen kautta. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on  mahdollista vain,  jos  tun

netaan työyhteisössä olemassa oleva osaaminen. Osaamisen jatkuvan kehittämisen haas

teena on luoda sellainen organisaatio, jonka toimintamallit ja rakenteet tukevat osaami

sen kehittämistä ja innovaatiota. Työyhteisössä jokaisen oppiminen tulisi tehdä mahdol

lisimman helpoksi.

Organisaation osaamiseen liittyy  läheisesti myös työhyvinvointi  ja siitä huolehtiminen.

Hyvinvoiva  henkilöstö  oppii  paremmin  ja  on  motivoitunut  toiminnan  kehittämiseen.

Työhyvinvointi  ja  osaaminen  vaikuttavat  toinen  toisiinsa  ja  niitä  tulisikin kehittää  sa

masta viitekehyksestä lähtien. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on kyse työyhteisön ko

konaisvaltaisesta  kehittämisestä,  johon  tarvitaan  laajaalainen  työhyvinvoinnin  edistä

misen malli.

Tässä tutkimustyössä työhyvinvoinnin viitekehyksenä oli kaksi laajaalaista mallia, jois

sa  työhyvinvointiin  sisältyviä osatekijöitä  ovat  terveys,  ammatillinen osaaminen,  työ

yhteisön toimivuus ja työympäristö. Tutkimuksen kohteena olevan työyhteisön kehittä

mistoiminnan osaalueena oli ammatillinen osaaminen,  jota tarkasteltiin kollektiivisena

ominaisuutena.  Tutkimus  perustui  sosiokonstruktivistiseen  oppimiskäsitykseen,  jonka

mukaan  tieto  syntyy  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa.  Tutkimuksessa  ja  kehittämis

työssä käytettiin osallistavia menetelmiä.

Tutkimustehtävänä  oli  kuvata  työyhteisön  osaamisen  kehittämistä  ja  sen  sisältämää

osaamistarpeen kuvaamista. Työyhteisön osaamisen kehittäminen oli osa sen työhyvin

voinnin  ja  laadun kehittämissuunnitelmaa  ja  liittyi osaamisen hallintaprosessin kehittä

miseen. Osaamisen hallinnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa koko henkilöstön osaa

misen  kehittämistä  kokonaisuutena.  Kehittämisprosessin  aikana  sanallistettiin  hiljaista
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tietoa ja luotiin yhteistä osaamisen käsitteistöä. Osaamisen kartoitusprosessin arvioinnin

tuloksena syntyi osaamisen kehittämissykli.

Kehittämistehtävänä oli kuvata kuntoutustyössä tarvittavaa osaamista osallistavin mene

telmin.  Osaamisen  tunnistamisen  ja  kuvaamisen  apuna  käytettiin  osaamiseen  liittyvää

teoriaa, kuntoutustyön prosessikuvausta, strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Ryhmäkes

kustelujen  tuloksena  syntyneiden  osaamistarpeiden  kuvausten  analysoinnin  tuloksena

syntyi kuntoutustyön osaamiskartta ja osaamisen ja toiminnan kehittämisideoita.

Kehittämistyöhön liittyi henkilökohtaisten kehityskeskusteluiden yhdistäminen osaami

sen hallintaprosessiin. Tutkimustuloksissa esitetään yhteenvetotietoja osaamisen kartoi

tusprosessin  jälkeen  toteutettujen  kehityskeskusteluiden  sisällöistä.  Kehittämistyöhön

yhdistettiin työyhteisön kehittämispäivät, joiden suunnittelussa hyödynnettiin tutkimus

tuloksia. Työyhteisön kehittämispäivien aikana käsiteltiin kuntoutustyön moniammatil

lista työotetta ja niihin liittyvien ryhmäkeskusteluiden arvioinnin ja analysoinnin tulok

sena syntyi kuvaus kuntoutustyön moniammatillisuudesta.

Tulevaisuudessa  työyhteisön  sisäisen koulutuksen  työryhmä  hyödyntää osaamiskarttaa

ja  muita  tutkimustuloksia  kuntoutuskeskuksen  osaamisen  kehittämissuunnitelman  laa

timisessa.

Tutkija  oli  suunnittelemassa  ja  toteuttamassa kehittämisprosessia  yhteistyössä  yksikön

johdon kanssa. Tutkija on työskennellyt useamman vuoden tutkimuksen kohteena ole

vassa  organisaatiossa  ja  osallistunut  työhyvinvoinnin  ja  laadun  kehittämistoimintaan.

Kehittämistoiminnassa  mukana  oleminen  on  lisännyt  tutkijan  kiinnostusta  tutkittaviin

aihealueisiin. Tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut myös  se, että työyhteisön osaa

misella tiedetään olevan yhteys työhyvinvointiin.

Työyhteisön  osaamisen  kehittämisen  haasteeksi  jäi  kuntoutustyön  ydinosaamisen  tun

nistaminen  ja  moniammatillisen  työotteen  edellyttämä  osaaminen.  Lisäksi  työyhteisön

tehtävä on löytää kollektiivisen osaamisen arviointiin sopivat menetelmät.
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2 Työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvointi

2.1 Työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehys

Työkykyä  ylläpitävästä  toiminnasta  on  olemassa  erilaisia  käsityksiä  ja  määritelmiä,

vaikka työkykyä ylläpitävää toimintaa eli tykytoimintaa on pyritty määrittelemään jo yli

kymmenen  vuoden  ajan.  Yleisesti  hyväksytty  näkemys  on,  että  työpaikkojen  tykytoi

minta  on  työnantajan  ja  työpaikan  yhteistyöorganisaatioiden  yhteistyössä  toteuttamaa

suunnitelmallista  ja tavoitteellista toimintaa. Toiminnan avulla tuetaan ja edistetään jo

kaisen  työelämässä  mukana olevan  työ  ja  toimintakykyä koko työuran ajan. Tykytoi

minnan keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työ

organisaation  toimivuuden  parantaminen  sekä  työntekijän  terveyden  ja  ammatillisen

osaamisen  edistäminen.  (Ilmarinen  2006,  83  –  84;  Matikainen  1998,  28;  Peltomäki,

Pohjanpää, Tuomi, Liira, Nykyri, Piirainen, Räsänen, Syyrnäkki & Husman 1999, 148 

151, 158 – 165)

Työkykyä  ylläpitävästä  toiminnasta  on  viime  vuosina  alettu  käyttää  työhyvinvoinnin

käsitettä,  vaikka  sen  sisältö  ei  ole  vielä  vakiintunut.  Käsitteen  muuttamiseen  liittyy

myös työhyvinvoinnin painopisteen muuttaminen ja toiminnan laajaalaistaminen. Ilma

rinen (2006)  toteaa, että työhyvinvointi kuvaa työkykyrakenteen  laatua,  jolloin erityis

huomio kiinnittyy työyhteisöön ja työelämän laatuun. Järvikosken ja Härkäpään (2004)

mukaan mikään yksittäinen lähestymistapa ei välttämättä tarjoa lopullista ratkaisua työ

kyvyn  ylläpitoon,  sillä  työyhteisöt  ja  organisaatiot ovat erilaisia  ja  siksi  myös erilaiset

ratkaisut  toimivat eri organisaatioissa. Tällöin  työhyvinvoinnin kehittämisen ajatellaan

olevan  prosessimaista,  työpaikan  toimintaan  ja  kehitysvaiheeseen  luontevasti  yhdisty

vää toimintaa. (Ilmarinen 2006, 81; Järvikoski & Härkäpää 2004, 190.)

Työyhteisön  työhyvinvoinnin  kehittämisellä  voi  olla  erilaisia  tavoitteita.  Sen  voidaan

ajatella olevan yksilöiden sekä työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämistä

ja samalla siihen  liittyy osaamisen kehittäminen. Liira  ja Räsänen (2001) toteavat, että

työhyvinvoinnin käytäntöjen tulisi olla mahdollisimman osallistavia. Lisäksi toiminnan

lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman  laaja näkemys  työhyvinvoinnista  ja sen kehit

tämisestä. Työhyvinvoinnin kehittämisen vaikutusten tulisi kohdistua kaikkiin työnteki
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jöihin  ja  tuottaa  oppimiskokemuksia  työntekijöille  ja  työyhteisölle.  Toimintaan  tulisi

liittyä sisäisiä ja ulkoisia verkostoja, sosiaalisia yhteyksiä  ja sen tulisi kasvattaa työyh

teisön sosiaalista pääomaa. (Liira & Räsänen 2001.)

Työkykyä  ylläpitävään  toimintaan  ja  työhyvinvoinnin  kehittämiseen  liittyy  myös  työ

kyvyn käsite, joka on moniulotteinen. Tämä tulee esiin Järvikosken, Härkäpään ja Man

nilan  (2001)  esittämässä  mallissa,  jossa  keskeiset  elementit  ovat  työssä  jaksaminen,

työn  hallinta  ja  osallisuus  työyhteisöön.  Henkilökohtaisella  tasolla  nämä  ulottuvuudet

tarkoittavat  fyysistä  ja  psyykkistä  toimintakykyä,  työtehtävään  tai  ammattiin  liittyviä

ammatillisia valmiuksia ja yleisiä työelämätaitoja. Mallissa tarkastellaan työkykyä yksi

löllisenä ominaisuutena,  mutta  myös  työn  ja  työympäristön välisenä suhteena. Tällöin

työkykyisyys realisoituu työtehtävissä ja työympäristössä. Toimintaympäristössä olevat

tekijät, kuten  esimerkiksi  työnjako  ja  työvälineet,  luovat  työnteolle  raamit.  (Järvikoski

ym. 2001, 3  11; Järvikoski & Härkäpää 2004, 116  117.)

Voimavaranäkökulmasta  tarkasteltuna  työkyky  on  sekä  yksilöön  että  työhön  liittyvien

tekijöiden kokonaisuus. Työkyky on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat eri voima

varatekijät.  Näihin  voimavaroihin  voidaan  katsoa  kuuluvaksi  terveys  ja  toimintakyky,

koulutus ja osaaminen, asenteet ja arvot sekä motivaatio ja työtyytyväisyys. Voimavaro

jen lisäksi työkykyyn vaikuttavat työyhteisö, työympäristö sekä työn fyysiset ja henkiset

vaatimukset. (Ilmarinen 1999, 61  62.)

Ilmarinen  (2006)  kuvaa  tätä  työn  ja  voimavarojen  välistä  suhdetta  työkykytalossaan

(kuvio 1), jossa oleellisinta on työn ja voimavarojen jatkuva yhteensovittaminen. Tässä

mallissa työkykyä kuvataan työterveyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työkykyta

lossa on neljä kerrosta. Kolme alimmaista kerrosta kuvaavat yksilön voimavaroja ja nel

jäs kerros kuvaa työtä ja työoloja. Alimman kerroksen muodostavat fyysinen, psyykki

nen ja sosiaalinen toimintakyky,  jotka luovat pohjan työkyvylle. Toinen kerros on am

mattitaidon ja osaamisen kerros, jossa on tärkeää osaamisen jatkuva päivittäminen. Ar

vot,  asenne  ja  motivaatio  sisältyvät  kolmanteen  kerrokseen,  jossa  on  tärkeää  työn  ja

omien voimavarojen tasapaino sekä työn ja muun elämän välinen suhde. Työn kerros on

neljäntenä  ja  se on  mallissa kuvattu  suurimpana  kerroksena.  Ilmarisen (2006)  mukaan

tämä  työn  kerros  on  moniulotteinen,  vaikeasti  hahmottuva  ja  mitattava  kokonaisuus.

Työkykytalon  kaikkia  kerroksia  tulee  jatkuvasti  kehittää  ihmisen  työelämän  kuluessa,
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minkä tavoitteena on niiden yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn muuttuessa.

Tässä  mallissa  työkykyyn  liittyvät  perhe  ja  lähiyhteisö,  jotka  voivat  vaikuttaa  työky

kyyn elämänkulun aikana. ( Ilmarinen 2006, 79  81.)

Yhteiskunta

Perhe Lähiyhteisö

Terveys
Toimintakyky

Ammatillinen osaaminen

Arvot
Asenteet   Motivaatio

Työ
Työolot

Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen

Työkyky

Kuvio 1. Työkykytalo (Ilmarinen 2006, 80)

Työkykyä ylläpitävään toimintaan  ja työhyvinvoinnin kehittämiseen  liittyy myös  tetra

edrimalli, jossa tuodaan esiin työ ja toimintakyvyn edistämisen moniulotteisuus eli sen

eri tasot ja osatekijät (kuvio 2). Mallissa terveys ja hyvinvointi yhdistyvät osaksi amma

tillista osaamista, työtä ja työympäristöä sekä työyhteisön toimivuutta. ( Ilmarinen 2006,

83 85; Peltomäki ym. 1999, 160.)
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Yhteiskunta

Tukiverkot ja palvelujärjestelmät

Työpaikka

Yksilön terveys ja
voimavarat

Työ ja
työympäristö

Työyhteisön ja
työorganisaation
toimivuus

Ammatillinen osaaminen

Kuvio 2. Työkykyä ylläpitävän toiminnan kohteet ja osatekijät (mukailtu Ilmarinen, 2006, 85)

Tetraedrimallin  toimivuutta  voidaan  parantaa  liittämällä  työhyvinvointia  edistävä  toi

minta osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Tällöin työhyvinvoin

nin näkökulma otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, seu

rantaan ja arviointiin sekä henkilöstön ja organisaatioin kehittämiseen. (Ilmarinen 2006,

84.)

Kuviossa 3 kuvataan sitä, miten henkilöstön hyvinvointi ja oppiminen kytketään organi

saation  perustehtävään,  ja  miten  nämä  tekijät  vaikuttavat  toiminnan  tuloksellisuuteen.

Tämän  kuvion  avulla  kytketään  yhteen  työhyvinvointi  ja  oppiminen.  Työyhteisön  toi

mivuudella  voidaan  vaikuttaa  oppimiseen  ja  työntekijöiden  hyvinvointiin.  Toisaalta

henkilöstön  sitoutuminen  ja  motivaatio  vaikuttavat  hyvinvointiin,  tuloksellisuuteen  ja

oppimiseen. Hyvinvoiva työntekijä oppii ja saa aikaan hyvää tulosta. (Elo & Feldt 2005,

311  331.)
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Organisaation
perustehtävä

Työn tavoitteiden selkeys

Johtaminen

Osallistuminen

Henkilöstön
motivaatio ja
sitoutuminen

Tuloksellisuus

Hyvinvointi

Organisaation oikeudenmukaisuus

Oppiminen

Kuvio 3. Hyvinvointiin  ja tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät organisaatiossa (mukailtu Elo &

Feldt 2005, 315)

Ammatillista  osaamista  voidaan  kehittää  myös  työhyvinvoinnin  lähtökohdista.  Kuten

edellisissä  työhyvinvoinnin  malleissa  (kuvio  1  ja  2)  tuodaan  esiin,  hyvä  työkyky  on

edellytys ammatilliselle kehittymiselle  ja osaaminen vahvistaa työkykyä. Eri tutkimuk

set vahvistavat tätä osaamisen ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä (esim. Jurvansuu ym.

2000; Tuuli & Jurvansuu 2000). Tutkimukset osoittavat, että uusien asioiden oppiminen

ja  innovatiivisuuteen  kannustaminen  sekä  ammattitaitoa  edistävän koulutuksen  tarjoa

minen parantavat työntekijöiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta eniten merkitystä

on työssä saatavalla ja hankittavalla koulutuksella sekä oppimisella työn arjessa. (esim.

Jurvansuu, Tuomi, Seitsamo & Vahtera 2000, 34; Tuuli & Jurvansuu 2000, 62.)

Kärkkäinen  (2005, 134)  toteaa, että työhyvinvoinnin kehittämisessä on kyse  työn  hal

linnasta  ja sellaisten toiminta  ja  johtamismallien luonnista,  jotka varmistavat työnteki

jöiden pysymisen mukana työelämän muutoksessa. Työympäristön tulisi olla motivoiva

ja  työntekijöiden  tulisi kyetä  jatkuvaan  yhteistyöhön,  sosiaalisen pääoman kasvattami

seen ja uuden oppimiseen. Monet tutkimustulokset vahvistavat, että psykososiaaliset te

kijät työssä  ja työyhteisössä vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin (esim. Vahtera 2001,

Vahtera & Pentti 1995). Keskeiseksi työkykyyn vaikuttavaksi tekijäksi nousee työn hal

linta,  jolla  usein  tarkoitetaan  työntekijällä  olevaa  mahdollisuutta  vaikuttaa  toimintata

poihin, työolosuhteisiin, työn suunnitteluun ja toteutukseen. Työhyvinvointiin vaikutta

vat  myönteisesti hyvät vaikutus  ja osallistumismahdollisuudet  työhön  ja  työn sisällön
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monipuolisuus. Nämä tekijät vaikuttavat myös työn hallintaan samoin kuin ammattitai

don kehittäminen ja työroolin selkeys. Työyhteisön toimivuuden lisäksi merkittäviä asi

oita työhyvinvoinnin kannalta ovat sosiaalinen vuorovaikutus, rakentava palaute, luotet

tava  ja  tehokas  tiedonvälitys  sekä  työntekijöitä  arvostava  ja  kannustava  johtaminen.

Tutkimusten mukaan työn hallintaa voidaan lisätä osaamisen kehittämisen kautta ja toi

saalta  työyhteisön  toimivuuteen  voidaan  vaikuttaa  osaamisen  johtamisen  järjestelmän

kautta. (Jurvansuu ym. 2000, 34; Kärkkäinen 2005, 132  134; Vahtera & Pentti 1995,

111; Vahtera 2001, 20  21.)

2.2 Ammatillinen osaaminen

Osaaminen  voidaan  määritellä  taidon  soveltamiseksi  sosiaalisessa  kontekstissa,  jossa

tieto ja taito otetaan käyttöön. Tällöin sen ajatellaan olevan aktiivista ja dynaamista tie

tämistä, jossa tiedon sisältö ja sen soveltaminen yhtyvät. (Raivola & Vuorensyrjä 1998.)

Helakorven (2005, 56) mukaan osaaminen on työn vaatimien tietojen ja taitojen hallin

taa ja niiden soveltamista työtehtäviin. Saralan ja Saralan (1999) mukaan ammatillinen

osaaminen on teorian ja käytännön taitojen integroitunut kokonaisuus. Työ ilmenee su

juvana  käytännön  taitona,  johon  liittyy  myös  työntekijän  kyky  ratkaista  tilanteessa  il

menevät ongelmat. Osa tästä taidosta on hiljaista  tietoa. Osaamiseen  liittyvät kriittinen

suhtautuminen tietoon, oman osaamisen arviointitaito, itsenäinen ongelmanratkaisukyky

ja kyky jatkuvaan oppimisen kokemusten hyödyntämiseen. (Sarala ja Sarala 1999, 129.)

Helakorven (2005) mukaan osaamiseen liittyvä hiljainen tieto on usein tiedostamatonta

ja subjektiiviseen kokemukseen perustuvaa tulkintaa ja ymmärrystä. Tämä tieto on syn

tynyt pitkäaikaisen kokemuksen tuloksena ja sen tuloksena on onnistunut toiminta käy

tännössä. (Helakorpi 2005, 56  61.)

Ammatilliseen osaamiseen liittyy paljon käsitteitä,  joiden suhde on usein jäsentymätön

tai ne ymmärretään eri yhteyksissä eri tavoin (Helakorpi 2005, 57). Ammatillisen osaa

misen  yhteydessä  käytetään  sellaisia  käsitteitä  kuten  kompetenssi,  pätevyys  ja  kyvyk

kyys  (Viitala  2005,  113).  Kompetenssilla  eli  ammatillisella  pätevyydellä  tarkoitetaan

usein  tietoja,  taitoja  ja  kykyjä,  jotka  kaikki  ovat  henkilökohtaisia  ominaisuuksia.  Ne

voivat olla eri tyyppisiä eri ammateissa sovellettavia valmiuksia tai hyvin kapeaalaisia

spesifisiä työssä  tarvittavia taitoja. Kompetenssi on eräänlaista tehtävän  ja tietämyksen
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yhteensopivuutta,  valmiutta  selvitä  työtehtävistä.  (Helakorpi  2005,  58;  Kirjavainen  &

LaaksoManninen 2001, 12; Ruohotie & Honka 2003, 58).

Helakorpi (2004) määrittelee kvalifikaation ammattitaitovaatimukseksi eli yleisiksi työ

tehtävän  edellyttämiksi  taidoiksi  (Helakorpi  2004,  58).  Kvalifikaatiolla  tarkoitetaan

usein  kaikkia  työelämässä  tarvittavia  työnteon  sujumisen  kannalta  tarpeellisia  taitoja:

kykyjä, pätevyyksiä ja ominaisuuksia. Osaamisen kehittymisen kannalta oleellisia kvali

fikaatioita ovat asenteet  ja motivaatio. Asenteet yhdistyvät  työntekijän  tahtoon,  tavoit

teisiin ja avoimuuteen uusille asioille. (Otala 2003, 27  28; Strömmer 1999, 147.) Rai

vola ja Vuorensyrjä (1998) pitävät kvalifikaatiokäsitettä staattisena ilmiönä, jolla tarkoi

tetaan  työntekijän  kykyä  toimia  ennalta  määriteltyjen  teknisten  ja  praktisten  sääntöjen

mukaisesti. Kvalifikaation käsite on johdettu ammattitaidon käsitteestä, joka on heidän

mukaansa käynyt riittämättömäksi. Osaaminen on enemmän kuin vain kvalifikaatioiden

omistamista ja taitamista. Se on päämäärähakuista ja teleologista toimintaa sosiaalisessa

kontekstissa. (Raivola & Vuorensyrjä 1998.)

Ruohotien (2000, 9) mukaan ammatillinen kasvu on osa ihmisen elinikäistä oppimispro

sessia.  Työntekijän  ammatilliseen  kasvuun  liitetään  käsite  kasvumotivaatio.  Tällä  tar

koitetaan  halua  kehittää  itseään  ja  kokeilla  uutta,  mikä  on  olennainen  osa  oppimisen

motivationaalista perustaa. Motivaatio liittyy myös työntekijän arvoihin, uskomuksiin ja

odotuksiin. Ruohotien (2000) mukaan tulevaisuuden kvalifikaatioita ovat korkea moti

vaatio,  vahva  itseluottamus  ja  työntekijän  halu ottaa  riskejä.  (Ruohotie 2000, 55   56,

75.)

2.2.1 Ammatillisen osaamisen osaalueet

Ammatillinen osaaminen jaetaan työkykytalomallia (kuvio 1) selittävillä Työterveyslai

toksen työkykysivuilla neljään eri osaalueeseen (Tykytoiminta 2006). Nämä osaalueet

ovat  ammatillinen  ydinosaaminen,  toimialan  ja  toimintaympäristön  osaaminen,  oman

työminän kehittäminen ja työelämän yleiset taidot. Seuraavaksi tarkastelen ammatillista

osaamista jaoteltuna näihin neljään osaalueeseen. Tähän tarkasteluun otan mukaan He

lakorven  (2005,  155)  asiantuntijan  osaamisen  ja  asiantuntijuuden  osaalueet,  joita  on

kuvattu seuraavassa kuviossa 4.
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Työyhteisö
osaaminen
(organisaation
ydinosaaminen)

Kehittämis
osaaminen
(strateginen
osaaminen)

Kehittymis
osaaminen
(meta
kompetenssi)

Substanssi
osaaminen
(yksilöllinen
ydinosaaminen)

Uudistuminen

Organisaatio

Yksilö

Toiminta

Kuvio 4. Osaamisen ja asiantuntijuuden osaalueet (Helakorpi 2005, 155)

Ammatillinen ydinosaaminen määritellään työkykysivuilla (Tykytoiminta 2006) keskei

seksi  työtehtävään  tarvittavaksi  ammattitaidoksi,  johon  liittyvät  ammatti  ja  tehtä

väsidonnaiset taidot, erityispätevyydet, tieteenalan tietopohja, ammatin olennaiset tekni

set taidot ja kyky ratkaista ammatissa kohdattavia ongelmia. Samansuuntaisia määritel

miä  löytyy  myös muusta kirjallisuudesta. Helakorven  (2005, 155   156)  mallissa  sub

stanssiosaamiseen  sisältyy  sekä  ammatillinen  tietotaito  (ydinosaaminen)  että  henkilö

kohtaiset  kyvyt  ja  persoonalliset  tavat  toimia  eri  työelämän  tilanteissa.  Helakorven

(2005, 155  156; 2006, 54) mukaan asiantuntijan tulee hallita sekä ammatin tiedolliset

ja  taidolliset  vaatimukset  että  työelämän  pelisäännöt.  Ammatillisiin  toimintataitoihin

liittyy myös käytännöllisiä  taitoja, esimerkiksi yhteistyö  ja  tiimityötaitoja, alan  järjes

telmien  ja  tietolähteiden  tuntemusta,  kielitaitoa  sekä  kykyä  itsenäiseen  vastuulliseen

työhön (Helakorpi 2006, 54, 66). Hätösen (2005, 19) mukaan yksilön ydinosaaminen on

osaamisen yhdistelmä,  jonka avulla henkilö erottuu muista  ja hänellä on siten henkilö

kohtainen kilpailuetu työmarkkinoilla.

Toinen ammatillisen osaamisen alue on toimialan ja toimintaympäristön osaaminen, jo

ka sisältää yrityksen toimialan ja keskeisten sidosryhmien toimintatapoihin liittyvän tie
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touden, esimerkiksi yrityskulttuurin, henkilöstöpolitiikan ja toimialan erityispiirteet (Ty

kytoiminta 2006). Helakorven (2005, 155 156) mallissa näitä osaamiskuvauksia löytyy

sekä organisaation kehittämisosaamisalueesta että  työyhteisöosaamisalueesta. Helakor

ven (2005 156; 2006, 55) mukaan asiantuntija tarvitsee kykyä toimia sosiaalisissa ver

kostoissa, kykyä tiimityöhön, vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Organisaation osaami

sen kehittäminen  edellyttää  organisaation  toimintatapojen  tuntemusta  ja  valmiutta  nii

den kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan talousosaamista, joka sisältää kyvyn laatia ja seura

ta talousraportteja ja kyvyn perustaa suunnitelmansa niihin. Asiantuntijan taitoihin kuu

luu  myös  markkinointi  ja  perehdyttämisosaaminen.  (Helakorpi  2005,  156;  2006,  55.)

Hätönen  (2005, 26) määrittelee  toimiala  ja  toimintaympäristön osaamisalueen organi

saatioon  kiinnittyväksi  osaamiseksi,  joka  on  tietylle  organisaatiolle  ominaista.  Tähän

kuuluu arvoihin  ja  toimintatapoihin  liittyvä osaaminen,  joka  sisältää  laatuosaamisen  ja

työkulttuuriin liittyvän osaamisen.

Kolmas  osaamisalue  on  oman  työminän  kehittäminen,  joka  on  määritelty  tykysivuilla

(2006) oppimaan  oppimisen  taidoiksi.  Tulevaisuuden kvalifikaatioita  ovat  esimerkiksi

muutoksiin  sopeutumiskyky,  oppimisvalmius,  erilaisuuden  hyväksyminen,  erilaisissa

kulttuureissa  toimimiskyky  ja  kyky  käyttää  sähköisiä  viestintävälineitä  (Tykytoiminta

2006.) Hätönen (2005, 26) kuvaa näitä taitoja työelämätaitoina, jotka sisältävät oppimis

taidot,  ongelmanratkaisutaidot,  vuorovaikutus  ja  viestintätaidot,  yhteistyötaidot  sekä

eettiset  ja esteettiset taidot. Helakorven (2005, 155  156) mallissa näitä kykyjä on ku

vattu kehittämisosaamisen alueessa. Kehittämisosaaminen on ajattelun taitoja  ja strate

gista osaamista,  joita oman työn  ja työyhteisön kehittämisen edellyttää. Asiantuntijalla

tulee olla  valmius  jatkuvaan oppimiseen. Tarvitaan  itsearviointitaitoja,  itsensä kehittä

mistä, visiointi  ja innovointikykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Helakorven (2005, 156;

2006 55  56) mukaan kehittämisosaamiseen kuuluu tutkimustiedon ja oman alan kehi

tyksen  seuraaminen  sekä  organisaation  toimintatapojen  ja  oman  alan  kehitystrendien

tunteminen.

Neljäs  alue  sisältää  työelämätaidot,  jotka  Hätönen  (2000,  13)  määrittelee  työelämän

yleisiksi  taidoiksi.  Työelämätaitoihin  kuuluvat  oppimaan  oppiminen,  tiedon  hallinta,

päättelykyky ja päätöksentekotaito, kommunikointi ja kielitaito, ryhmässä oppiminen ja

opettaminen, luova ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot, johtamistaidot ja visiointi, itsensä

johtamistaidot  ja  kehittymiskyky  sekä  yhteistyötaidot.  Helakorpi  (2005  155  –  156;
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2006,  54    56)  kuvaa  työelämätaitoja  useassa  osaamisalueessa.  Esimerkiksi  substans

siosaamiseen  kuuluvat  työelämän  pelisäännöt  ja  persoonalliset  taidot  toimia  eri  tilan

teissa. Työyhteisöosaamiseen sisältyvät kyky toimia tiimeissä, verkostoissa ja asiakkai

den kanssa. Kehittämisosaamiseen  liittyvät esimerkiksi ajattelun taito,  jatkuva oppimi

nen, ongelmaratkaisutaito ja johtamistaidot.

Työelämän  yleisistä  taidoista  on  olemassa  paljon  erilaisia  määritelmiä.  Tulevaisuuden

työelämätaidot kuvataan usein osaamisvaatimuksina. Työelämän muuttuminen edellyt

tää, että  työntekijät ovat monitaitoisia  ja  sillä  tarkoitetaan usein  myös  valmiutta oppia

uusia  tehtäviä. Tämä edellyttää  työntekijöiltä  ammattitaidon kehittämistä  ja  elinikäistä

oppimista.  Työssä  tarvitaan  enemmän  sosiaalisia  ja  organisatorisia  taitoja  sekä  vuoro

vaikutustaitoja.  Työelämätaitoina  innovatiivisuus  ja  luovuus  auttavat  sopeutumaan

muutokseen ja mahdollistavat elinikäisen työllistymiskyvyn. (Strömmer 1999, 147.)

Osaamisvaatimuksia kuvataan myös  tietoyhteiskunnan työkykyvaatimuksina. Räisänen

ja Lestinen (2006) esittävät kirjassaan yhdenlaisen koosteen näistä taidoista. Niihin kuu

luvat ammatilliset taidot: erityisosaaminen, ATKtaidot, tiedon käsittely  ja prosessointi

sekä  ammattiin  liittyä  kirjallinen  kyky.  Yleisiä  tiedollisia  taitoja  ovat  kommunikointi

kyky, oppimis  ja omaksumiskyky  ja  kyky  arvioida  tietoa kriittisesti. Psykososiaalisia

taitoja  ovat  itsenäisyys,  omaehtoisuus,  itseohjautuvuus,  muutoksen  sietokyky,  sitoutu

minen, kansainvälisyys, ryhmätyökyky ja joustavuus. (Räisänen ja Lestinen 2006, 75.)

Osaamisen  jakaminen  neljään eri osaalueeseen on osittain keinotekoista. Eri  lähteistä

otetut kuvauksetkin osoittavat näiden alueiden menevän osittain päällekkäin. Tämä jako

auttaa kuitenkin  kuvaamaan  ja  analysoimaan  osaamista.  (Helakorpi  2005,  155)  Koko

naisvaltaiseen osaamiseen kuuluu tehtävätietämystä, ongelmanratkaisutaitoa  ja tilanne

herkkyyttä,  johon  liittyy  prosessimaista  päätöksentekoa  toiminnan  aikana.  (Poikela

2002, 238; Tuomisto 2000, 44.)

2.2.2 Asiantuntijan osaaminen

Asiantuntijuuteen  liittyy  joukko erilaisia käsityksiä. Perinteisesti koulutus  ja pitkä työ

kokemus  on  yhdistetty  asiantuntijuuteen  (Tynjälä  1999,  160).  Asiantuntijuudessa  on
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oleellista  se,  miten  tämä kokemusten kautta  syntynyt  tieto pystytään  arvioimaan,  hyö

dyntämään  ja muuntamaan  tiedoksi  ja osaamiseksi. (Helakorpi 2005, 56  68; Valkea

vaara 1999, 102  124.) Asiantuntijalla oletetaan olevan keskimääräistä paremmat tiedot

ja  taidot  jonkun  työtehtävän  hoitamisesta.  Asiantuntijalla  tulisi  olla  oman  alan  ydin

osaamisten  lisäksi taitoa ja kokemusta, sosiaalista osaamista, muutosvalmiutta, yksilöl

lisiä  erityisvalmiuksia  ja  työn  eettisten  periaatteiden  ja  arvoperustan  ymmärtämistä.

(Karila & Nummenmaa 2001, 25.)

Asiantuntijuuteen liittyy muodollista tietoa, jota saadaan koulutuksen aikana. Tämä tieto

voi olla konkreettista  ja  faktuaalista, kyseisen alan vakiintuneen tietoperustan hallintaa

tai toisaalta käsitteellistä, teoreettista ja abstraktia tietoa. Tätä formatiivista tietoa nimi

tetään usein myös deklaratiiviseksi tiedoksi. Lisäksi asiantuntijalla on käytännöllistä tie

toa,  joka on usein  implisiittistä tietoa. Tämän  implisiittisen eli hiljaisen tiedon kehitty

minen edellyttää käytännön kokemusta kyseiseltä alueelta. (Tynjälä 1999, 171.)

Tynjälä (1999) liittää asiantuntijuuteen oppimisen eri tilanteissa, jatkuvan itsereflektion

ja  itsesäätelytaidon.  Nämä  taidot  liittyvät  oman  toiminnan  tietoiseen  ja  kriittiseen  tar

kasteluun.  (Tynjälä 1999, 171   172.) Asiantuntijan  tietyn  sisältöalueen  asiantuntemus

luo myös taidon arvioida omaa osaamista ja kyvyn reflektioon. Silloin kun asiantuntija

tekee  ongelmanratkaisuja  joustavasti,  muodostuu  dynaaminen  asiantuntijuus.  Tällöin

asiantuntija pystyy  kyseenalaistamisen kautta myös uusiin  innovaatioihin.  (Jalava, Pa

lonen & Kontkanen 1999, 14  18.) Asiantuntijuus nähdään usein jatkuvana ongelman

ratkaisuprosessina, jossa asiantuntija työskentelee omien kykyjen ylärajoilla ja jopa ylit

tää  itsensä. Ongelmanratkaisuprosessi on oleellinen  teorian  ja käytännön  tiedon  integ

roinnissa  ja  formaalin  tiedon  muuttamisessa  taidoksi.  Ongelmanratkaisuprosessi  on

oleellinen osa asiantuntijaksi kehittymisen prosessissa. Asiantuntijuuden perusta raken

netaan pitkäjänteisellä koulutuksella, harjaantumisella ja oivalluksilla. Asiantuntijuuden

voidaan ajatella olevan prosessi,  joka tuottaa jatkuvasti kehittyvää tietotaitoa.  (Tynjälä

1999, 160  179.)

Työyhteisössä on usein erilaisia työryhmiä ja moniammatillisia tiimejä,  joissa hyödyn

netään  erilaisia asiantuntemuksia. Asiantuntijuus  voidaan  nähdä  myös  tiimien,  työryh

mien ja työyhteisöjen ominaisuutena. (Tynjälä 1999, 160  179; Raivola & Vuorensyrjä

1998.) Filander (1997) tuo esiin sen, ettei asiantuntija tulevaisuudessa enää selviydy yk
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sin,  jolloin  yksilökeskeisestä  asiantuntijuudesta  siirrytään  yhteiseen  asiantuntijuuteen.

Työelämän  muutokset  edellyttävät  kollektiivista  oppimista  ja  toimintatapojen  kriittistä

tarkastelua. Tietylle ammattialalle erikoistunut asiantuntija ei kykene hallitsemaan yksin

yhteiskunnan  ja  työelämän  organisaatioiden  muutoksia.  Tarvitaan  verkostoasiantunti

juutta, joka on uudenlainen tapa hallita kokonaisuuksia. Tarvitaan asiantuntijatiimejä ja

verkostoja, jotka pystyvät innovatiivisesti toimimalla löytämään uudet ratkaisut ongel

matilanteisiin. (Filander 1997, 137  138.)

Moniammatillisissa tiimeissä työskentelystä käytetään moniammatillisen yhteistyön kä

sitettä. Tällöin asiantuntijoilla on yhteinen päämäärä ja tavoite tai ongelma ratkaistava

naan.  Haasteena  on  kerätä  kaikkien  asiantuntijoiden  tieto  yhteen  asiakaslähtöisesti.

Vuorovaikutustilanteissa tuotetaan enemmän kuin yksittäisen asiantuntijan tiedot ovat ja

rakennetaan  yhteinen käsitys  tarvittavista  toimenpiteistä  ja ongelman ratkaisusta.  (Iso

herranen 2005, 13  17.)

Isoherranen (2005) tuo esiin asiantuntijan osaamisen haasteita moniammatillisissa  ryh

missä. Samalla kun asiantuntijat kirkastavat omaa  erityisosaamistaan  ja  asiantuntijuut

taan, he  rakentavat  ryhmän  yhteistä  osaamista. Oman erityisosaamisen  ymmärtäminen

on  osoittautunut  erittäin  oleelliseksi  tekijäksi  silloin,  kun  pyritään  keräämään  yhteen

kaikkien ryhmään kuuluvien asiantuntijoiden erilaisia näkemyksiä. Tällaisessa tilantees

sa  oman  erityisosaamisen  tunnistaminen  auttaa  asiantuntijaa  tuomaan  tietämyksensä

ryhmän käyttöön. (Isoherranen 2005, 19.)

Launis (1997) kirjoittaa asiantuntijuuteen liittyvistä ristiriidoista. Toisaalta halutaan pi

tää kiinni yksilöasiantuntijuudesta ja toisaalta työelämän muutokset edellyttävät verkos

toasiantuntijuutta. Monessa mukana olevat asiantuntijat voivat hajottaa voimiaan liikaa

osallistumalla moniin eri kehittämisryhmiin ja tiimeihin. Toisaalta yksittäinen asiantun

tija  voi  kokea,  ettei  hänellä  ole  riittävästi  aikaa  yksilöasiantuntijatehtäviin.  Erilaisissa

tiimeissä  toimiminen  edellyttää  myös  muiden  asiantuntijoiden  osaamisen  arvostamista

ja näkemysten kuuntelemista. (Launis 1997, 123  132.)

Filander (1997, 145) käyttää rajaaitoja ylittävästä osaamisesta nimitystä yleinen gene

ralistinen  asiantuntijuus.  Asiantuntijatyössä  tarvitaan  rajojen  ylittämisiä.  Näitä  raja

aitoja  voi olla asiantuntijan  ja asiakkaan välillä  tai ne voivat olla sisällöllisiä asiantun
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temuksen välisiä  reviirirajoja  tai organisaatioiden hierarkkisia  rajoja. Tarvitaan uuden

laisten toimintamallien kokeilua sekä uudenlaisia ja yhteisiä käsitteenmuodostusproses

seja. (Launis 1997, 132.) Uusina ratkaisuina voivat toimia tarkkojen ammatti  ja osaa

misreviirien puuttuminen. Tällöin organisaatiossa toimii monitieteellisiä  ja moniamma

tillisia ryhmiä, joissa asiantuntijoiden osaaminen yhdistyy ja innovatiivisten ratkaisujen

löytäminen mahdollistuu. (Filander 1997, 137; Launis 1997, 124  127.)

3 Osaamisen hallinta organisaatiossa

Usein osaamisen johtamisen ja hallinnan käsitettä käytetään rinnakkain. Niillä tarkoite

taan kaikkea sellaista toimintaa, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamis

ta hankitaan, vaalitaan, kehitetään ja uudistetaan. Osaamisen johtaminen on laaja johta

misen kokonaisuus.  Se  on  yläkäsite,  johon  sisältyy  organisaation  oppimiskyvyn  lisää

mistä, yksilöiden, tiimien sekä organisaatiotason oppimisedellytyksiin vaikuttamista se

kä oppimisen  tarpeettomien  esteiden  raivaamista. Oppimiskyvyn  lisääminen edellyttää

osaamisen kartoitusta ja arviointia. (Viitala 2005, 14, 37  38.)

Osaamisen hallintaan liitetään usein hallintajärjestelmän luominen, mikä auttaa yritystä

varmistamaan kilpailukykyään. Järjestelmän avulla tuetaan oleellista osaamista ja työn

tekijöiden oppimista ja motivaatiota. Osaamisen hallinta on edelleenkin uusi ja suhteel

lisen  vähän  tutkittu  aihealue,  vaikka  se  luo  edellytyksiä  työhyvinvoinnille.  (Kukko  &

Yliniemi 2005, 66; Viitala 2005, 165.) Osaamisen hallintaan liittyy infrastruktuuri, joka

sisältää kaikki ne  rakenteelliset ratkaisut, sovitut toimintamallit  ja periaatteet sekä  työ

kalut, jotka tukevat osaamisen vaalimista, hyödyntämistä ja kehittymistä. (Viitala 2005,

193.) Osaamisen kehittymistä voidaan  tukea oppimisympäristöjen  rakentamisen  ja  toi

mintakäytäntöjen jatkuvan uudistumisen avulla. ( Strömmer 1999, 98.)

Helakorpi (2005) sisällyttää osaamisen kehittämiseen kaikki ne toimet, joiden avulla or

ganisaation  jäsenet kehittyvät. Kehittymisellä  tarkoitetaan organisaation  ja  työntekijöi

den työn kannalta hyödyllisiä tietoja, taitoja ja näkemyksiä. Osaamisen kehittäminen on

jatkuvaa työn ohessa tapahtuvaa yksilöllistä ja kollektiivista oppimista. Haasteeksi nou

see se, miten jokaisella olisi mahdollisuus toteuttaa itseään työssä, jatkuvaan kasvuun ja
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kehittymiseen  ja  tämän  lisäksi  jatkuvaan  vuorovaikutukseen  ja  osaamisen  jakamiseen.

(Helakorpi 2005, 172  176.) Lisäksi haasteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, jos viestin

tä tapahtuu pääsääntöisesti informaatioteknologian välityksellä (Raivola & Vuorensyrjä,

1998).

Osaamisen merkitys organisaatiolle on lisääntynyt. Todellinen kilpailukyky syntyy siitä,

että organisaatio  oppii  nopeammin  kuin  kilpailijat. Kyse on  organisaation  oppimisky

vystä, jossa ylivoimainen osaaminen syntyy ihmisten välisestä avoimesta kommunikaa

tiosta, osallistumisesta ja sitoutumisesta tavoitteisiin. (Ruohotie & Honka 1999, 1.) Sil

loin kun organisaation ensisijainen varanto on henkinen pääoma, tarvitaan uuden tiedon

luomisessa usein myös organisaatiorakenteen muuttamista. Menestyminen perustuu or

ganisaation kykyyn  differentioitua eli  eriytyä  ympäristöstä.  (Ruohotie  &  Honka 1999,

15  16, 22; Ruohotie 2000, 47.) Haasteeksi nousee tunnistaa työyhteisössä oleva yksi

löiden  ja  yhteisön  osaaminen  ja  kehittää  sitä  kilpailukykyä  parantavasti  (Helakorpi

2005, 179).

Viitala  (2002)  kuvaa  hyvää  osaamisen  johtajaa  valmentajaksi,  joka  edistää  oppimista

omalla esimerkillään, selkiyttämällä oppimisen suuntaa,  luomalla oppimista tukevaa  il

mapiiriä  ja  tukemalla  oppimisprosesseja.  Esimies  tukee  organisaation  osaamista  ana

lysoimalla työntekijöiden kehittymisintressejä ja kannustamalla oppimiseen. Koska suu

rin osa osaamisesta kehittyy kokemuksellisesti eli olemassa olevaa osaamista hyödyntä

en, on esimiesten rooli  tärkeä hyödynnettäessä työntekijöiden osaamista. Lisäksi  työn

tekijät  voivat  kehittää  osaamistaan  vain,  jos  yrityksen  johto  on  onnistunut  viestimään

strategiset valintansa selkeästi. (Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 124  126; Vii

tala 2002, 192  193.)

Kuvaan teoriaosuudessa osaamisen kehittämiseen liittyviä käsitteitä, sillä niiden tarkas

telu  luo pohjan osaamisen kehittämisjärjestelmän rakentamiselle. Ymmärrettävät ja yk

sinkertaiset käsitteet mahdollistavat työyhteisössä samankaltaisen tulkinnan. Tämän ta

kia  työyhteisössä  tulisi  yhteisesti  määrittää  osaamisen  kehittämiseen  ja  kartoitukseen

liittyvät käsitteet. (Viitala 2005, 186.)
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3.1 Organisaation osaaminen

Organisaation  osaamisesta  ei  ole  olemassa  yhtä  selkeää  määritelmää.  Organisaation

osaamista tarkastellaan usein eri näkökulmista. Järvinen ym. (2000) määrittelevät osaa

misen kahden eri näkökulman kautta. Toisaalta se on työntekijöihin kiinnittyvää amma

tillista pätevyyttä ja toisaalta organisaationaalista eli vain tietyssä organisaatiossa olevaa

tietämystä  ja  taitamista.  (Järvinen,  Koivisto  &  Poikela  2000,  75.)  Organisaation  osaa

mista  voidaan  tarkastella  sen  jäsenten  ammatillisena  osaamisena,  joka  sisältää  useita

osaalueita.  Toisaalta  organisaation  osaamista  voidaan  tarkastella  oppivan organisaati

on, tiimien oppimisen tai uuden tietämyksen luomisen avulla.

Organisaatioon  liittyvästä  oppimisesta  käytetään  usein  nimitystä  oppiva  organisaatio,

jolla tarkoitetaan yhteisöä,  joka osaa arvioida  ja edistää omaa oppimistaan. Oppiva or

ganisaatio on eräänlainen ideaali siitä, miten organisaatio voi kehittyä ja toimia parhaal

la mahdollisella tavalla. Oppivan organisaation yhteydessä puhutaan usein kontekstuaa

lisesta oppimisnäkemyksestä, jossa korostetaan oppimisen ja oppimisympäristön välistä

toiminnallista  yhteyttä.  Tällöin  oppiminen  nähdään  osaksi  työntekijän  jokapäiväistä

toimintaa ja toimintaympäristöä, jota muokkaamalla voidaan edistää sekä yksilöiden et

tä ryhmien oppimista. Oppivassa organisaatiossa on kyse enemmänkin toimintaympäris

tön  teoreettisesta  tutkimisesta  ja  ymmärtämisestä.  Organisatorista  oppimista  koskevan

teoreettisen  kehittelyn  suurin  ongelma  on  ollut,  ettei  ole  pystytty  esittämään  riittävän

perusteltua  kuvausta  organisaatiotason  oppimisesta.  (Kirjavainen  &  LaaksoManninen

2001, 34  35; Ruohotie 2000, 69; Sarala & Sarala 1999, 54  56.) Niemelä (2000) käyt

tää oppivasta organisaatiosta nimitystä oppimista tukeva organisaatio. Tällaisen organi

saation tunnusmerkkejä ovat yhteisön jäsenten uuden oppimisen halu ja taito sekä työ

yhteisön selkeä suunta ja strategia. Tämän lisäksi työyhteisö rohkaisee erilaisia oppimis

tapoja ja pitää yhteyttä uuden tiedon lähteisiin. (Niemelä 2000, 24  25.)

Jalava  ym.  (1999)  toteavat,  että  yhteisölliseen  oppimiseen  liitetään  usein  inhimilliset

piirteet:  tiedon  etsiminen  ja  valikoiminen,  ongelmaratkaisutilanteessa  toimiminen,  ko

kemuksista oppiminen  ja tieto siitä, mitä osataan. Tämän  lisäksi organisaation oppimi

nen edellyttää eri vaihtoehtojen  ja valintatilanteiden  tunnistamista. Oppimista  tapahtuu

myös silloin, kun tieto syvenee ja ymmärtäminen lisääntyy. Tämä näkyy sekä toiminnan
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muutoksena että systeemin sisäisen rakenteen ja informaatioprosessien muutoksena. (Ja

lava, Palonen, Keskinen & Kontkanen 1999, 24.)

Sengen (1990, 139) mukaan organisaatio oppii vain, jos sen jäsenet oppivat. Yksilöiden

oppiminen ei kuitenkaan takaa organisaation oppimista. Organisaation osaaminen muo

dostuu  tiimien  osaamisesta,  jossa  yksilöiden  osaaminen  yhdistyy.  Organisaation  oppi

minen ei tarkoita pelkästään uuden tiedon ja oivallusten hankkimista vaan tarvitaan en

tisten toimintatapojen poisoppimista (Kuittinen ja Kekäle 1996). Oppivan organisaation

edellytyksenä on toiminnan arvioiminen koko ajan kriittisesti ja toiminnan muuttaminen

arvioinnin  perusteella  (Ruohotie  2000,  183    185).  Organisationaalinen  tieto  on  usein

kontekstuaalista tietoa,  jonka tuottaminen on ainutkertainen prosessi. Organisationaali

nen  oppiminen  voidaan  ymmärtää  yksilön,  ryhmän  ja  organisaation  välisenä  sekä  yh

dentävänä prosessina. Tällöin organisationaalisen tiedon avain on toimijoiden reflektii

visissä käytännöissä. Reaaliaikaiseen reflektioon kuuluvat ihmisten väliset suhteet, työtä

ja  sen  tekemistä  estävien  ja  edistävien  asioiden  havainnointi  sekä  omat  tuntemukset.

(Järvinen ym. 2000, 75 – 77, 109  111.)

Organisaation oppiminen voidaan määritellä organisaation kyvyksi uusiutua ja muuttaa

toimintaansa. Uusiutumista tukevia prosesseja ovat strategian, tiedon, osaamisen ja suo

rituksen  johtamisprosessit.  (Sydänmaalakka 2004, 54  55.) Organisaatiota voidaan pi

tää  informaation  prosessoijana  ja  tuottajana.  Tiedon  rakentamisen  organisaatiossa  voi

tehdä  kahdella  eri  tavalla:  joko  tuomalla  tietoa  organisaation  ulkopuolelta  tai  proses

soimalla  organisaatiossa  olevaa  tietoa  korkeammalle  tasolle.  (Jalava  ym.  1999,  25;

Ruohotie & Honka 1999, 15 – 16.)

Transformatiivinen eli uudistava oppiminen edellyttää kriittistä reflektiota, jonka avulla

tullaan tietoiseksi perusoletuksista ja kyetään muuttamaan niitä. Työyhteisössä uudista

valla  oppimisella  tarkoitetaan  uuden  tietoperustan  tuottamista  ja  toimintakäytäntöjen

kehittämistä.  Uudistava  oppiminen  edellyttää  itseohjautuvuutta  samoin  kuin  rohkeutta

laajentaa omaa tapaa ajatella ja tulkita maailmaa. (Kauppi 1993, 68  71, 83  84; Ruo

hotie  1997,  35    37;  2000,  183    185;  Tynjälä  2000,  97;  Vaherva  2000,  160;  Viitala

2005; 55.) Scheinin  (1998)  mukaan organisaation  transformatiivinen kehittäminen  tar

koittaa, että toimintaa kehitetään vision, uskomusten ja arvojen tasolla, jolloin syvälliset

muutokset ovat mahdollisia.
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Uudistavan oppimisen lisäksi työyhteisössä on uusintavaa oppimista,  joka voi olla työ

yhteisön kehittämisen esteenä. Uusintavassa oppimisessa  toimintakäytännöt perustuvat

rutiininomaiselle jokapäiväiselle tekemiselle ja tapahtumat ovat ennakoitavissa. Toimin

ta  perustuu  valmiisiin  toimintamalleihin,  jotka  ovat  sisäistyneet  itsestäänselvyyksiksi.

Työyhteisössä tarvitaan rutiineja, jotka tekevät toiminnan sujuvan etenemisen mahdolli

seksi. Pääosa työhön  liittyvästä oppimisesta tapahtuu normaaliin työrutiiniin  sidottuna,

epämuodollisena  ja  osittain  huomaamatta.  (Kauppi  1993,  63,  84;  Ruohotie  1997,  35;

Viitala 2005, 142.)

Lehtosen  (2002)  väitöskirjassa  on  organisaation  osaaminen  jaettu  kolmeen eri  tasoon.

Kuviossa 5,  jossa on mukailtu Lehtosen (2002) esittämää kuviota tuodaan esiin työyh

teisön osaamisen alueet ja niiden kehittämisen päävastuuhenkilöt.

Ydinosaaminen

Yksilöiden
osaaminen

Ydinosaaminen
keskeinen

kilpailuetu, jota
hyödynnetään
strategisesti

Ryhmien
osaaminen

ydinosaamisen
kollektiivista
osaamista

Yksilöiden
osaaminen
perustaidot

Yksilöt
oman osaamisen

ylläpito
/kehityskeskustelu

Ryhmien esimiehet
määrittävät ja tekevät

osaamisen
kehittämissuunnitelmat

Ylin johto määrittää
osaamisstrategian

pohjalta osaamistarpeet

Ryhmien
osaaminen

Kuvio 5. Osaamisen kehittämisen taso ja eri toimijoiden osuus kehittämistyössä. (mukailtu Leh

tonen 2002)

Organisaation kannalta oleellisesta tiedosta käytetään nimitystä ydinosaamisen, ydinky

vykkyys  tai  strateginen  osaaminen.  Nämä  kaikki  tarkoittavat  organisaation  kannalta
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oleellista osaamista,  jolla  voidaan erottua muista. Tämä  strategisesti  tärkeä osaaminen

erottaa yrityksen muista organisaatioista ja sitä on organisaatiossa rajallinen määrä. Ku

viossa  5  tuodaan  esiin,  että  strategisesti  tärkeä  ydinosaaminen  kehittyy  organisaation

kaikilla  tasoilla,  ja  sillä  tuotetaan  asiakkaalle  hyötyä.  Osaamisen  kehittymisprosessit

ovat dynaamisia ja siksi niitä on vaikeita kuvata. (Hätönen 1999, 12; Jalava ym. 1999,

46  48; Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 12, 43; Otala 1996, 169  170; Ruohotie

1997, 21  28; Sarala & Sarala 1999, 34; Viitala 2005, 35, 82.) Viitalan (2005) mukaan

strateginen  osaaminen  syntyy,  kun  eri  ammattialojen  hiljainen  tieto  yhdistyy  (Viitala

2005, 104  105).

Oppiminen on sekä yksilöllinen että sosiaalinen prosessi. Yksilöllisyyteen kuuluu, että

jokainen oppija kontrolloi toimintaansa ja oppimistaan itse. Oppimisen sosiaalinen pro

sessi  alkaa  yksilöiden  kokemusten  jakamisesta,  jonka  konteksti  on  oppiva  yhteisö  eli

kollektiivi. Puhutaan kollektiivisesta oppimisesta, jossa korostuvat vuorovaikutus ja yh

teistoiminnallisuus.  Tällöin  työntekijät  oppivat  toinen  toisiltaan.  (Tynjälä  1999,  151;

2000, 148.) Nämä kummatkin oppimisprosessit ovat tärkeitä työssä oppimisessa. Olen

naista on tekojen ja toiminnan reflektointi sekä kokemusten jakaminen muiden kanssa,

jolloin oppiminen rikastuu. (Järvinen ym. 2000, 103  105; Tynjälä 1999, 150  151.)

Tynjälän  (2000)  mukaan organisaation oppimisessa on  tärkeää saada kaikki oleellinen

osaaminen koko työyhteisön käyttöön yhdistämällä työntekijöiden osaaminen kollektii

viseksi osaamiseksi. Tähän  liittyy haaste saada eri osaajien hiljainen tieto jaetuksi  työ

yhteisössä. (Järvinen ym. 2000, 73; Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 90; Ruoho

tie 1997, 19  20; 2000, 72  73; Tynjälä 1999, 28  39.)

Organisaatiossa  toimii  usein  erilaisia  työryhmiä  ja  tiimejä.  Katzenbach  &  Smithin

(1996) määritelmän mukaan tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä

taitoja,  ja  jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään,  yhteisiin suoritustavoitteisiin  ja

yhteiseen  toimintamalliin.  Tiimit  tarvitsevat  pidemmälle  kehittyneitä  ja  monimutkai

sempia  kommunikaatiorakenteita  kuin  ryhmät,  koska  niissä  on  tarve  suurempaan  tie

donvaihtoon,  ryhmäpäätöksiin,  avoimuuden  kehittämiseen  ja  suhteiden  luomiseen.

(Heikkilä 2002, 16  17; Järvinen ym. 2000, 107  108; Ruohotie 2000, 241  243.)
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Tiimissä  tapahtuva  oppiminen  on  yksi  organisaation  oppimisen  muoto.  Tiimin  avulla

voidaan  saada uutta  kollektiivista  tietoa organisaatioon. Tiimeissä oma osaaminen  yh

distetään muiden työyhteisön jäsenten osaamiseen. Tiimit yltävät parempiin suorituksiin

kuin  yksilöt,  silloin  kun  vaaditaan  monenlaisia  taitoja  ja  tietoa.  Tiimillä  on  keskeinen

rooli  kehittyvässä  organisaatiossa,  sillä  yksilöiden  osaaminen  voidaan  yhdistää  tiimin

avulla  ja  siten  hyödyntää  yksilöiden erilaisuutta  ja  osaamisalueita. Tiimeissä osaamis

pohja  on  usein  niin  laaja,  että  yksikään  ydinosaaminen  ei  ole  yhden  ihmisen  varassa.

(Katzenbach & Smith 1996, 21  22, 27, 30; Ruohotie 2000, 71  72, 237; Skyttä 2000,

13.)

Tiimeissä työskentely vaatii  tiettyjä  taitoja. Heikkilä  (2002) tuo esiin tiimityöskentely

taidoiksi kommunikaatiotaidot,  joihin  liittyvät kuunteleminen, puhuminen  ja  informaa

tion  jakaminen.  Tiimeissä  edellytetään  kykyä  tehdä  yhdessä,  johon  liittyy  myös  avoi

muus  ja  luottamus.  Tärkeä  osaaminen  liittyy  ongelmanratkaisuprosessin  hallintaan.

(Heikkilä  2002,  177.)  Tiimit  tulisi  muodostaa  toisiaan  täydentävien  taitojen  eikä  per

soonallisten ominaisuuksien perusteella. Lisäksi tiimiin tulisi koota organisaatiossa ole

va tieto mahdollisimman laajasti. Tiimin toiminnan esteenä voi olla eri roolien yhteen

sovittaminen ja vuorovaikutuksen voi vääristää eri ammattihenkilöiden painoarvo. Jos

kus myös  yhteisen kielen  löytyminen estää hyvää yhteistyötä.  (Jalava  ym. 1999, 19 –

20; Järvinen ym. 2000, 107.)

Tiimin toiminta on sitä tehokkaampaa, mitä paremmin tunnetaan toinen toistensa osaa

minen. Tällöin on helpompi oma osaaminen ryhmän osaamiseen. Tiimityö palvelee ko

ko organisaation osaamisen kehittämistä, sillä  ryhmän muisti on pysyvämpi kuin yksi

lön. (Jalava ym. 1999, 19  22.)

Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan itsejohtoisen tiimin kehittyminen ei ole vain te

hokasta  työskentelyä  ja  jäsenten  yhteistä  oppimista. Yksilöiden  yhteinen kehittyminen

yhä  taitavammiksi ongelmanratkaisijoiksi  ja oppijoiksi  vaatii  tuekseen  tietämystä,  jota

ei  tuoteta  vain  ulkoisesta  toimintaympäristöstä  vaan  myös  sisäisistä,  organisaation  jä

senten  ja yhteisen osaamisen  lähteistä. Kyse on silloin organisationaalisen tiedon muo

dostuksen prosessista,  jolla  tarkoitetaan yksilöiden osaamiseen, yhteistoimintaan  ja or

ganisaatiokulttuuriin  kätkeytyvän  implisiittisen  tiedon  muuntamista  eksplisiittiseen  eli
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näkyvään muotoon. Yhteisesti  tuotettu tieto on oppimisen käyteainetta ja tuottaa osaa

mista sekä yksilöiden että koko organisaation tasolla. (Järvinen ym. 2000, 109.)

Organisaation  osaamisen  kehittämistä  voidaan  tarkastella  organisaation  oppimaan  op

pimisena.  Tällöin  osaamisen  kehittämisellä  tarkoitetaan  kykyä  muuttaa  omaa  toimin

taansa siten, että jäsennetään toimintatilanteet uudella tavalla ja hankitaan siihen tarvit

tavaa tietotaitoa. Tavoite on organisaation osaamisen jatkuva kehittyminen. Tämä edel

lyttää henkilöstön kyvykkyyspotentiaalin  samoin  kuin kehittämiskyvyn  (kyky oppia  ja

kehittää omaa toimintaa) tuntemista. (Hätönen 2000, 12  15; Sarala & Sarala 1999, 41

– 43.)

3.2 Uuden tiedon luominen organisaatiossa

Osaamisen  kehittämiseen  liittyvät  läheisesti  tieto  ja  sen  hallinta.  Esimerkiksi  Järvinen

ym. (2000)  jakavat tämän tiedon hiljaiseen eli  implisiittiseen tietoon (tacit knowledge)

ja  näkyvään  eli  eksplisiittiseen  tietoon  (explicit  knowledge).  Hiljainen  tieto  kehittyy

käytännön kokemuksen kautta ja se on usein kontekstisidonnaista eli se liittyy johonkin

ympäristöön tai tilanteeseen. Hiljainen tieto on nimensä mukaisesti tiedostamatonta, sel

laista ymmärrystä ja tulkintaa,  jota on vaikea ulkoistaa. Organisaatiossa oleva hiljainen

tieto on  vaikeasti kommunikoitavaa  ja  se  näkyy  työntekijöiden  toiminnassa,  tunteissa,

ihanteissa  ja  arvoissa. Se on eräänlaista kirjoittamattoman käyttäytymisen koodistoa  ja

eettisiä  arvostelmia.  (Tynjälä  1999,  171    172;  Järvinen  ym.  2000,  72;  Poikela  2002,

238.)

Eksplisiittinen tieto on luonteeltaan yleispätevää ja usein kirjatietoon perustuvaa. Se on

eräänlaista objektiivista täsmätietoa, joka voidaan ilmaista numeroin ja sanoina. Ekspli

siittinen  tieto  voidaan  jakaa  kaavojen,  kuvien  ja  ohjeiden  muodossa.  (Järvinen  ym.

2000,  71    72;  Tynjälä  1999,  171    172.)  Ammatillisen  osaamisen  perustana on  tämä

muodollinen eli  formaalinen kirjatieto. Ammattitaidon kehittymisen kannalta on oleel

lista, että merkityksellinen teoria ja käytäntötieto integroituvat kokemustietoon. Tällöin

koulutuksen kautta hankittu tieto muuntuu persoonalliseksi osaamiseksi.  (Järvinen ym.

2000, 72; Tuomisto 2000, 44; Tynjälä 2003.)
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Järvisen ym. (2000, 72  73) mukaan organisaation osaamisessa ja oppimisessa on kyse

siitä, miten hiljainen tieto kyetään tavoittamaan ja hyödyntämään yhteisesti eli muutta

maan  interaktiossa  jaetuksi  tiedoksi. Tällöin voi alkaa uuden tiedon  luomisen prosessi,

jolle on tyypillistä hiljaisen  ja näkyvän tiedon dynaaminen vuorovaikutus. Nämä tietä

myksen muodostumisen prosessit ovat strategisen oppimisen kannalta erittäin merkityk

sellisiä.  (Järvinen  ym.  2000,  148    149;  Poikela  2002,  238;  Ruohotie  1997,  53    56;

2000,  254    256,  264    266.)  Eksplisiittisiä  ja  implisiittisiä prosesseja  tulisi  tutkia  sa

manaikaisesti, sillä ne ovat sidoksissa toinen toisiinsa ja muodostavat dynaamisen pro

sessin (Ruohotie 2000, 290  291).

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat kehittäneet organisaation tietämyksen luomisesta teori

an (Theory of Organizational Knowledge Creation), jossa kuvataan organisaation yhtei

sen tietämyksen luomisen prosessia, joka samalla edistää yhteisöllistä kehittymistä. Tie

tämyksen  luomisprosessissa  kuvataan  neljä  eri  tapaa  muuttaa  tietoa:  sosialisaatio,  ul

koistaminen, yhdistely  ja sisäistäminen (kuvio 6). Mallissa kuvataan hiljaisen  ja käsit

teellisen tiedon muuntumista yksilöllisestä tiedosta yhteisölliseksi  ja yhteisöllisestä tie

dosta  takaisin  yksilölliseksi  tiedoksi.  Tietämyksen  luominen  on  dynaaminen  prosessi,

jonka avulla  työntekijät  tulevat  tietoisiksi sekä omasta että muiden hiljaisesta  ja käsit

teellisestä tiedosta. Lisäksi sen avulla edistetään käsitteellisen ja hiljaisen tiedon synty

mistä. (Nonaka & Takeuchi 1995, 56  73.)

Sosialisaatio Ulkoistaminen

Sisäistäminen Yhdistely

Käsitteellinen
tieto

Käsitteellinen
tieto

Käsitteellinen
tieto

Käsitteellinen
tieto

Hiljainen
tieto

Hiljainen
tieto

Hiljainen tietoHiljainen tieto

Kuvio 6. Tiedon muuntumista jäsentävä typologia. (Ruohotie 2000, 265.)
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Tiedon  luomisen ensimmäinen vaihe on sosialisaatio,  jossa hiljainen tieto muuntuu  ih

misten  väliseksi  yhteiseksi  hiljaiseksi  tiedoksi.  Se  on  organisaatiossa  tapahtuva  koke

musten jakamisen prosessi, joka luo perustan yhteiselle ymmärrykselle. Tämä edellyttää

yhdessä olemista ja tekemistä. (Jalava ym. 1999, 75  77; Järvinen ym. 2000, 148  149;

Nonaka & Takeuchi 1995, 62  64; Ruohotie 2000, 265; Ruohotie & Honka 1999, 23 

27.)

Tietämyksen luomisen toisessa eli ulkoistamisvaiheessa muutetaan hiljaista tietoa sym

boliseen eli kielelliseen muotoon. Tällöin hiljaista tietoa pyritään artikuloimaan, jotta si

tä voidaan analysoida, mallintaa  ja käsitteellistää muille työntekijöille ymmärrettävään

muotoon.  Olennaista  tässä  vaiheessa  on,  että  työntekijä  kykenee  ilmaisemaan  hiljaista

tietoa  sanallisesti,  käsitteellisesti,  visuaalisesti  tai  vertauskuvien  kautta.  Tämä  vaihe

edellyttää  sosiaalista  vuorovaikutusta,  dialogia  ja  ymmärtämistä.  (Järvinen  ym.  2000,

148 – 149; Ruohotie & Honka 1999, 23  27; Nonaka & Takeuchi 1995, 64  67.)

Kolmannen  tietämyksen  luomisen  eli  yhdistämisen  vaiheessa  muokataan  käsitteellistä

tietoa uudeksi käsitteelliseksi  tiedoksi. Uutta käsitteellistä  tietoa  luodaan  yhdistämällä,

rytmittämällä  ja  järjestämällä tietämystä uudella tavalla. Tärkeää on kommunikointi  ja

tiedon systematisointi. Tämä tieto on siirrettävissä, koska se on symbolisessa eli kielel

lisessä muodossa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 67  69.)

Neljännen tietämyksen luomisen vaiheen muodostaa sisäistäminen, jolloin eksplisiittistä

tietoa ja osaamista muutetaan sisäistetyksi tiedoksi ja osaamiseksi eli organisaation hil

jaiseksi tiedoksi. Tämä edellyttää, että työntekijät ottavat uuden tiedon käyttöön ja se tu

lee näkyväksi toimintatavoissa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 69  70.)

Nonakan ja Takeuchin (1995) esittämä tietämyksen luomisen malli mahdollistaa uuden

tiedon luomisen organisaatiossa. Tiedon luominen tapahtuu spiraalimaisesti eri konteks

teissa vaihdellen yhteisöllisesti  tuotetusta tiedosta yksilöllisesti  tuotettuun tietoon. Tie

don luomisen spiraali on jatkuva ja se syventää tietämystä ja edistää yhdessä oppimista.

Tämä  tiedon  luomisen  prosessi  on  samalla  organisaation  kehittymisen  prosessi  ja  luo

pohjaa  myös  työntekijöiden  ammatilliselle  kehittymiselle.  (Nonaka  &  Takeuchi  1995,

74  83.)
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Uuden tiedon luomisessa tarvitaan usein myös kaikkien osaamisen yhdistämistä, yhteen

saattamista  ja tiimien monimuotoista yhteistyötä. Uuden tiedon synnyttäminen edellyt

tää uusia luovia ratkaisuja organisaatiossa, jolloin voidaan luoda toimivia kokonaisuuk

sia osaamisen uudenlaiseksi yhdistämiseksi.  (Heikkilä 2002, 384  385; Kirjavainen  &

LaaksoManninen 2000, 157; Launis 1997, 124; Ruohotie 2000, 296  297.) Uuden tie

don  luomisessa  voidaan  hyödyntää  monitasoisten  verkostojen  yhteistyötä.  Mitä  enem

män yrityksellä on suhteita ja yhteyksiä, sitä enemmän sillä on mahdollisuus vaihtaa in

formaatiota.  (Kirjavainen  &  LaaksoManninen  2000,  158.)  Launis  (1997)  esittää,  että

toimintaa  uudistavat  ratkaisut  syntyvät  usein  perinteisten  reviirien  rajamaille.  Organi

saatiorajoja tulee ylittää monella eri tasolla ja luoda uudenlaisia verkostoja. Tämä edel

lyttää itseohjautuvia tiimejä ja tiedonkulun avoimuutta. (Launis 1997, 124  127.)

Innovointi  ja uuden tiedon  luominen mahdollistuvat,  jos työyhteisössä  jaetaan tietoa ja

tuetaan uusien  toimintatapojen  luomista  ja kokeilua.  Johtajien  tehtävä on  motivoida  ja

luoda mahdollisuus taitojen soveltamiseen ja tukea kehittyvien työntehtävien edellyttä

mää  osaamisen  kehittämistä.  (Kirjavainen  &  LaaksoManninen  2001,  162;  Ruohotie

2000, 275; Viitala 2002, 187  192.) Viitalan (2003) tutkimuksessa tuli esiin, että osaa

misen johtamisen yksi tärkeimmistä alueista on työilmapiirin luominen sellaiseksi, että

se  edistää  oppimista.  Oppimisprosessin  tukemisessa  on  tärkeää,  että  ymmärretään

osaamisen merkityksellisyys ja tehdään asia näkyväksi. (Viitala 2003, 189 – 192.)

3.3 Organisaation oppimisedellytykset

Organisaation  osaamiseen  vaikuttavat  työntekijöiden  ja  tiimien  osaaminen,  verkostot,

kumppanit,  kulttuurijärjestelmät  ja  toimintatavat.  Järjestelmillä  tarkoitetaan  sitä  infra

struktuuria,  joka edistää osaamisen jakamista  ja käyttämistä. (Otala 2003, 29; Kirjavai

nen & LaaksoManninen 2001, 12, 43.) Organisaation toimivuutta on kuvattu eri käsit

tein.  Puhutaan  työyhteisön  toimivuudesta,  työilmapiiristä,  kulttuurista  ja  hyvin  toimi

vasta  organisaatiosta.  Nämä  käsitteet ovat osittain  päällekkäisiä.  (Simola  &  Kinnunen

2005, 119  141). Kuvaan tässä luvussa organisaation kulttuurin ja toimivuuden vaiku

tuksia oppimiseen.
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Koska  työyhteisön  oppimaan  oppiminen  tapahtuu  yhteistoiminnallisuudessa,  voidaan

organisaation oppimiskykyyn vaikuttaa oppimiselle suotuisan ympäristön kautta. Tämä

tarkoittaa  kaikkien  eri  tasojen  (yksilöiden,  ryhmien  sekä  organisaatiotason)  oppi

misedellytyksiin  ja  tiedon prosessointiin  vaikuttamista,  samoin kuin  tarpeettomien op

pimisen esteiden  raivaamista. Yksi oppimisen edellytys on  työyhteisön  toimivuus. Or

ganisaation  oppimiseen  liittyvät oppimista  edistävän  tiedon  tuottaminen,  avoin  vuoro

vaikutus ja sisäinen sitoutuminen. Vuorovaikutuksen tulisi perustua dialogiin ja sen ta

voitteena  tulisi  olla  yhteisen  ymmärryksen  löytäminen  keskusteltavista  asioista.  Par

haimmillaan  dialogi  on  kysymysten  ja  ajatusten  syvällistä  pohdintaa,  toisten  ajatusten

syvällistä kuuntelua  ja omien  näkemysten kyseenalaistamista.  (Kirjavainen & Laakso

Manninen 2001, 152  161; Ruohotie 1997, 39, 107; 2000, 71  72.)

Työyhteisön  kulttuurin  lisäksi  oppimiseen  vaikuttaa  työyhteisön  ilmapiiri,  sillä  moti

voiva ja kannustava ilmapiiri tukee osaamisen kehittymistä. Palautteella on suuri merki

tys oppimiselle, sillä se tukee itsearvostusta ja uskoa omiin kykyihin. Palaute vahvistaa

motivaatiota  ja  siten  helpottaa  oppimista.  Motivaatiota  tukee  työntekijälle  annettava

mahdollisuus  vaikuttaa  oman  oppimisensa  suuntaan.  Kasvumotivaatioon  voidaan  vai

kuttaa muuttamalla  työn  vaatimuksia  ja  työtehtäviä,  työn  luonnetta,  asiantuntemuksen

käyttöä jne. Työntekijöitä tulisi kohdella tasavertaisesti ja heidän kokemustaan arvosta

en.  Työyhteisön  osaamiseen  voidaan  vaikuttaa  työyhteisön  tarjoamilla  kehittymis  ja

osallistumismahdollisuuksilla. Haasteellinen,  vaihteleva  ja  itsenäinen  työ on  hyvä  läh

tökohta työn kehittämiselle.  (Ruohotie 1995, 127   128; 1996, 40  43, 72   73, 103 

112; 2000, 61  62; Vaherva 2000, 173; Viitala 2005, 141, 148.) Maunon ja Ruokolaisen

(2005) selvityksen mukaan työntekijät voivat hyvin sellaisessa kulttuurissa, jossa koros

tuvat humanistiset,  työntekijöiden  inhimillisiä  tarpeita  ja  näkemyksiä kunnioittavat ar

vot ja käytännöt.

Työyhteisön kulttuuria  on  tutkittu,  ja  sen  syntymisestä  on  esitetty  erilaisia  käsityksiä.

Sosiokonstruktivistisessa  oppimiskäsityksessä  oppimisen  ajatellaan  siirtyvän  työyhtei

sön kulttuuriin,  joka vaikuttaa työyhteisön  toimivuuteen  ja oppimiseen. Konstruktivis

min mukaan oppiminen on mahdollista silloin kun organisaation kulttuuri tukee amma

tillista kasvua. Kulttuuri vaikuttaa siihen, miten työntekijöiden osaamista voidaan käyt

tää organisaatiossa hyväksi  ja minkälaisia käsityksiä ja uskomuksia osaamiseen  liittyy.

Voidaan ajatella, että oppimisen haasteet ja mahdollisuudet ovat sisäänrakennettu orga
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nisaation kulttuuriin, joka usein tunnistetaan vaikeasti ja hitaasti muutettavaksi. (Ruoho

tie 1995, 127   128, 154; Sarala & Sarala 1999, 35; Strömmer 1999, 59   61; Tynjälä

1999, 160  179; Viitala 2005, 141.)

Schein (1987) kuvaa organisaatiokulttuurin eri tasoja. Siinä ovat näkyviä usein fyysinen

osa kulttuuria sekä vaikeasti tiedostettavissa olevat arvot ja normit ja tämän lisäksi usein

piilossa ja alitajunnassa olevat perusolettamukset, jotka muodostavat kulttuurin ytimen.

Organisaatiokulttuuri ohjaa organisaation toimintaa ja siinä on sisällä kaukaakin periy

tyneitä uskomuksia, normeja ja symboleja. (Schein 1987, 25  37.) Työkulttuuri voidaan

määritellä organisaatiossa yhteisesti muodostetuksi toimintakäytännöksi  ja ajattelumal

liksi sekä organisaation toimintaa ohjaaviksi tiedostetuiksi ja tiedostamattomiksi oletuk

siksi.  Organisaation  perinne  eli  organisaation  muisti  on  organisaation  toimintakulttuu

rissa.  Konkreettiset  toimintakäytännöt ovat  muodostuneet  sosiaalisessa  kontekstissa  ja

niitä siirretään sukupolvelta toiselle. Ne ovat suhteellisen vakiintuneita rakenteita, jotka

voivat myös estää muutoksia ja uuden oppimista. (Kuittinen & Kekäle 1996; Juuti 1998,

43; Sarala & Sarala 1999, 80  81.)

Kulttuuriin vaikuttavat sekä hankitut että sisäsyntyiset ominaisuudet. Organisaation ra

kenne  ja  henkilöstö  muokkaavat  kulttuuria  ja  toisaalta  organisaatiokulttuuri  vaikuttaa

organisaation rakenteisiin ja henkilöstöön. Kulttuurin ymmärtäminen sekä sisä että ul

kosyntyisenä  antaa  mahdollisuuden  ajatukselle,  että  työyhteisön  kulttuuria  voidaan

muuttaa.  (Siitonen,  Repola  &  Robinson  2002,  108;  Strömmer  1999,  59    61;  Viitala

2005, 141, 175  176.) Organisaatiossa tulisi mahdollistaa yksilöiden osaamisen yhdis

tyminen  ryhmien  osaamiseksi.  Tällä  tavoin  osaaminen  voi  siirtyä  myös  työyhteisön

kulttuuriin. Silloin, kun ryhmien oppimista siirretään organisaation toimintamalleihin ja

luodaan  niitä  tukevia  järjestelmiä,  puhutaan  institutionaalisesta  osaamisesta  (Viitala

2005, 175  176).

Edellä kuvattua oppimista tukevaa ympäristöä voidaan kuvata lähes samalla tavoin kuin

työntekijöiden hyvinvointia tukevaa työyhteisöä. Toimivassa työyhteisössä tiedonkulku

on avointa ja henkilösuhteet perustuvat  luottamukseen sekä keskinäiseen arvostukseen.

Lisäksi  työilmapiiri on kannustava,  työyhteisössä annetaan palautetta  ja  johto on kiin

nostunut ihmisten työstä. Henkilöstön ja johdon välillä on luottamukselliset suhteet, jol

loin ongelmanratkaisu on mahdollista yhteistyössä. Työt on hyvin organisoitu ja työnte
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kijät ymmärtävät omaan työhönsä liittyvät tavoitteet ja työnsä merkityksen kokonaista

voitteiden  saavuttamisen  kannalta.  Työyhteisössä  voi  olla  monipuoliset  ja  yksilölliset

kannustustavat,  joita  henkilöstö  arvostaa  ja  joihin  he  pääsevät  vaikuttamaan.  (Juuti

1998, 41  42; Otala & Vartiainen 1998, 48  63.)

Helakorpi (2005) toteaa, että mitä enemmän työyhteisön osaaminen perustuu kokemus

peräiseen  hiljaiseen  tietoon,  sitä  enemmän  tarvitaan  avointa  vuorovaikutusta  työyhtei

sössä. Tämä  tarkoittaa myös sitä,  että  johtamisella  ja  työilmapiirillä on suuri merkitys

siihen, miten tämä vuorovaikutus mahdollistuu. (Helakorpi 2005, 25.)

3.4 Osaamiskartoitus osana osaamisen hallintaa

Kirjallisuudessa  esitetään  runsaasti  erilaisia  osaamisen  arviointimenetelmiä,  joilla  saa

daan kerättyä hyvinkin erilaista tietoa. Valittavaan menetelmään vaikuttaa se, mihin tätä

tietoa organisaatiossa käytetään. Lisäksi valintaan vaikuttaa se, käytetäänkö kartoitusta

nykytilanteen kuvaamisen apuna vai osana strategista suunnittelua.  (Hätonen 2005, 9 

11.)

Osaamisen kehittäminen on osa organisaation johtamisen järjestelmiä ja siksi luonnolli

nen  osa  strategista  suunnittelua.  Organisaation  oppimiseen  ja  uuden  tiedon  luomiseen

liittyy läheisesti metatieto eli tieto siitä, mitä osataan ja kuka osaa. Koska organisaation

osaaminen on enemmän kuin yksittäisten työntekijöiden osaamisen summa, on sekä yk

silöiden  että  koko  organisaation  osaamisen  tunnistaminen  tärkeää.  Metakyvykkyyteen

liittyy organisaation kyky jalostaa ja uudistaa tätä osaamista. (Jalava ym. 1999, 25; Kir

javainen & LaaksoManninen 2001, 13.) Jotta osaamiskartoituksesta olisi hyötyä, tulisi

sen antaa  tietoa mahdollisista  uusista  kompetensseista. Tämän  lisäksi ongelmallisuutta

kartoituksiin  tuo organisaatiossa olevan  tiedon  muuntuminen  (transformaatio),  ja  tämä

uusi tieto muuttaa myös olemassa olevia tietorakenteita. (Tynjälä 2000, 43.) Silloin kun

osaamiskartoitus on osana strategista suunnittelua, on se myös tulevaisuussuuntautunut

ta. Tällöin pyritään  tunnistamaan osaamisia uusien  haasteiden  ja  tarpeiden pohjalta,  ja

voidaan vahvistaa myös jatkuvan oppimisen ja kehittämisen tavoitetta. (Hätönen 2005,

9  10.)
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Organisaation menestymisen kannalta on yhä tärkeämpää tarkastella osaamista strategi

an toteuttamisen kannalta. Tällöin myös osaamisen kartoituksen  lähtökohta on visio  ja

strategia. Toisaalta osaamisen kartoituksen avulla voidaan viedä visio  ja strategia käy

täntöön  ja muuttaa ne samalla  toiminnaksi.  (Viitala 2005, 63, 77  79.) Kukon & Yli

niemen  (2005, 61) osaamisen hallintaan  liittyvässä selvityksessä  todetaan  myös vision

ja strategian tärkeys osaamisen hallinnan perustaksi. He toteavat tutkimuksessaan, että

onnistuakseen osaamisen ja tietämyksen hallinnan tulee olla tiiviissä yhteydessä strate

giaan,  mikä edellyttää strategiaan perustuvan osaamisen kehittämisstrategian  luomista.

Tällöin osaamisstrategian perustana  tulee olla  yrityksen arvot, strategiat  ja  visiot.  (vrt.

Strömmer 1999, 52.)

Kuviossa 7 tuodaan esiin, että osaamisen kehittämistarve lähtee aina yrityksen strategi

asta ja toiminnan tavoitteista, ja että osaamisen kehittämissuunnitelma on osa strategian

toteuttamista (Hätönen 1998, 12; Viitala 2005, 15).

Yrityksen strategia

Yrityksen strategiset osaamiset

Prosesseille  ja  toiminnoille  määritellään  keskeiset
osaamiset ja niiden tärkeys

•  Yksilöille ja ryhmille määritellään keskeiset
osaamiset

•  Tehtäville määritellään osaamisvaatimukset

Kompetenssikartoitukset

Prosesseittain – toiminnoittain – yksiköittäin – tiimeittäin 
yksilöittäin

Kehittämis
suunnitelmat ja

kehittämistoimet

    Visio

Vertailu

Kuvio 7. Yrityksen osaamisen johtamisen keskeiset elementit (Viitala 2005, 15).

Strategialähtöisessä  osaamisen  kuvauksessa  tunnistetaan  ja  määritellään  organisaation

tulevaisuuden  menestystekijät  ja  niiden  edellyttämät  osaamistarpeet  (Hätönen  2005,

11). Strategisesti tärkeä ydinosaaminen voidaan määritellä toimintaajatuksen ja strate

gisten toimintojen analyysin avulla. Tärkeää on tunnistaa asiakkaiden nykyisiin ja tule
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viin tarpeisiin liittyvä keskeinen osaaminen. (Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 21

 31.) Strategisesti  tärkeän  ydinosaamisen  määrittelyn  ja  tunnistamisen  tulisi  vaikuttaa

myös organisaation strategisiin valintoihin (Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 14 

17; Viitala 2005, 16).

Osaamiskartoituksen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyvät osaamisalueiden kuvaaminen

ja niiden perusteella tehty osaamiskartta, jossa on kuvattuna työyhteisön yhteinen käsi

tys  tarvittavista  osaamisista  alueittain.  Osaamiskuvausten  avulla  muunnetaan  hiljainen

tieto  näkyväksi  ja  samalla  kirjataan  myös  organisaation  osaamista  kuvaavia  arvoja,

asenteita  ja käsityksiä. Ennen osaamismäärityksiä tulisi organisaatiossa sopia siitä, mi

hin tarkoitukseen osaamiskarttaa käytetään. (Hätönen 2005, 926.)

Jalavan ym. (1999) mukaan osaamisen analysointi ja määritteleminen on sanallistamis

prosessi,  jossa osaaminen  tehdään  näkyväksi. Strategiaan  liittyvän  ydinosaamisen  tun

nistamiseen  tarvitaan  koko  henkilöstöä,  ja  jos  tutkitaan  työprosesseihin  liittyvää  osaa

mista,  tarvitaan  siihen  erityisesti  työprosesseihin  osallistuvia  henkilöitä.  Oleellista  on

keskustella  työyhteisötasolla,  minkälaista  osaamista  tavoitellaan  ja  mitä osaamisen ke

hittymistä  työyhteisö  tukee.  (Jalava 1999,  49    50;  Viitala  2005,  155    156.)  Hätösen

(2005, 23) mukaan vuorovaikutus on keskeinen tekijä osaamisen mallintamisessa ja tätä

käsitystä  tukee  Kukon  ja  Yliniemen  (2005,  64)  tekemä  selonteko  osaamisen  ja  tietä

myksen hallinnasta, jossa todetaan, että osaamisen kehittäminen on sosiaalinen prosessi.

Osaamiskartoitusta jatketaan usein seuraavaan vaiheeseen, jossa määritellään kuvatuille

osaamisalueille osaamistasot. Osaamiskarttaa käytetään usein apuna osaamisen arvioin

tivaiheessa. Osaamistasokuvaukset ovat eri työyhteisöissä erilaisia  ja muodostuvat työ

yhteisön  tarpeiden pohjalta. Ne voivat  sisältää kuvauksen  tai kriteeristön siitä,  minkä

laista osaamista eri  tasoilla edellytetään. Osaamisalueisiin  laaditaan tavoiteprofiilit esi

merkiksi yksilöittäin, tiimeittäin, tehtävittäin tai organisaatiokohtaisesti. Tällainen taso

kuvaus mahdollistaa osaamisen arvioinnin mahdollisimman yhdenmukaisesti. Kuvattu

jen  tavoiteprofiilien  tulisi  perustua  organisaation  strategiaan  ja  visioon.  Organisaation

osaamisprofiililla osoitetaan, mitä osaamista eri henkilöillä tulisi olla  ja mitä osaamista

arvioidaan ja kehitetään. (Jalava ym. 1999, 62; Hätönen 2005, 35.)
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Edellä kuvattua osaamisen arviointia voidaan tehdä monesta eri näkökulmasta ja siihen

voi liittyä muutakin toiminnan arviointia. Osaamisen arvioinnin tulisi sisältää organisaa

tion  kaiken  osaamisen  analysointi.  Arvioinnissa  saadaan  tietoa  henkilöstön  osaamisen

nykytilasta eli siitä kuinka työtehtävät hallitaan ja mihin suuntaan henkilöstön tulisi ke

hittyä tavoitteisiin pääsemiseksi.  (Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 117; Honka

nen 2005, 39; Hätönen 2005, 40; Viitala 2005, 154). Työntekijän näkökulmasta arvioin

ti  tuo  esiin  sen,  mitä  sellaisia  kykyjä  työntekijöillä  on,  joita  he  tarvitsevat  nykyisessä

työtehtävässään sekä mitä sellaista osaamista työntekijällä on,  jota hän ei käytä nykyi

sessä työtehtävässään (Hätönen 1999, 34  41). Lisäksi Viitalan (2005) mukaan osaami

sen  arvioinnin  hyöty  työntekijälle  on  se,  että  sen  avulla  työntekijä  voi  saada  omasta

osaamisestaan  ja  kehittämistarpeista  täsmällisempää  tietoa  (Viitala  2005,  160).  Ylei

simmät  osaamisen  arvioinnin  menetelmät  ovat  itsearviointi,  kehityskeskustelu  ja  360

asteen arviointi (Hätönen 2005, 40  45).

Kehityskeskustelussa  voidaan  arvioida  nykyosaamista  suhteessa  tavoitteeseen  ja  siten

saada  selvitettyä  kehittämistarve.  (Viitala  2005,  154).  Kehityskeskusteluiden  avulla

työntekijät voivat  tehdä oman osaamisen kehittämissuunnitelman. Tämä edellyttää  tie

toa organisaation kehittämisen  suunnasta.  (Hätönen 1999, 41   43; Hätönen 2005, 43;

Kirjavainen & LaaksoManninen, 2000, 117  121). Kehityskeskustelussa esimiehen tu

lisi tukea työntekijää itsearviointiin kehittämisalueiden löytämisessä ja innostaa osaami

sen  kehittämisessä  (Viitala  2005,  161).  Vastaavanlaisia  kehityskeskusteluita  voidaan

laajentaa koskemaan koko ryhmää tai tiimiä.

Erilaiset analyysi, mittaus ja kartoitusmenetelmät tuottavat erilaista tietoa. Tärkeä vai

he  on  osaamisen  kehittämissuunnitelman  tekeminen  tulosten  ja  johtopäätösten  perus

teella. Kehittämissuunnitelmia voidaan  laatia yrityksen, ryhmien  ja yksittäisten työnte

kijöiden  tasolla,  mutta  oleellista  on  näiden  eri  suunnitelmien  yhdistäminen  kokonais

suunnitelmaksi. (Hätönen 1999, 50 – 52.) Kuviossa 8 esitetään, miten koko yrityksen tai

työyhteisön osaamisen kehittymisen tarve syntyy (Hätösen 1999, 30).
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Osaamistarve
yritys

Osaamistarve

Osaamistarve
yksilö

Kehittämistarve

Kehittymistarve

Osaamisen
kehittymisen tarve

Kuvio 8. Osaamisen kehittämis ja kehittymistarpeet (mukailtu Hätönen 1999, 30).

Hätösen (1999) mukaan yksilöiden kehittymistarpeesta ja yrityksen kehittämistarpeesta

syntyy yhdistämisen kautta osaamisen kehittämissuunnitelma eli kehitystarve. Eri taso

jen suunnitelmien tulee olla myös yhteneväiset yrityksen perustehtävän, vision ja strate

gian näkökulmasta. Tässä mallissa kehitystarve on koko yrityksen kehittymissuunnitel

ma  ja  tämän  lisäksi  yksilöillä  voi  olla  henkilökohtaisia  kehittymistarpeita.  (Hätönen

1999, 20  30; 2005, 49  51.)

Viitalan (2005, 155) mukaan työyhteisön osaamisen mittaaminen täydellisesti on mah

dotonta,  sillä  kaikkea  hiljaista  tietoa  ei  pystytä  erottelemaan  täsmällisesti.  Osaamisen

arviointi  on  vaikeaa  myös  siksi,  että  ammattitaito  on  kokonaisvaltainen  asia,  jota  on

vaikea pilkkoa osatekijöiksi. Osaamisen arviointi edellyttää osaamisen erittelyä, jotta si

tä pystytään arvioimaan yksityiskohtaisemmin. (Viitala 2005, 113  114.)

Honkanen (2005, 59  62) erottaa tehtävä ja kompetenssianalyysin toisistaan. Tehtävä

analyysin avulla voidaan kartoittaa osaamista, taitoa, valmiuksia tai muita ominaisuuk

sia työtehtävän kannalta. Siinä voidaan lähteä liikkeelle esimerkiksi tehtävä ja toimen

kuvista tai kompetenssien tai osaamisten määrittelystä. Tehtäväkuvauksen tulisi Honka

sen (2005, 60) mielestä sisältää tietoa tehtävän edellyttämistä tiedoista, taidoista ja hen

kilökohtaisista valmiuksista. Kompetenssianalyysissä pyritään  löytämään  työssä  tarvit

tavan osaamisen  ja  työkäyttäytymisen piirteet. Kompetenssimallissa määritellään ensin

haluttu  osaaminen  tai  halutut  kompetenssit.  Nämä  tulisi  kuvata  niin,  että  vaadittava

osaaminen voidaan tunnistaa konkreettisesti  ja sitä voidaan arvioida. Hyvin tehty kom

petenssikartta  toimii  jo  sellaisenaan  riittävän  tehokkaana  arviointimenetelmänä  ja  sitä
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voidaan käyttää  työyhteisössä  tehtävissä osaamiskartoituksissa esimerkiksi kehityskes

kusteluiden pohjana. (Honkanen 2005, 35, 59  62.)

Työyhteisön prosesseihin sitoutuneessa osaamisessa on tärkeä tunnistaa asiakkaiden vä

liset prosessit,  jolloin on mahdollista  löytää yksilöitä yhdistävät  tai niitä  läpileikkaavat

kyvykkyydet  ja osaamisalueet. (Jalava ym. 1999, 44; Kirjavainen & LaaksoManninen

2001, 75). Työyhteisön prosessit ovat usein kuvattuna laatujärjestelmässä,  joka sisältää

tavoitekuvaukset  ja kriteeristöt. Näiden kuvausten avulla voidaan arvioida  myös osaa

mista,  ja  siihen  voidaan  liittää myös  tasapainotetun  tuloskortin  mittarit.  (Viitala 2005,

16.)

Osaamisen kartoitukseen liittyvät osallistavat tavat ovat hitaita, mutta niiden avulla saa

daan selville henkilöstön kehitystoimenpideehdotuksia ja voidaan lisätä työntekijöiden

kiinnostuneisuutta  ja  sitoutuneisuutta  osaamisen  kehittämiseen.  Kehittämisen  tärkeä

lähtökohta  on  keskustella  organisaatiossa  tulevaisuuden  osaamisvaatimuksista,  sillä

työntekijät kehittävät sitä osaamista, minkä he mieltävät  tärkeäksi. Kehittämistyön on

nistuminen edellyttää, että  johdolla  ja henkilöstöllä on yhteiset  tavoitteet  ja että henki

löstöllä  on osallistumis  ja  vaikuttamismahdollisuuksia oman osaamisen  hallintajärjes

telmän  luomisessa. (Kirjavainen & LaaksoManninen 2001, 115  123.) Osaamisen ar

vioinnin tulisi kohdistua toiminnan kannalta keskeisiin kohteisiin, ja arvioinnin tulisi ol

la yhteisesti hyväksytty ja mittaustapojen yksinkertaisia ja ymmärrettäviä (Viitala 2005,

155    156).  Johtajien  tehtävä on  osoittaa osaamisen  hyödyntämiselle  ja  kehittämiselle

mielekäs suunta. Osaamisen kehittämisen keskeisimpiin asioihin kuuluu strategisten va

lintojen arkikielistäminen. Strategista  johtajuutta on luoda foorumeita,  joissa keskustel

laan  luontevasti  työn  tarkoituksesta.  Vuorovaikutus  on  tällöin  keskeinen  osa  arkea  ja

yksi  osaamisen  mallintamisen  lähtökohta.  (Hätönen 2005,  23;  Kirjavainen  &  Laakso

Manninen 2001, 124  126.)
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4 Toimintaympäristön kuvaus

Kiipulan koulutus ja kuntoutuskeskusta ylläpitää Kiipulasäätiö, ja sen palveluksessa on

noin 260 työntekijää. Kiipulan toimintayksikköjä ovat ammatillinen aikuiskoulutuskes

kus, ammattiopisto, kuntoutuskeskus  ja puutarha. Kiipulan kuntoutuskeskuksessa työs

kentelee 45 työntekijää, jotka ovat suurimmaksi osaksi terveydenhoitoalan ammattihen

kilöitä. Kuntoutuskeskuksen  johtoryhmään kuuluu  johtava ylilääkäri, kuntoutuspäällik

kö, ylilääkäri, vastaava psykologi  ja kaksi palvelupäällikköä. Johtava ylilääkäri  ja kun

toutuspäällikkö toimivat kuntoutuskeskuksen esimiehinä.

Kuntoutuskeskuksen perustehtävä on  tuottaa ammatillisen  ja  lääkinnällisen kuntoutuk

sen palveluja, joiden tavoitteena on asiakkaiden työ ja toimintakyvyn, elämänhallinnan

ja  hyvinvoinnin parantaminen  ja  ylläpitäminen. Kuntoutuskeskuksen  toiminnan paino

pistealueena ovat ammatillisen kuntoutuksen palvelut.

Kuntoutuspalvelut ryhmitellään sisältöalueen ja kohderyhmän mukaan palvelulinjoiksi.

Ammatillisen  kuntoutuksen  työelämäsuuntautuneita  palvelulinjoja  ovat  ASLAK®  

kurssit (ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus), TYK kuntoutus (työky

kyä ylläpitävä ja parantava valmennus), työhyvinvointipalvelut (työhyvinvointia edistä

viä palveluja yrityksille ja yhteisöille) sekä kuntoutustutkimuspalvelut (työ ja toiminta

kyvyn arviointipalvelut, kuntoutustarveselvitykset  ja kuntoutustutkimukset sekä työko

keilut). Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelulinjoja ovat: Tules  kuntoutus  (tuki  ja  lii

kuntaelimistön kuntoutuskurssit  ja yksilölliset kuntoutusjaksot), Sydän –kuntoutus (sy

dänkuntoutuksen  kurssit)  ja  Geriatrinen  kuntoutus  (veteraanien  ja  sotainvalidien  kun

toutuspalvelut). Kunkin palvelulinjan ohjausryhmä suunnittelee kuntoutustoiminnan si

sältöä, valittavia toimintamalleja ja menetelmiä.

4.1 Kuntoutus käsitteenä

Järvikoski ja Härkäpää (1995) määrittelevät kuntoutuksen suunnitelmalliseksi ja monia

laiseksi  toiminnaksi. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elä

mänprojektejaan  ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa,  joissa hänen mahdolli
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suutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat (sairauden tai myiden syiden

vuoksi) uhattuina tai heikentyneet. (Järvikoski & Härkäpää 1995, 12 – 28.) Kuntoutuk

seen liittyy suunnitelmallisuus ja prosessimaisuus ja se on kuntoutujan henkilökohtainen

oppimis ja kasvuprosessi (Järvikoski & Härkäpää 2004, 165).

Kuntoutuksen  tavoite on elämäntilanteen  muutos. Kuntoutustoiminta perustuu kuntou

tujan ja kuntoutustyöntekijän yhteistyössä laatimaan suunnitelmaan ja jatkuvaan proses

sin  arviointiin.  Kuntoutustoimintaan  kuuluu  yksilön  voimavaroja,  toimintakykyisyyttä

ja  hallinnan  tunnetta  lisääviä sekä  (ympäristön tarjoamia)  toimintamahdollisuuksia pa

rantavia toimenpiteitä. Kuntoutustoiminta voi perustua sekä yksilö että ryhmäkohtaisen

työskentelymalliin  ja  käyttää apunaan  lähiyhteisöjen  sosiaalisia  verkostoja.  (Järvikoski

& Härkäpää 1995, 12  28; 2004, 165  170.)

Kuntoutustoiminta on selkeä jatkumo työpaikalla tehtävään työhyvinvoinnin kehittämi

seen, etenkin silloin kun työpaikan omat resurssit eivät riitä työssä jaksamiseen liittyvi

en ongelmien  hoitamiseen. ASLAK®kurssit  liittyvät  läheisesti  työpaikkojen  työkykyä

ja työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan. TYK valmennus on tarkoitettu työssä käy

ville  henkilöille,  joiden  työkyky on sairauden  tai  vamman  takia olennaisesti  heikenty

nyt,  eivätkä  työpaikan  omat  keinot ole  riittäviä  tilanteen  korjaamiseksi.  (Järvikoski  &

Härkäpää 1995, 49  92; 2004, 184  187.)

Kuntoutusprosessia  voidaan  kuvata  eräänlaisena  ohjausprosessina  (kuvio  9).  Kuntou

tuksen  lähtökohta on elämäntilanne,  jonka kuntoutuja kokee epätyydyttäväksi  ja  johon

hän haluaa muutosta. Kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijän yhteistyön yhtenä tavoitteena

on löytää keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Kuntoutuja on aktiivinen osallistuja kun

toutussuunnitelman  teossa. Kuntoutusprosessi etenee välitavoitteiden kautta kohti pää

tavoitetta; onnellinen elämä,  itsenäinen eläminen,  työllistyminen tai  työkyvyn parantu

minen. Välitavoitteet sovitaan kuntoutujan kanssa eteneväksi eri toimenpiteiden tai osa

tehtävien avulla.  Kuntoutusprosessissa käytetään hyväksi onnistumis  ja oppimiskoke

muksia  sekä  sosiaalisen  ympäristön  tukea  ja  palautetta.  Kuntoutusprosessiin  kuuluu

olennaisena  osana  sen  etenemisen  arviointi  jokaisen  välitavoitteen  yhteydessä.  Tämä

edellyttää  luottamuksellista  ja  turvallista  yhteistyötä kuntoutujan  ja kuntoutustyönteki

jän välillä. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 172  174.)
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Ristiriitatilanne:
 sairaus, vamma
 työkyvyttömyyden
  uhka
 sosiaalisen
  syrjäytymisen uhka
 elämänhallinnan
   heikentyminen

Yksilön voimavaroja tukevat ja
kehittävät toimenpiteet

Päätavoite:
 elämäntilanteen
   muutos
 työkyvyn
  parantuminen
 työllistyminen
 elämänhallinta
 sosiaalinen
   integraatio,
   oppiminen ja kehitys

Ympäristön resursseja lisäävät ja esteitä
poistavat toimenpiteet

Tavoitteen
suuntainen
toiminta

Toiminnan/toimen
piteiden tulosten

arviointi

Tilanteen
arviointi

Välitavoite:
mihin pyritään

Kuvio 9. Kuntoutusohjauksen prosessimalli (Järvikoski & Härkäpää 2004, 172).

Kuntoutustoimintaan  liittyy  moniammatillisuus,  tämän  vuoksi  kuntoutuskeskuksessa

toimii hyvin monen eri ammattialan edustajia. Kuntoutuksen monialaisuus tarkoittaa, et

tä  kuntoutusprosessiin  sisältyy  monenlaisia  toimenpiteitä,  joissa  käytetään  hyväksi  eri

ammattien edustajien asiantuntemusta. Tyypillinen toimintatapa on työryhmätyöskente

ly. Kuntoutustyössä ollaan siirtymässä yhä enemmän asiantuntijakeskeisestä toimintata

vasta  asiakaskeskeiseen  toimintatapaan,  joka  tuo  omat  haasteensa  kuntoutustyöhön  ja

sen asiantuntijoille. (Järvikoski & Härkäpää 2001, 30 – 41; 2004 35  36.)

4.2 Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittämistä on tehty Kiipulassa  järjestelmällisesti vuodesta 1997 al

kaen,  jolloin tyhyryhmä on aloittanut  toimintansa. Tavoitteena on tehdä työhyvinvoin

nin kehittämisestä suunnitelmallista toimintaa, joka integroituu osaksi yrityksen työsuo

jelua ja työterveyshuoltoa sekä muita keskeisiä toimintoja. Tällöin työhyvinvoinnin ke

hittäminen on  jatkuvaa  toimintaa,  joka kohdistuu  työpaikan kannalta oleellisiin  työhy

vinvoinnin osaalueisiin.

Työhyvinvoinnin kehittäminen etenee Kiipulassa tiettyjen vaiheiden mukaisesti vuosita

solla  ja  siitä  on  tehty  prosessikuvaus.  Kehittämistoiminta  alkaa  tiedon  keräämisellä  ja
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jatkuu  suunnittelutyön  kautta  toteutukseen  ja  arviointiin.  Kehittämistoiminnassa  hyö

dynnetään  kaikki  olemassa  oleva  tieto,  joka  yrityksessä  on  liittyen  työhyvinvointiin.

Tärkeimmät  tietolähteet  (mittarit)  arviointia  tehtäessä  ovat  itsearvioinnit,  BSC  (tulos

kortti), QPSNordic34+ (työtyytyväisyyskysely), osaamiskartoitukset, työterveyshuollon

tilastot ja yksiköissä tehtävät työpaikkaselvitykset. Mittareiden tulosten perusteella kun

kin  yksikön  tyhyrinki  ja  yksikön  johtoryhmä  laativat  yhteistyössä  yksikön  työhyvin

voinnin  kehittämissuunnitelman.  Yksiköiden  suunnitelmien  toteuttamisesta  vastaavat

yksiköiden  johtoryhmät  tyhyrinkien  avustamana.  Yksikön  johtoryhmä  ja  tyhyrinki  ar

vioivat  suunnitelman  toteutumista  kaksi  kertaa  vuodessa.  Kiipulan  tyhyryhmä  arvioi

suunnitelmien toteutumista kerran vuodessa.

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat pohjautuvat laajaalaisiin työhyvinvoinnin ke

hittämisen  malleihin:  Työkykytalo  (kuvio  1)  ja  Tetraedrimalli  (kuvio  2).  Työkyvyn

määrittelyä on  tehty koko kehittämistoiminnan ajan. Tyhyryhmän käyttämät työhyvin

voinnin viitekehykset ovat auttaneet selkiyttämään tyhytoimintaa ja se on luonut selke

än perustan kehittämistyölle.

Työhyvinvoinnin kehittäminen voi kohdistua terveyteen ja työkykyyn, työyhteisön toi

mivuuteen,  työn  ja  työolosuhteiden  kehittämiseen  ja  ammatilliseen  osaamiseen.  Käy

tännön toimijatahot ovat työsuojelutoimikunta, työterveyshuolto, henkilökuntayhdistys,

yhteistyötoimikunta, henkilöstö  ja  Kiipulan  johtoryhmät. Eri  toimijoiden  tehtäväalueet

on määritelty pääpiirteittäin. Jäykkiä tehtävämäärityksiä ei ole tehty, sillä toiminnat me

nevät osittain päällekkäin. Työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä tehdään yhteistyössä

tehtyjen suunnitelmien mukaan.

Tyhytoimintaa koko säätiön tasolla on ollut organisoimassa tyhyryhmä ja eri yksiköissä

on ollut omia tyhyrinkejä. Kiipulan tyhyryhmä on työhyvinvoinnin kehittämistoiminnan

asiantuntijaryhmä,  jonka ensisijainen tehtävä on koordinoida,  linjata, arvioida  ja kehit

tää  työhyvinvointiin  liittyvää  toimintaa.  Tyhyryhmä  kokoaa  yksiköiden  tyhy

suunnitelmat, kommentoi  ja  ohjeistaa niiden  laatimista  ja  laatii  niiden pohjalta  säätiön

tason vuosisuunnitelman. Tyhyryhmä tekee yhteistyötä työhyvinvoinnin toimintaryhmi

en kanssa esimerkiksi toimintasuunnitelmien laatimisessa. Tyhyryhmän tehtävä on ohja

ta työhyvinvoinnin kehittämistä yhtenäisemmäksi toiminnaksi koko Kiipulassa.
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Nykyiseen Kiipulan  ja kuntoutuskeskuksen tyhysuunnitelmaan sisältyy osaamisen  joh

tamisen  ja kehityskeskusteluiden kehittäminen. Kuntoutuskeskuksen kehittämistyön ta

voitteena on ammatillisen osaamisen toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on liit

tää kehityskeskustelut osaksi osaamisen kehittämistä ja  laatia henkilökohtaiset kehitty

missuunnitelmat.  Yhtenä  tavoitteena  on  laatia  kehityskeskusteluista  kooste,  jota  hyö

dynnetään sisäisen koulutuksen suunnittelussa. Tällöin sisäinen koulutus voi vastata yhä

enemmän osaamisen kehittämistarpeisiin.

Osaamisen  hallintaan  liittyvät  toiminnat  on  kuvattu  kahdessa  eri  prosessikuvauksessa

sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin ohjausprosessissa että HEKS – eli osaamisen kehit

tämisprosessissa. HEKS – prosessissa kuvataan kehityskeskusteluiden  liittymistä koko

osaamisen kehittämissykliin. Osaamisen  ja  työhyvinvoinnin ohjausprosessissa  tuodaan

esiin  osaamisen kehittämis  ja  kehittymissuunnitelmien  syntyminen  koko  Kiipulan  ta

solla. Prosessien tavoitteena on pätevä ja hyvinvoiva työyhteisöön sitoutunut työntekijä,

jonka osaaminen vastaa asiakkaiden tarpeita. Osaamisen kehittämisprosessien kokonai

suutta  kuvataan  kuviossa  10,  jossa  osaamisen  hallinta  on  yhdistetty  Hakasen  (2004,

178) luomaan malliin osaamisen kehittämisstrategian synnystä.

Osaamistarpeet

Kehittämis ja
kehittymissuunnitelmat

Osaamisen kehittäminen

Nykyinen
osaaminen ja

resurssit

Arvot ja
kulttuuri

Prosessiin liittyvä
osaamisen määritys

Kehityskeskustelut

Osaamiskartoitukset
tiimit

Visio

Strategiset tavoitteet

Toimintasuunnitelma
Henkilöstösuunnitelma

Perustehtävä

Henkilökohtaiset
osaamistarpeet

Kuvio 10. Osaamisen kehittäminen Kiipulassa
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Vuonna  2006  on  tehty  myös  koko  Kiipulaa  koskeva  ohjeistus  kehityskeskusteluista.

Tämän  ohjeistuksen  tavoitteena  on,  että  kehityskeskustelukäytäntö  käynnistyy  ja  vah

vistuu kaikissa  Kiipulan  yksiköissä yhteisen  toimintamallin myötä. Kehityskeskustelut

käydään vuosittain ja niitä voidaan käydä sekä yksilö että ryhmätasolla. Kehityskeskus

teluissa peilataan erityisesti  työntekijöiden  ja  työntekijäryhmien osaamista  Kiipulan  ja

sen toimintayksikön strategisiin tavoitteisiin, toiminnan muutoksiin ja näistä aiheutuviin

kehitystarpeisiin.  Kehityskeskustelut  ovat  väline  tarkistaa  määräajoin  henkilöstön

osaamisen päivitystarpeet  ja  varmistaa  strategian  suuntainen  henkilöstön  kehittäminen

sekä asetettujen tavoitteiden seuranta. Toisaalta kehityskeskustelut varmistavat säännöl

lisesti  työntekijöiden  näkemysten  kantautumisen  osaksi  strategista  suunnittelua.  Kehi

tyskeskusteluiden edellytys on, että keskustelijat tuntevat Kiipulan ja oman yksikkönsä

strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelman, ja että keskustelijat ovat pohtineet työteh

tävän  ja  osaamisen  kehittämistarpeita  etukäteen  ennen  keskustelua.  Apuna  valmistau

tumisessa voidaan käyttää kehityskeskustelun mallia, johon on kirjattu kehityskeskuste

lun ns. peruskysymyksiä Kiipulan näkökulmasta. Kehityskeskustelun aikana työntekijän

odotuksia ja toiveita peilataan organisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kehityskeskustelussa  sovitaan  kehittymistavoitteista  ja  ne  kootaan  kehittymissuunni

telmaksi. Henkilökohtaisten/työryhmäkohtaisten kehittymissuunnitelmien pohjalta koo

taan yksikkötason henkilöstön kehittämissuunnitelmat  ja niiden osana yksiköiden kou

lutussuunnitelmat.

Kuntoutuskeskuksen osaamisen kehittämisjärjestelmä on sisältänyt ulkoisen  ja  sisäisen

koulutuksen.  Sisäisen  koulutuksen  järjestämistä  on  ohjannut  sisäisen  koulutuksen  työ

ryhmä eli sisko. Työryhmä kokoonpano on moniammatillinen ja sen tehtävä on järjestää

sisäistä koulutustoimintaa. Sisäiseen koulutukseen on liittynyt myös eri palvelulinjojen

kehittämistyön osaamisen jakaminen. Lisäksi ulkoisista koulutuksista voidaan antaa pa

laute sisäisessä koulutustilaisuudessa.

Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen liittyy Kiipulassa laatutyöhön, joka pohjau

tuu Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM). Tämän mallin avulla arvioidaan, onko toi

minta  ollut  strategian  mukaista  ja  lisäksi  arvioidaan  nykyisen  toiminnan  vahvuudet  ja

kehittämiskohteet. Laatupalkintomalli on  johtamisen, arvioinnin  ja kehittämisen väline

jonka avulla toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa. Mallissa on kaikki oleelliset osat or
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ganisaation toiminnasta. Lisäksi siinä on voimakas näkemys henkilöstön kehittämisestä.

Euroopan laatupalkintomallissa tarkastellaan osaamista toimintakäytäntöjen ja tuloksel

lisuuden  avulla.  Laatuajatteluun  liittyy  itsearviointi,  johon  voi  liittää  myös  osaamisen

arvioinnin.

Laadun kehittämisellä on läheinen yhteys sekä työyhteisön kehittämiseen että työhyvin

vointiin. Laatuajattelu korostaa innovatiivisuuden ja oppimisen merkitystä. Esimerkiksi

Otala  ja Ahonen (2003, 57  59)  toteavat, että työhyvinvointi  liittyy  laatuun siten, että

laatuajattelun kautta työyhteisön tulokset mahdollistuvat ja yksi tuloksista on työhyvin

vointi. Osaaminen ja työhyvinvointi liittyvät Euroopan laatupalkintomallin osaalueisiin

johtaminen,  henkilöstö,  toimintaperiaatteet  ja  strategiat.  Näihin  osaalueisiin  liittyvät

henkilöstötulokset  ja  keskeiset  suorituskykytulokset  eli  henkilöstöön  liittyvät  mittarit.

Työhyvinvointi  näkyy  myös  muissa  mittareissa  kuten  asiakastyytyväisyydessä  ja  yh

teiskunnallisissa  tuloksissa.  Työhyvinvoinnin  lisääntyessä  ihmiset  jatkavat  työssä  ja

työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laskee. Luoman (2001) tutkimuksessa vahvistui käsi

tys osaamisen kehittämisen  ja  laadun kehittämisen  välisestä  yhteydestä. Laadun kehit

tämistä voidaan tukea osaamisen kehittämiseen liittyvillä toimenpiteillä ja toisaalta laa

dun  kehittämisen  toimenpiteiden  vaikutus  sekä  yksilöllisen  että  kollektiivisen  oppimi

sen edellytyksiin on myönteinen.

Laadunhallintaan liittyy itsearviointi, jonka avulla kerätyt kehittämiskohteet pohjautuvat

strategiaan. Kiipulassa itsearviointi on tehty kolme kertaa. Näiden itsearviointien tulok

sena syntyneet kehittämissuunnitelmat sisältävät myös osaamisen kehittämiseen liittyviä

tavoitteita.  Ne  on  kirjattu  LogFrame  suunnittelumatriisiin.  Esimerkiksi  kuntoutuskes

kuksen  suunnitelmaan  on  kirjattu  yksikkö  ja  palvelulinjakohtaisen  osaamistarpeen

määrittely ja kehittymissuunnitelmien laatiminen.

Tutkija toimii eri työryhmien jäsenenä, minkä kautta organisaation toiminta on hänelle

tuttua. Tutkija on jäsenenä Kiipulan laaturyhmässä, kuntoutuskeskuksen tyhyringissä ja

johtoryhmässä. Lisäksi tutkija on Kiipulan tyhyryhmän puheenjohtaja ja kuntoutuskes

kuksen laatuvastaava. Sisko työryhmän yhteyttä johtoryhmään on tiivistetty tämän ke

hittämishankkeen aikana nimeämällä tutkija sisko työryhmän jäseneksi.
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5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

5.1 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on ku

vata  todellista  elämää,  jossa  tapahtumat  muovaavat  samanaikaisesti  toinen  toistaan  ja

niistä on mahdollisuus löytää monensuuntaisia suhteita. Laadullinen tutkimus on koko

naisvaltaista tiedonhankintaa ja aineistoa kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteis

sa. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2000, 160  165.)

Toimintatutkimuksesta on olemassa erilaisia määritelmiä ja käsityksiä (Huttunen & Jyr

kämä 1999, 32  36). Toimintatutkimus ei ole yhtenäinen tutkimustraditio,  joka voitai

siin  selkeästi  erottaa  muista  laadullisen  tutkimuksen  suuntauksista  (Syrjälä,  Ahonen,

Syrjäläinen, Saari 1994, 31). Toimintatutkimus on yleisnimitys sellaisille  lähestymista

voille,  joissa  pyritään  vaikuttamaan  tutkimuskohteeseen  eli  tekemään  tutkimuksellisin

keinoin käytäntöön kohdistuva interventio. (Eskola & Suoranta 2003, 126  127; Heik

kinen & Jyrkämä 1999, 32  36; Kiviniemi 1999, 64.)

Toimintatutkimus on soveltavaa ja kehittävää tutkimusta, joka tuottaa tietoa toiminnasta

ja  pyrkii  sosiaalisten  käytäntöjen  kehittämiseen.  Toimintatutkimuksen  avulla  pyritään

ratkaisemaan käytännön ongelmia työyhteisössä ja samalla kehittämään käytäntöjä, jotta

ne palvelisivat paremmin sosiaalista yhteisöä. (Kuusela 2005, 22.) Tutkija toimii yhteis

työssä  työyhteisön  jäsenten  kanssa,  on  aktiivinen  osallistuja  ja  toimiva  subjekti,  joka

tulkitsee  tilannetta omasta näkökulmastaan käsin. Tutkimuksesta  saatava  tieto on sub

jektiivista  ja  arvosidonnaista.  Toimintatutkimuksessa  tuodaan  esille  uutta  tietoa  ja  sa

malla kehitetään toimintaa. Työyhteisön toimintaa muutetaan,  jotta sitä voidaan tutkia.

(Eskola & Suoranta 2003, 126  127; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40 – 46, 51; Kivinie

mi 1999, 64; Kuusela 2005, 57; Syrjälä ym. 1994, 33).

Käytännössä  toimintatutkimus on prosessi,  jossa edetään eri  menetelmien kautta muu

toksiin. Tätä prosessia havainnoidaan  ja arvioidaan sekä muutetaan saatujen kokemus

ten mukaan. Toimintatutkimus on osallistuvaa  ja  käytäntöihin kohdistuvaa  ja se on al

kua jatkuvalle kehittämistyölle. Toimintatutkimus kuvataan usein itsereflektiivisenä ke
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hänä, jossa havainnointi, reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. Toimin

tatutkimuksen  tulos  on  uudella  tavalla  ymmärretty  prosessi.  (Aaltola  &  Syrjälä  1999,

14, 18; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36  37; Kiviniemi 1999, 67; Syrjälä ym. 1994, 39).

Tähän  toimintatutkimukseen  sisältyy  työyhteisön  kehittämistoiminta,  jossa  on  tietyt

vaiheet:  tilanteen analyysi, kehittämistavoitteiden asettaminen,  toteutumissuunnitelman

laatiminen, toteutus ja arviointi. Kehittämistoiminta on jatkuva ja tavoitteellinen proses

si,  jossa eri vaiheet ovat limittäisiä  ja osittain päällekkäisiä. Kehittämistyön onnistumi

sen  edellytys  on  hallita  tämä  kehittämissykli.  (Elo  &  Feldt,  2005,  318;  Kosonen  ym.

1999, 9  13.) Kuviossa 11 kuvataan tätä kehittämistyön sykliä.

Kehittämistarve

Tilanteen
analyysi

Tavoite ja
suunnitelma

ToteutusArviointi

Kuvio 11. Kehittämisen vaiheet (Elo & Feldt, 2005, 318)

Toimintatutkimuksessa  tutkimus  ja muutos  liittyvät kiinteästi  toisiinsa. Tavoitteena on

muuttaa  työyhteisön  käytäntöjä  paremmiksi  ja  lisätä  työyhteisön  jäsenten  ymmärrystä

toimintakäytännöistä.  Toimintatutkimukseen  liittyy  läheisesti  reflektio  eli  toiminnan

tarkastelu kriittisesti. (Aaltola & Syrjälä 1999, 19; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36  37;

Syrjälä ym. 1994, 35 – 37.) Reflektioon liittyy uudistava oppiminen, jossa toimintakäy

täntöjä  kehitetään  niitä  kyseenalaistamalla.  Toimintatutkimukseen  liittyy  itsearviointi,

joka  kuuluu  myös  uudistavaan  oppimiseen.  Lisäksi  toimintatutkimuksessa  oppiminen

nähdään kokemuksellisena prosessina. (Kiviniemi 1999, 66; Syrjälä ym. 1994, 39.)

Toimintatutkimuksessa korostuvat yhteisöllisyys  ja työyhteisön näkökulma. Tutkimuk

seen  osallistuvat  työyhteisön  jäsenet,  jotka  toimivat  aktiivisesti  työyhteisön  kehittämi
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seksi. Tutkimustoiminta liittyy tutkimukseen osallistuvien yhteiseen keskusteluun, min

kä kautta etsitään ratkaisuja ongelmiin. Tutkimuksen tavoite on aktivoida työyhteisössä

toimivia henkilöitä  itse tekemään oman työnsä analyysia  ja kehittämistä. (Heikkinen &

Jyrkämä 1999, 49; Kiviniemi 1999, 78; Syrjälä ym. 1994, 34  35). Toimintatutkimuk

seen  liittyy  demokraattinen dialogi,  joka  tarkoittaa  yhteisesti  sovittuja  toimintaperiaat

teita. Nämä periaatteet pohjautuvat työyhteisön yhteisesti hyväksymiin toimintasääntöi

hin.  Demokraattinen  dialogi  antaa  kaikille  työyhteisön  jäsenille  mahdollisuuden  ottaa

osaa keskusteluun ja ratkaista työyhteisön toimintaan liittyviä ongelmia. (Kuusela 2005,

57.) Toimintatutkimus edellyttää  työyhteisöltä valmiutta muutoksiin  ja  itsensä kehittä

miseen sekä panostusta oman toiminnan tarkasteluun. Toimintatutkimuksessa on tärke

ää, että työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan yhteisessä oppimisprosessissa ja ammatilli

sessa kasvussa. (Kiviniemi 1999, 65.)

5.2 Tieteenfilosofiset valinnat

Toimintatutkimus on  tutkijan oma konstruktiivinen oppimisprosessi,  jossa  tutkijan  tie

toisuus  tutkittavasta  ilmiöstä  lisääntyy.  Tutkija  on  pääsääntöisesti  vuorovaikutuksessa

tutkittavien  kanssa  ja  yrittää  ymmärtää  tilanteita,  tutkittaviaan  ja  tutkittavaa  ilmiötä.

(Kiviniemi  1999,  74.)  Tutkimusprosessissa  ja  työyhteisön  kehittämisessä  tärkeintä  on

kaikkien oppiminen. Tiedon jakaminen, ryhmän jäsenten tukeminen tiedon konstruoin

nissa  ja  kollektiivisen  asiantuntemuksen  kehittäminen  liittyvät  toimintatutkimukseen.

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 84  85; Tynjälä 1999, 170.)

Tämä  laadullinen  tutkimus  perustuu  konstruktivistiseen  oppimiskäsitykseen,  joka  on

yksi monista oppimiskäsityksistä. Se ei ole yhtenäinen teoria, vaan siinä yhdistyvät mo

nenlaiset  lähestymistavat,  joita  yhdistävä  tekijä  on  tiedon  konstruointi.  Konstruktivis

missa oppija nähdään aktiivisena toimijana, joka rakentaa omaa ymmärrystään ja tulkin

tojaan. Merkitysten ja tiedon rakentaminen eli konstruointi tapahtuu sekä kognitiivisesti

että sosiaalisesti. Tieto on suhteellista, ja sillä on monia merkityksiä sekä potentiaaleja.

Tiedon varassa  luodaan käsityksiä asioista, tieto herättää kysymyksiä  sekä halua tutkia

ja perehtyä asioihin paremmin. Oppimisessa tieto rakentuu aikaisemman kokemuksen ja

toiminnan kautta. Tiedon konstruointiin  sosiaalisesti  tarvitaan erilaisia välineitä, kuten
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kieltä, merkkejä ja symboleja. (Järvinen ym. 2000, 88; Tynjälä 1999; 160  179; Tynjälä

2000, 22; Tynjälä, Heikkinen & Huttunen 2005, 20 – 21.)

Konstruktivismissa painotetaan metakognitiivista ajattelua, itseohjautuvuutta, oppimaan

oppimista,  vuorovaikutusta  ja  yhteistoiminnallisuutta  (Tynjälä  2000,  114,  174).  Meta

kognitiolla  tarkoitetaan  pitkän  harjaantumisen  tuloksena  syntyneitä  tekemisen  ja  toi

minnan  psyykkisiä  malleja  ja  strategioita,  jotka ohjaavat  yksilöä  rutiinitoimintojen  ta

solla.  Metakognitiivinen  toiminta  on  omaan  oppimiseen  kohdistuvaa  toimintaa  ja  sen

säätelyä. Metakognitiivisiin taitoihin liittyy käsitys itsestä tiedonkäsittelijänä, tietoisuus

erilaisista  tehtävistä  ja  niiden suorittamisesta  sekä  tieto erilaisista  oppimisstrategioista.

Metakäsitteellinen tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omista käsityksistä,  joiden tunnista

minen on muutoksen edellytys. (Tynjälä 2000, 18, 114; Järvinen ym. 2000, 76  78.)

Konstruktivistinen oppimiskäsitys voidaan  jakaa kolmeen pääsuuntaukseen: kognitiivi

nen konstruktivismi, sosiokonstruktivismi  ja pragmatismi. Kognitiivinen konstruktivis

mi tarkastelee oppimista yksilön tiedon rakenteiden kehittymisenä,  ja siinä korostetaan

sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä. Pragmatismissa pääpaino on tiedon käyttökel

poisuudessa ja toiminnassa saavutettavassa hyödyssä. Oppiminen nähdään käsitteiden ja

ideoiden  kognitiivisena  rakentumisena  toiminnan  kautta.  Pragmatismissa  korostetaan

ajattelun välineitä kuten kielen ja symbolien merkitystä. Sosiokonstruktivismissa tiedon

ajatellaan syntyvän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tällöin oppiminen on sosiaalinen

prosessi. Tämän lisäksi korostetaan toiminnan merkitystä, sillä ihminen toimii historial

lisessa  ja kulttuurisessa kontekstissa.  (Tynjälä 2000, 25  27, 38  39, Tynjälä, Heikki

nen & Huttunen 2005, 24  39.)

Konstruktivistisen näkemyksen  mukaan  oppimiseen  vaikuttavat  ympäröivä  tilanne  ja

sosiaalinen  ja kulttuurinen konteksti. Työyhteisössä oppiminen on sidoksissa työyhtei

sön kulttuuriin ja työssä oppimiseen liittyy aina myös sosiaalistuminen. (Tynjälä 2000,

19.) Sosiokonstruktivismissa oppiminen nähdään osana kulttuuria,  jonka tiedostaminen

on yksi tärkeä  lähtökohta työyhteisön oppimiselle. Konstruktivismin mukaan vain tun

nistamalla perusoletuksemme voimme muuttaa olemassa olevia oletuksia ja löytää uusia

näkökulmia asioille. (Tynjälä 2000, 68  69.)
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6 Toimintatutkimuksen toteutus

6.1 Kehittämistehtävä, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Työyhteisön kehittämistoiminnan tavoitteena oli tunnistaa  ja kartoittaa kuntoutustyössä

tarvittavaa  osaamista.  Toiminta  oli  osa  kuntoutuskeskuksen  työhyvinvoinnin  kehittä

mistoimintaa ja laadun kehittämisohjelmaa. Kehittämistyön lähtökohta oli luoda työyh

teisöön  toimintakäytäntöjä,  jotka  helpottavat osaamisen  arviointia.  Tavoitteena  oli  yh

distää  henkilökohtaiset  kehityskeskustelut  kiinteäksi  osaksi  osaamisen  kehittämispro

sessia  ja  samalla osaksi osaamisen  hallintaprosessia. Henkilökohtaisten kehityskeskus

teluiden  yhdeksi  tehtäväksi  oli  määritelty  henkilökohtaisten  kehittymissuunnitelmien

laatiminen.  Kehittämistyön  lähtökohta  oli  hyödyntää  osaamisen  määrittelyn  tuloksena

syntynyttä osaamisen kuvausta  työntekijöiden kehityskeskusteluissa  ja  henkilökohtais

ten kehittymissuunnitelmien laatimisessa

Kehittämistoiminta  suunniteltiin  niin,  että  kuntoutustyötä  tekevät  henkilöt  osallistuvat

kuntoutustyössä tarvittavan osaamisen kuvaamiseen. Osallistavien ryhmäkeskusteluiden

avulla pyrittiin tuomaan esiin työyhteisön vahvuuksia ja osaamista. Osaamisen hallinta

järjestelmässä  osaamisen  kehittäminen  liitetään  osaksi  strategian  maastouttamista  ja

johtamistyötä. Kehittämistyön  toisessa  vaiheessa  osaamisen kuvaamisen apuna käytet

tiin strategiaa ja toimintasuunnitelmaa.

Toimintatutkimuksen kysymyksenasettelu

Toimintatutkimus liittyi työyhteisön kehittämistoimintaan. Tutkija oli mukana luomassa

toimintamallia, jonka avulla tuotettiin kuntoutuskeskuksessa tarvittavan osaamisen mää

rittely työryhmätasolla.

Tutkimustehtävä muotoiltiin neljäksi tutkimuskysymykseksi

1. Minkälainen on työyhteisön osaamisen kartoitusprosessi

2. Minkälaiset ovat osaamistarpeiden kuvaukset

3. Minkälaisia ovat kehityskeskusteluiden yhteenvetotietojen arviointi

4. Minkälaiset ovat työyhteisöjen kehittämispäivien tulosten analysointi ja arviointi.
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6.2 Aineiston keruu

Laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä pyritään tarkastelemaan ja ymmärtämään kokonai

suutena. Kokonaisuuden tarkastelussa otetaan huomioon  ilmiön  monimutkaisuus, kon

teksti  ja  yksityiskohdat.  Laadullisessa  tutkimuksessa  oletetaan,  että  ilmiöt  muuttuvat

koko  ajan,  ja  siksi  ollaan  kiinnostuneita  prosessien  kuvaamisesta  ja  samalla  pyritään

ymmärtämään niiden dynamiikkaa. (Alasuutari 2001, 38  39.) Tässä toimintatutkimuk

sessa on kuvattu työyhteisön kehittämisprosessia lähes vuoden ajalta. Tutkimustyö liit

tyy  läheisesti  työpaikan  kehittämistoimintaan.  Tutkimustulokset  yhdistetään  työhyvin

voinnin ja osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen ja jatkosuunnitelmissa tehdään ehdo

tus  toiminnan  jatkamisesta  työyhteisössä. Kehittämistoiminnan eri  vaiheet  sisältöineen

ja tuloksineen on kuvattu liitteessä 1.

Aineistoa kerättiin eri menetelmin, joista merkittävimmät olivat osallistuva havainnointi

ja  ryhmäkeskustelut.  Varsinaiseen  tutkimukseen  kuuluu  kolmen  eri  ryhmäkeskustelun

yhteenvedot. Tämän  lisäksi  tutkimustuloksiin  on  koottu  työyhteisön kehittämispäivien

moniammatillisuuteen  liittyvien  ryhmätöiden  tulosten  analysointi  ja arviointi  ja  henki

lökohtaisten kehityskeskusteluiden yhteenvetotietojen arviointi.

Tässä toimintatutkimuksessa arvostettiin tutkimushankkeeseen osallistuvien henkilöiden

tietoa ja osaamista. Tutkimuksessa kerättiin mahdollisimman monipuolinen kuva tutkit

tavasta ilmiöstä ryhmätöiden avulla. Osallistujat ovat kirjoittaneet kaikista ryhmätöiden

keskusteluista  kirjallisen  yhteenvedon,  joka  on  ollut  analysoinnin  perustana.  Yksikön

johtaja on koonnut henkilökohtaisista kehityskeskusteluista yhteenvedon, jota tutkija on

arvioinut.

Ryhmäkeskusteluihin  osallistujat  jaettiin  ryhmiin  sen  mukaan,  millä  palvelulinjalla  he

pääsääntöisesti  työskentelevät.  Ensimmäisessä  ja  toisessa  vaiheessa  ryhmät  koottiin

toimintasektoreittain:  ammatillinen  kuntoutus  (ASLAK®  ja TYK),  lääkinnällinen kun

toutus  (Sydän,  Tules  ja  Geriatrinen)  ja  Kuntoutustutkimus.  Tämä  ryhmäjaon  taustalla

oli suunnitelmissa oleva uusi organisaatiomalli. Välivaiheessa ryhmät koottiin palvelu

linjoittain: ASLAK®, TYK, Sydän, Tules, Geriatrinen ja Kuntoutustutkimus. Tällä ryh

mäjaolla haluttiin saada esiin tukipalveluiden rooli ja osaamistarve eri palvelulinjoilla.
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Ensimmäisessä  ryhmätyöskentelyvaiheessa  tuotettiin  alustava  pohjamateriaali  tarvitta

vasta osaamisesta kuntoutustyössä. Ensimmäisessä vaiheessa oli kaksi  ryhmäkeskuste

lua, joista toiseen osallistui 22 ja toiseen 34 henkilöä. Ryhmätyön tulokset kirjattiin kel

taisille  liimalapuille,  jotka osallistujat  ryhmittelivät  kaikille  yhteisen  osaamisen  ja  eri

tyisosaamisen  mukaisesti  fläppitauluille. Ensimmäisestä  vaiheesta koottiin  yhteenveto,

joka oli pohjamateriaalina välivaiheen työskentelylle. Välivaiheeseen osallistui 25 hen

kilöä.  Välivaiheen  ryhmätöiden  tuloksista  ryhmät  tekivät  kirjalliset  yhteenvedot,  jotka

toimitettiin tutkijalle.

Toisen vaiheen alussa käytiin läpi välivaiheen tulokset ja jatkettiin ryhmätyöskentelyllä.

Tähän vaiheeseen osallistui 43 henkilöä. Ryhmätöiden aiheina olivat, mitä osaamista tu

levaisuudessa  tarvitaan  ja  mitä  osaamista  prosessi  asiakkaalta  asiakkaalle  edellyttää.

Ryhmätöiden tulokset kirjattiin piirtoheitinkalvoille. Ensimmäisen ryhmän ryhmätöiden

tulokset  esitettiin  koko  työyhteisölle  yksikköpalaverissa  ja  muiden  ryhmien  kohdalla

vain kyseiselle työskentelevälle ryhmälle.

Osaamistarpeen  kuvaukset  esitettiin  työyhteisölle  ennen  henkilökohtaisia  kehityskes

kusteluita.  Kehityskeskusteluihin  osallistui  kaksi  esimiestä  ja  44  työntekijää.  Yksikön

esimies  teki  kehityskeskusteluista  yhteenvedon,  joka  esitettiin  koko  työyhteisölle  sa

moin  kuin  osaamiskartta,  joka oli  koottu  kaikista  kolmesta  eri  vaiheesta.  Nämä olivat

taustamateriaalia  työyhteisön  kehittämispäiville,  joihin  osallistui  30  henkilöä.  Päivien

aikana  käsiteltiin  esimerkiksi  moniammatillista  yhteistyötä  ryhmätyöskentelyn  avulla.

Viiden hengen ryhmissä oli edustettuina eri palvelulinjojen työntekijöitä. Ryhmätöiden

tulokset koottiin fläpeille, joita täydennettiin learning cafe menetelmän avulla.

Tutkija  osallistui  aktiivisesti  kehittämistyöhön  työntekijöiden  kanssa  ja  sai  myös  sitä

kautta ymmärrystä tutkittavaan aineistoon. Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaiku

tussuhde on olennainen osa tiedonhankintaa ja tutkijan aktiivinen ote on perusteltavissa

toimintatutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 2003, 98, 127; Tuomi & Sarajärvi 2003, 84

  85.)  Tukija  oli  läsnä  kaikissa  kuvatuissa  työyhteisön  kehittämistoimintaan  liittyvissä

tapahtumissa ja kirjasi niistä kenttämuistiinpanoja. Tutkija oli mukana ryhmätöissä: en

simmäisessä vaiheessa tutkija osallistui ensisijaisesti ammatillisen kuntoutuksen ryhmä

töihin  ja  toisessa  vaiheessa  tutkija  oli  mukana  kaikissa  ryhmätilaisuuksissa.  Tutkija
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osallistui ensisijaisesti TYKkuntoutuksen, Tules kuntoutuksen ja Kuntoutustutkimuk

sen  ryhmätöihin.  Välivaiheessa  tutkija  oli  mukana  TYKkuntoutuksen  ryhmätyössä.

Mukanaolo on mahdollistanut havainnoinnin, joka on hyvin subjektiivista ja inhimillistä

toimintaa (Eskola & Suoranta 2003, 102).

Tutkijalla oli käytössä kaikki tutkimukseen liittyvä materiaali sekä tarvittava oheismate

riaali. Tutkijalla oli käytössä yksikön esimiehen tekemä kooste kehittämisprosessin en

simmäisestä vaiheesta ja kolmen seuraavan vaiheen ryhmätöiden tulokset. Oheismateri

aali  sisältää eri  työryhmien muistioita, osallistujalistoja, suunnittelumateriaalia  ja kent

tämuistiinpanoja  toteutetuista  sisäisen  koulutuksen  ja  yksikköpalaverien  tilaisuuksista.

Lisäksi tutkijalla oli käytössä yksikön johtajan tekemä materiaali, jota hän on käyttänyt

apuna sisäisissä koulutustilaisuuksissa.

6.3 Aineiston analyysi

Laadullisen  tutkimuksen  tavoitteena  on  kuvailla  joitakin  ilmiöitä  sellaisina  kuin  ne

esiintyvät elämismaailmassa. Laadullisen aineiston analyysin  tavoite on  luoda tutkitta

vaan aineistoon selkeyttä ja uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysissa aineisto pyri

tään  tiivistämään  kadottamatta  silti  sen  sisältämää  materiaalia.  (Eskola  &  Suoranta

2003, 137.) Tämän tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, joka

liittyy  usein  laadulliseen  tutkimukseen.  Analysoitava  materiaali  koottiin  kirjallisesta

materiaalista, ryhmätöiden tuloksista ja osallistuvan havainnoin pohjalta kerätystä mate

riaalista.

Tutkija käytti analyysin apuna teorialähtöisiä ennakkooletuksia. Tästä analyysistä voi

daan käyttää nimitystä teoriasidonnainen analyysi, sillä analyysissä on selkeästi tiettyjä

teoreettisia kytkentöjä,  mutta analyysi  kokonaisuudessaan ei kytkeydy  täysin  teoriaan.

Teoriaa käytettiin apuna analyysin edetessä  ja  teoriaosuudessa  esitetty osaamisen  jako

nelikenttään oli analyysin apuna ja toi myös uusia näkemyksiä aineistosta. Aineistoa ke

rättiin myös muulla tavalla kuin tämän teoriamallin ohjaamana ja sitä analysoitiin myös

aineistolähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 98–99.)
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Toimintatutkimuksessa  aineiston  analysointia  tehdään  osittain  samanaikaisesti  aineis

tonkeruun  kanssa.  Laadullisen  tutkimuksen  eri  vaiheet  ovat  yleensäkin  kietoutuneita

toisiinsa. Tulkinta  jakautuu koko prosessin ajaksi  ja tutkimussuunnitelmaa ja ongelmaa

voidaan tarkistaa tutkimuksen aikana.  (Eskola & Suoranta 2003, 15  16.) Tässä tutki

muksessa osallistavaa havainnointia käytettiin hyväksi tutkimusprosessin suunnittelussa

ja  se  vaikutti  tutkimuksen  toteutukseen  ja  prosessin  ohjaukseen.  Tutkimuksen  ana

lysointia kuvattiin osittain myös kehittämishankkeen etenemisen kuvauksessa.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen yksikön esimies kokosi aineistosta alustavan osaamistar

vekuvauksen,  johon  koottiin  samaa  asiakokonaisuutta  kuvaavat  osaamisalueet  yhteen.

Tässä analyysivaiheessa aineistoa pelkistettiin ja aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia

ja eroavaisuuksia eli samaa asiaa tarkoittavat asiat yhdistettiin samaan luokkaan. Luokat

nimettiin teorialähtöisesti organisaatiossa käytössä olleen ammatillisen osaamisen luoki

tuksen  mukaisesti.  Aineistosta  pystyttiin  luokittelemaan  kaksi  osaamisaluetta  (yleiset

työelämävalmiudet  ja  oman  työminän  kehittäminen)  koko  työyhteisön  osaamista  ku

vaaviksi  ja  kaksi  osaamisaluetta  (ammatillinen  ydinosaaminen  ja  toimintaympäristö

osaaminen)  jätettiin  vielä palvelulinjakohtaisiksi,  sillä  niissä oli paljon eroavaisuuksia.

Tätä  ensimmäisen  vaiheen  tuotosta  voidaan  kuvata  eräänlaiseksi  koodirungoksi,  jota

täydennettiin aineiston analyysin myöhemmissä vaiheissa.

Välivaiheessa ryhmän vetäjät tai sihteerit kokosivat keskusteluiden tulokset kirjalliseen

muotoon ja toimittivat tutkijalle sekä yksikön esimiehelle. Toisen vaiheen jälkeen kaik

kien  vaiheiden  tuotokset  koottiin  osaamisalueina  kuntoutuksen  pääprosessin  muotoon

ennakkosuunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa tutkija kirjasi eli  litteroi kaiken ole

massa  olevan  materiaalin  ja  luokitteli  ne  pääprosessin  vaiheiden  mukaisesti;  hakeutu

mis,  orientaatio,  työskentely,  siirtymä  ja  sijoittumisvaiheeseen.  Nämä  luokat  vielä

jaettiin  erityiseen  osaamiseen,  yhteiseen  osaamiseen  ja  tukipalveluosaamiseen. Tässä

luokittelussa  eroteltiin  kehittämisideat  erikseen  pääprosessin  eri  vaiheiden  mukaisesti.

Luokittelussa tuotti vaikeuksia se, että samaa osaamista kuvattiin prosessin eri vaiheis

sa. Jako tuntui keinotekoiselta ja myös työstämisvaiheessa ryhmätöiden kirjauksissa oli

merkintä  siitä,  että  vaiheet  menivät osin  päällekkäin  tai  niitä  oli  vaikea  erottaa  toisis

taan. Luokittelua ei  jatkettu niin pitkälle, että siitä olisi tullut merkittävä tutkimustulos.

Aineiston  analyysin  tulokset  ja  ensimmäisen  vaiheen  osaamistarvekuvaukset  esiteltiin

ennen kehityskeskusteluja työntekijöille. Tällä tavoin haluttiin tehdä näkyväksi se, mitä
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osaamista prosessin eri vaiheissa tarvitaan ja mitä osaamista eri toimijat tähän prosessiin

tuovat.

Tutkimusmateriaalin analyysiä jatkettiin edelleen ja tavoitteena oli saada aikaan kuntou

tustyön osaamiskuvaus. Tutkija järjesti aineistoa helpommin tulkittaviin osiin ja se edel

lytti aineiston systemaattista  läpikäyntiä. Tutkija  luki  tuotettua kirjallista aineistoa mo

neen kertaan läpi ja tällä tavoin pyrki tuntemaan tutkimusaineiston mahdollisimman hy

vin.  Tutkija  litteroi  kaikista  kolmesta  ryhmäkeskustelusta  saadun  aineiston  uudelleen

yhteen. Tutkija etsi aineistosta alleviivaamalla osaamista kuvaavia ilmauksia. Käsitteel

listämisvaiheessa tutkija pelkisti  ja kiteytti aineistosta tutkimuksen kannalta olennaisen

tiedon.

Käsitteellistämisvaiheen  jälkeen  tutkija  etsi  mahdollisimman  selkeää  ja  yksinkertaista

tapaa luokitella olemassa oleva materiaali. Tutkija ryhmitteli eli klusteroi aineiston pal

velulinjakohtaisesti uudelleen ensimmäisen vaiheen luokituksen perustana olleeseen ne

likenttään;  ammatillinen  ydinosaaminen,  toimintaympäristöosaaminen,  yleiset  työelä

mävalmiudet  ja oman työminän kehittäminen. Ryhmittelyä vaikeutti se, että aineistosta

nousi selkeästi esille, että on pyritty kuvaamaan kaikille yhteistä ja jollekin tai joillekin

erityistä osaamista. Tämä  johti  toisenlaiseen  luokitteluun,  joka  muodostettiin aineiston

sisällön  perusteella.  Aineiston  perusteella  pääluokiksi  nostettiin  erityisosaaminen,  pe

rusosaaminen,  organisaatioosaaminen  ja  henkilökohtaiset  taidot. Teoriaosuuden  osaa

misen nelikenttämallin kuvaukset auttoivat tässä jaossa.

Uudet pääluokat (ensimmäisen vaiheen pääluokat)

 tehtäväroolin erikoistaidot (ammatillinen ydinosaaminen)

 organisaatioosaaminen (toimintaympäristöosaaminen)

 tehtäväroolin perustaidot (yleiset työelämävalmiudet)

 henkilökohtaiset taidot (oman työminän kehittäminen)

Analyysimateriaali yhdistettiin osaamiskartaksi (liite 2). Pohjana tälle mallille oli Hätö

sen  (2005,  21)  esittämä  osaamisympyrä,  jossa  kuvataan  osaamisen  eri  ulottuvuuksia.

Pystysuoralla akselilla on tasoulottuvuus (organisaatio  yksilö) ja vaakasuoralla akselil

la on ns. tyyppiulottuvuus (tiedot, taidot  työskentelytavat, vuorovaikutustaidot). Tutki

ja jatkoi osaamisalueiden luokittelua tähän nelikenttään ja käytti siinä apuna Helakorven
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(2005,  155    156  ja  2006,  54  –  56,78    79)  esittämiä  asiantuntijan  osaamisen  osa

alueiden  kuvauksia.  Osaamiskarttaa  tehdessä  tutkija  pyrki  kiteyttämään  kuvatut  osaa

misalueet  ja  vältti osaamisien pilkkomista  liian pieniin osiin (esim. Kukko & Yliniemi

2005, 64).

Osaamiskartan  analysointia  jatkettiin  alaluokkiin  ja  siinä  apuna  käytettiin  Hätösen

(2005,  23    26,  52)  mallia.  Tutkija  on  pyrkinyt  löytämään  osaamiskartan  pääluokkiin

kirjatuille  osaamisalueille  tarkempia  kuvauksia.  Näin  syntyi  osaamisluettelo  (liite  4),

joka on osaamiskartan tukimateriaali. Näin aineistosta ei kadotettu analyysin vaiheissa

mitään oleellista informaatiota, vaan se on järjestetty uudenlaiseen teoreettiseen malliin.

Tutkimusaineiston  analyysin  tuloksena  syntyivät  kuntoutustyöntekijöiden  osaamiskar

tan sisältöalueiden kuvaukset (liite 3). Tässä vaiheessa aineistoa verrattiin teoriaviiteke

hykseen ja Helakorven (2005, 155 – 156; 2006,54 – 56,78 – 79) osaamisen osaalue ja

ottelun kuvauksiin

Analysointiin liitettiin vielä yksi vaihe, kun yksikön johtaja esitti toiveen selvittää, löy

tyykö aineiston pohjalta tehtävistä toimintasektoreiden osaamiskartoista eroavaisuuksia.

Tutkija  teki  kolmesta  eri  toimintasektorista  osaamiskartat  ja  vertasi  niitä  toisiinsa.

Osaamiskartoista etsittiin tukea suunnitellulle organisaatiomuutokselle,  jossa lääkinnäl

liset  kuntoutusmuodot  muodostaisivat  oman  palvelulinjan  ja  ammatillisista  kuntoutus

muodoista TYK  ja ASLAK®palvelulinjat oman palvelulinjan. Tämän  lisäksi kuntou

tustutkimuksen  palvelulinja  muodostaisi  oman  palvelulinjan.  Näissä  osaamiskartoissa

löytyi muutamia eroavaisuuksia, esimerkiksi ammatillisissa ryhmissä oli kuvattuna työ

hön  ja  työelämään  liittyvää  osaamista  tarkemmin  ja  lääkinnällisissä  ryhmissä  sairaus

kohtaiseen  ja kipuun  liittyvän osaamisen merkitystä. Nämä tulokset esitettiin  työyhtei

sölle, mutta niitä ei ole esitetty tarkemmin tutkimustuloksissa.

Tutkija erotteli aineistosta erilleen kehittämisajatukset. Ne koottiin sekä osaamiskarttaan

(liite 5) että ryhmiteltynä osaamiskartan osaalueisiin: markkinointi  ja viestintä, tutki

mus  ja kehittämistoiminta  ja kuntoutuksen viitekehys (liite 6). Toimintatapojen  ja toi

minnan  kehittämiseen  ja  osaamisen  kehittämiseen  liittyvät  kehittämisideat  on  kuvattu

liitteessä 6. Toimintatapojen  ja  toiminnan kehittämiseen  luokiteltu aineisto sisälsi kun
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toutusprosessin toteuttamiseen liittyviä ideoita ja osaamisen kehittämiseen liittyvät ideat

sisälsivät konkreettisia ehdotuksia osaamisen lisäämiseksi.

Kehittämistoiminnan tuloksena  tuotettiin erilaisia  osaamisen kuvauksen malleja aineis

ton analyysin perusteella. Tällainen analysointi on mahdollista sisällönanalyysissä, joka

voi  olla  tekstianalyysia.  Tällöin  aineistosta  tuodaan  dokumenttien  sisältö  sanallisesti

esiin ja samalla saadaan selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003,

107.) Eskolan ja Suorannan (2003, 149  151) mukaan laadullinen tutkimus etenee usein

tällä tavoin vaiheittain ja tuottaa usein enemmän kuin ensimmäisen jäsennyksen.

6.4 Kehittämistyön ensimmäinen vaihe

Kehittämistyön  ensimmäinen  vaihe  sisälsi  osaamisen  kehittämisen  suunnittelutyöryh

män kokoontumiset ja ryhmätyöskentelyt. Ryhmätöiden avulla kuvattiin kuntoutustyös

sä tarvittavaa osaamista sekä sisäisessä koulutustilaisuudessa että yksikköpalaverissa.

Kuntoutuskeskuksen  osaamisen  kehittämisestä  sovittiin  johtoryhmän  palaverissa

6.3.2006.  Kokouksessa  valittiin  työryhmä  valmistelemaan  asiaa.  Työryhmään  kuului

kolme  johtoryhmän  jäsentä,  joista  yksi  oli  tämän  toimintatutkimuksen  tekijä.  Työryh

män  tavoitteena oli  luoda  toimintasuunnitelma  ryhmäkohtaisten  kehityskeskusteluiden

eli  ryhmäHEKS  keskusteluiden  toteuttamisesta  kuntoutuskeskuksessa.  Työryhmälle

annettiin  aikaa  kaksi  kuukautta. Tavoitteena  oli,  että  palvelulinjoista  koottavat  ryhmät

käyvät omat keskustelunsa ennen kesälomia, ja niistä tehdään elosyyskuussa yhteenve

to.  Henkilökohtaiset  kehityskeskustelut  suunniteltiin  pidettäväksi  ryhmien  kehityskes

kusteluiden  pohjalta  syyskuussa  ja  lokakuussa  2006.  Johtoryhmän  kokouksessa  sovit

tiin,  että  työskentelyyn  liittyvä  toimintamalli  esitellään  koko  henkilöstölle  sisäisessä

koulutustilaisuudessa  23.5.06.  Johtoryhmän  mielestä  sisäisessä  koulutuksessa  on  täs

mennettävä sitä, mitä hyötyä osaamisen kehittämisestä on työntekijöille ja työyhteisölle.

Osaamisen kehittämisen työryhmä piti kaksi ideointipalaveria maaliskuussa 2006 (23.3.

ja  30.3.).  Näiden  keskusteluiden  pohjalta  päädyttiin  mahdollisimman  yksinkertaiseen

toimintamalliin. Osaamista päätettiin kartoittaa kahden kysymyksen avulla,  jolloin pal

velulinjoista koottavien työryhmien  jäsenet saivat suhteellisen vapaasti kuvata kuntou
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tustyössä tarvittavaa osaamista. Kolmanteen kokoukseen (7.4.06) osallistui myös toinen

kuntoutuskeskuksen  esimiehistä  ja  siinä  täsmennettiin  vielä  toimeksiantoa.  Suunnitel

mana oli,  että  laajennettu  johtoryhmä miettii kriittistä osaamista  suhteessa  strategiaan.

Tämän  lisäksi  kolme  muuta  ryhmää  miettivät  konkreettista  osaamista,  jota  tarvitaan

ydinprosessien tuottamiseen. Nämä ryhmät olivat lääkinnällinen kuntoutus (Sydän, Tu

les  ja Geriatrinen),  työelämäsuuntautunut kuntoutus  (ASLAK®  ja TYK) sekä  Kuntou

tustutkimus.

Kuntoutuskeskuksen  henkilöstölle  pidettiin  yhteinen  sisäisen  koulutuksen  tilaisuus

(23.5.06),  jonka  tarkoituksena  oli  käynnistää  osaamiskartoitus  kuntoutuskeskuksessa.

Tilaisuuden aluksi yksikön johtaja kertoi, miksi osaamisen kehittäminen on työyhteisön

kannalta tärkeää  ja mikä on kehityskeskusteluiden tarkoitus. Tilaisuudessa käytiin  läpi

kaavio, jossa osaamisen kehittämisen näkökulma liitettiin perustehtävään ja strategiseen

tahtotilaan (vrt. kuvio 10). Tässä koulutustilaisuudessa yksikön johtaja käsitteli aineisto

ja,  jotka  liittyivät  jollain tavoin tulevaan osaamisen määrittelyprosessiin. Osaamisen  ja

ammatillisen  kasvun  tarvetta  perusteltiin  työelämän  muuttumisella  ja  siitä  johtuvalla

osaamisvaatimuksien muuttumisella.  Koulutustilaisuudessa  todettiin,  että muutos edel

lyttää elinikäistä oppimista ja työssä oppimista, joka on osa työhyvinvointia. Osaamisen

kehittäminen  edellyttää  työyhteisöltä  osaamistarpeiden  arviointia,  kehityskeskusteluita

ja henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia sekä työyhteisön koulutussuunnitelmia.

Kyseisessä  koulutustilaisuudessa  käsiteltiin  kehityskeskusteluja  ja  niiden  laajennettua

tehtävää organisaatiossa. Johtaja esitteli Kiipulan strategiakartan ja sen miten osaamisen

kehittäminen  vaikuttaa  muihin  strategisiin  toimintoihin.  Lisäksi  käsiteltiin  Kiipulan

HEKS prosessia eli osaamisen kehittämisen prosessia, jossa kuvataan osaamisen ja ke

hittymisen tarpeen syntyminen ja sen liittyminen kehityskeskusteluun (vrt. kuvio 10).

Yksikön  johtaja  esitteli  myös  ammatillisen  osaamisen  jaon  neljään  eri  osaalueeseen.

Tätä  Kiipulan  viitekehystä  on  käytetty  määrittelemässä  ammatillista  osaamista  osana

työhyvinvoinnin kehittämistä. Malli on koottu  työhyvinvoinnin kehittämistyöryhmässä

vuonna 2004 ja siihen on koottu työkykysivujen (Tykytoiminta 2006) mallin mukaisesti

neljä  eri  osaamisaluetta  osaaluetta;  ammatillinen  ydinosaaminen,  toimintaympäristön

osaaminen, yleiset työelämävalmiudet ja oman työminän kehittäminen. Työelämän ylei

siin  taitoihin  on  koottu  Hätösen  (2000,13)  esittämiä  näkemyksiä.  Ammatillinen  ydin
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osaaminen  on  jaoteltu  seuraaviin  osaalueisiin:  substanssiosaaminen,  toteutusosaami

nen,  yhteisöosaaminen  ja kehittämisosaaminen.    Tässä  jaottelussa on hyödynnetty esi

merkiksi Helakorven osaamisen jaottelua neljään eri osaalueeseen (vrt. kuvio 4).

Kuntoutustyön  viitekehyksinä esiteltiin kuntoutusohjauksen prosessi  (kuvio 9). Tämän

lisäksi  sisäisessä koulutuksessa käsiteltiin kuntoutuksen pääprosessia asiakkaan polku

na.  Kuntoutusprosessia  tarkasteltiin  suhteessa kuntoutuksen  tavoitteisiin  ja  tällä  tavoin

korostettiin myös asiakasnäkökulmaa.

Sisäinen koulutus jatkui ryhmätyöskentelyllä. Keskustelun apuna oli edellä kuvattu Kii

pulan  ammatillisen  osaamisen  nelikenttämalli.  Ryhmäkeskustelun  tavoite  oli  tunnistaa

kuntoutustyössä tarvittava keskeinen osaaminen kahden kysymyksen avulla:

Mitä osaamista kaikilla työryhmän jäsenillä tulisi olla?

Mitä erityisosaamista jollakin tai joillakin työryhmän jäsenillä tulisi olla?

Kuntoutustyöntekijät  jaettiin  toimintasektoreittain  kolmeen  eri  ryhmään:  ammatillinen

kuntoutus (ASLAK® ja TYK), lääkinnällinen kuntoutus (Sydän, Tules ja Geriatrinen) ja

kuntoutustutkimus. Keskustelun  tuotokset eli  tarvittavat osaamisalueet  kirjattiin keltai

sille liimalapuille ja ne koottiin yhteiseen fläppitauluun seinälle.

Tässä osaamisen kuvaamisen ensimmäisessä tilaisuudessa oli paikalla 22 henkilöä. Ai

heen käsittelyyn oli varattu aikaa kaksi ja puoli tuntia. Yhteisen viitekehyksen esittelyyn

käytettiin  aikaa  vajaa  puolet  tästä  ajasta,  varsinaiseen  työskentelyyn  ja  ryhmätöiden

purkuun  yli  puolet  ajasta.  Ryhmät  keskustelivat  osaamiseen  liittyvistä  asioista  varsin

vapaasti. Aiheen käsittely jäi osittain kesken, sillä ryhmät miettivät pääasiassa sitä, mitä

osaamista kuntoutuksessa tarvitaan. Ryhmäkeskusteluista puuttui keskustelu osaamisen

jakautumisesta kaikille yhteiseen ja erityiseen osaamiseen. Yksikön johtaja ja tutkija to

tesivat heti tilaisuuden jälkeen, että keskustelu oli ollut varsin antoisaa ja se jäi selvästi

kesken ajanpuutteen vuoksi. Suunnitelmaa muutettiin ja päätettiin jatkaa ryhmätyösken

telyä seuraavalla viikolla yksikköpalaverin yhteydessä, jolloin käyty keskustelu oli vielä

hyvässä muistissa. Ryhmätöiden tulokset jätettiin koulutustilan seinälle odottamaan seu

raavaa viikkoa.
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Ryhmätöitä  jatkettiin  yksikköpalaverissa  (29.5.06),  jolloin  paikalla  oli  34  henkilöä.

Keskustelun  tavoitteeksi  asetettiin  tarkastella  osaamista  niin,  että  siitä  voitiin  erottaa

kaikille yhteinen osaaminen ja tarvittava erityisosaaminen. Yksikköpalaverin yhteyteen

liitetty keskustelu kesti vajaan tunnin. Ryhmätöissä lisättiin vielä puuttuvia osaamisalu

eita, sillä ryhmätyöskentelyyn osallistui sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet ensimmäi

sellä kerralla paikalla.

6.5 Kehittämistyön välivaihe

Kesälomien jälkeen elokuussa 2006 jatkettiin osaamisen kehittämisasian käsittelyä. Tut

kijan  ja  yksikön  johtajan  kanssa  sovittiin  kehittämisprosessin  etenemisestä  ja  uuden

vaiheen ottamisesta mukaan prosessiin. Välivaiheen tarkoitus oli palauttaa työntekijöi

den  mieliin keväällä käyty osaamiskeskustelu. Palvelulinjoittain  toteutettuun keskuste

luun  osallistui  myös  sellaisia  työntekijöitä,  jotka  eivät  olleet  mukana  ensimmäisessä

vaiheessa.

Kehittämistyön  tavoitetta täsmennettiin  tässä vaiheessa. Ensimmäisen  vaiheen  tulokset

oli luokiteltu Kiipulan osaamisen nelikenttämallin mukaisesti. Tavoitteena oli täydentää

tätä  alustavaa  osaamistarvekuvausta.  Osaamiseen  liittyvää  keskustelua  sovittiin  jatket

tavaksi niin, että tarkastelu etenee yleisestä erityiseen ja että osaamistarpeita jäsennetään

myös  toimintasektoreittain  (lääkinnällinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus, kuntou

tustutkimus ja kuntoutuksen tukitoiminnat). Lisäksi yksikön johtajan ja tutkijan suunni

telmissa  oli  koota  materiaalia  toteutusosaamisen  eri  menetelmistä  ja  tulevaisuuden

osaamistarpeista.

Yksikön  johtaja  esitteli  välivaiheen  toimintamallin  ja  tavoitteet  yksikkökokouksessa

7.8.06, jossa oli läsnä 28 henkilöä. Ryhmille annettiin tehtäväksi miettiä, kuinka täyden

tää  tai  täsmentää  ensimmäisen  vaiheen  osaamistarpeita  erityisesti  ammatillisen  ydin

osaamisen ja toimintaympäristön osaamisen alueilla. Palvelulinjoittain käytävän keskus

telun  toiseksi  tehtäväksi  annettiin  tukipalveluiden  roolin  tarkastelu  eli  minkälaista

osaamista kuntoutusprosessin hyvä toteutus edellyttää tukipalveluissa (toimistopalvelut,

asumis  ja  vapaaaikatoiminta).  Tämä  keskustelu  jäi  puuttumaan  ensimmäisessä  vai

heessa.  Välivaiheen  ryhmäkeskustelut  ohjeistettiin  myös  kirjallisesti.  Ryhmäkeskuste
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luihin toteutettiin seuraavalla viikolla (15.8.06) ja niihin oli varattu aikaa tunti. Palvelu

linjoittain toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin osallistui 34 henkilöä. TYK palvelulinjan

keskusteluun osallistui  tutkija  ja Geriatrisen palvelulinjan keskusteluun kuntoutuspääl

likkö. Yhteenvedot näistä keskusteluista toimitettiin kirjallisena tutkijalle.

Kaikissa  ryhmissä  ei  ollut  mukana  osaamisen  kehittämisen  ensimmäiseen  vaiheeseen

osallistuneita henkilöitä ja lisäksi ryhmätöihin varattu aika oli liian lyhyt.  Nämä vaikut

tivat ryhmätöiden tuloksiin. Ne olivat hyvin eri lailla tehtyjä ja pitivät sisällään erilaisia

asioita. Ryhmäkeskusteluiden tulokset sisälsivät toiminnan kehittämisideoita. Osaamis

tarvekuvauksiin tuli lisää vain muutamia tarkennuksia.

6.6 Kehittämistyön toinen vaihe

Toisen vaiheen tavoitteena oli, että tarkastelu tuo esille sekä työyhteisön vahvuuksia et

tä auttaa työyhteisöä,  tiimejä  ja kutakin työntekijää tunnistamaan kehittämistä vaativia

osaamisalueita. Tarkastelun tuotoksia oli tarkoitus hyödyntää palvelujen kehittämisessä

ja  markkinoinnissa,  suunniteltaessa  henkilöstön  sisäistä  koulutusta,  henkilökohtaisten

kehittymissuunnitelmien  laatimisessa, kehityskeskusteluissa sekä uusien työntekijöiden

perehdytyksessä. Kaikki käydyt keskustelut oli tarkoitus koota yhteen ja käsitellä yhtei

sesti. Syntynyt aineisto  muodosti pohjan,  jota peilaten kukin  valmistautui  henkilökoh

taiseen kehityskeskusteluun.

Välivaiheen  jälkeen  jatkettiin osaamisen kehittämisen  jatkosuunnitelmien esittelyä yk

sikköpalaverissa  (14.8.06),  johon osallistui 36 henkilöä. Yksikön  johtaja esitteli  toisen

vaiheen ryhmäkeskusteluihin liittyvää aineistoa. Palaverissa käsiteltiin osaamisen kehit

tämiseen liittyviä näkökulmia ja palautettiin mieleen osaamisen neljä eri pääaluetta. Li

säksi  käsiteltiin  HEKS  –prosessi,  kuntoutusprosessi  ja  ensimmäisen  vaiheen  osaamis

tarvekuvaus. Tilaisuudessa  todettiin,  että  tavoitteena on  löytää koko kuntoutuskeskuk

sen  osaamistarve  ja  palvelulinjan  osaamistarve,  jotka ovat  pohjana  henkilökohtaiselle

kehityskeskustelulle. Palaverissa sovittiin, että käsitelty materiaali tallennetaan sisäiseen

tietoverkkoon  (intra). Toimintasektoreittain  kootuille  ryhmälle  varattiin  kahden  tunnin

mittainen aika elosyyskuuhun. Ryhmäjako vastasi kehittämistyön ensimmäistä vaihet

ta. Ryhmien kokoonpano oli etukäteen mietitty siten, että ne henkilöt, jotka pääsääntöi
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sesti osallistuvat  jonkun palvelulinjan  toimintaan  osallistuvat  myös  sen  ryhmäHEKS 

keskusteluun.

Toisen vaiheen osaamisen kehittämisasiaa käytiin läpi yksikön johtoryhmässä (21.8.06).

Kokouksessa  sovittiin,  että  ryhmissä  käytyjen  keskusteluiden  ja  kehityskeskusteluiden

pohjalta nousseiden asioiden käsittelyä jatketaan työyhteisön kehittämispäivillä vuoden

lopussa.  Yksikön  esimiehen  ja  tutkijan  välinen  suunnittelupalaveri  (24.8.06)  käsitteli

toisen vaiheen osaamisen kehittämisen ryhmäkeskusteluiden toteutusta. Keskusteluiden

tukimateriaaliksi  valittiin kuntoutuskeskuksen  toimintastrategia 2007   2010,  toiminta

suunnitelma  ja tuloskortti vuodelle 2006. Toisen vaiheen materiaali  tallennettiin yhtei

seen tietoverkkoon, josta se oli kaikkien saatavilla.

Toisen vaiheen ryhmäkeskustelutilaisuuksien alussa esiteltiin välivaiheen ryhmäkeskus

teluiden yhteenvedot. Tämän jälkeen yksikön johtaja esitteli kuntoutuskeskuksen strate

gian vuosille 2007 2010 ja toimintasuunnitelman ja tuloskortin vuodelle 2006. Ryhmis

sä käytiin keskustelua siitä,  mitä osaamistarpeita  esitetyn  materiaalin pohjalta  voidaan

tunnistaa.

Toinen käsiteltävä aihe oli kuntoutusprosessi  ja mitä osaamista sen eri vaiheissa tarvi

taan. Tämän tarkoitus oli täydentää edellisen vaiheen osaamistarpeita ja löytää vielä tu

kipalvelun  rooli  selkeämmin  koko  prosessin  kannalta.  Käsiteltävä  materiaali  jaettiin

keskustelutilaisuudessa.

Ryhmäkeskustelutilaisuudessa  käytettiin  puolet  varatusta  ajasta  strategian  ja  toiminta

suunnitelman  pohjalta  tulevien  osaamistarpeiden  käsittelyyn.  Toinen  puoli  ajasta  kes

kusteltiin kuntoutusprosessin eri vaiheiden edellyttämästä osaamistarpeesta.

Ammatillisen  kuntoutuksen  tilaisuudessa  (24.8.06)  oli  kaksia  ryhmää.  TYK  

palvelulinjan  ryhmäkeskusteluun  osallistui  tutkijan  lisäksi  9  henkilöä  ja  ASLAK®  

palvelulinjan  ryhmäkeskusteluun kahden  esimiehen  lisäksi  9  henkilöä.  Keskusteluiden

yhteenvedot  kirjattiin  piirtoheitinkalvolle  ja  esitettiin  koko  ryhmälle.  Ensimmäisen

ryhmätyön  tulos  esitettiin  kyseisessä  tilaisuudessa  ja  toisen  ryhmätyön  tulos  esitettiin

ajanpuutteen vuoksi seuraavan viikon yksikköpalaverissa.
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Lääkinnällisen kuntoutuksen  ryhmäkeskustelu  toteutettiin 7.9.06  ja siihen osallistui 16

henkilöä. Yksikön johtaja oli mukana Sydänkuntoutuksen ryhmässä,  jossa oli hänen li

säkseen  5  työntekijää.  Kuntoutuspäällikkö  osallistui  Geriatrisen  palvelulinjan  ryhmä

keskusteluun, jossa oli hänen lisäkseen 6 henkilöä ja tutkija Tules palvelulinjan ryhmä

keskusteluun,  jossa  oli  5  muuta  henkilöä.  Ryhmäkeskusteluiden  yhteenvedot  kirjattiin

piirtoheitinkalvolle ja käytiin tilaisuudessa yhteisesti läpi koko ryhmän kanssa.

Kuntoutustutkimuspalvelulinjan  ryhmäkeskusteluun  (22.9.06)  osallistui  10  henkilöä  ja

siinä oli läsnä molemmat esimiehet ja tutkija. Keskustelutilaisuus oli luonteeltaan erilai

nen. Siinä keskusteltiin palvelulinjan  tulevaisuudesta  ja palvelulinjan  toiminnan kehit

tämissuunnasta.  Tämä  keskustelu  liittyi  suunnitelmissa  olevaan  organisaatiomuutok

seen.

Toiseen vaiheeseen liittyi myös henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin valmistautumi

nen.  Yksikön  esimies  kertoi  kehityskeskusteluiden  käytännöistä  yksikköpalavereissa

(7.8 ja 28.8.06), joissa oli  läsnä 34 henkilöä. Tällöin sovittiin, että lokakuussa pidetään

yhteenveto kaikista ryhmäkeskusteluista. Tämän lisäksi kerrottiin yhteisistä työyhteisön

kehittämispäivistä, jossa käsitellään osaamisen kehittämisen pohjata esiin nousseita asi

oita.

Syyskuussa (19.9.2006) pidetyssä sisäisessä koulutustilaisuudessa tutkija kertoi yhteen

vetotiedot  käydyistä  ryhmäkeskustelutilaisuuksista.  Kuntoutuspalveluiden  ryhmäkes

kustelutilaisuutta ei ollut vielä pidetty. Osaamistarvekuvaukset esiteltiin kuitenkin työn

tekijöille,  jotta  niitä  voitiin  hyödyntää  kehityskeskusteluihin  valmistautumisessa.  Sa

massa  tilaisuudessa  esiteltiin kehityskeskusteluihin  liittyvät uudet  lomakkeet  ja  tuotiin

esiin mahdollisuus täyttää henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Osaamistarpeen  kuvauksia  käsiteltiin  työhyvinvointipalveluiden  ohjausryhmässä

(20.11.06)  ja  niihin  lisättiin  asiakaspalveluosaaminen  ja  kehittämisosaamisen  täsmen

nyksenä projektien hallinta.

Kaikkien eri  vaiheiden  analysoinnin  tuloksena syntynyt osaamiskartta käsiteltiin  sisäi

sessä  koulutustilaisuudessa  (4.12.06).  Samassa  tilaisuudessa  yksikön  johtaja  esitteli
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myös kehityskeskusteluiden yhteenvetotulokset  ja valmistauduttiin tuleviin työyhteisön

kehittämispäiviin.

7 Tutkimuksen tulokset

7.1  Osaamisen kehittämissykli

Osaamisen  kuvaaminen  sisälsi  kolme  eri  vaihetta  (liite  4).  Kehittämistyön  aikana  ha

vainnointi  ja  reflektointi  johtivat  suunnitelman  tarkistamiseen.  Jokaiselle  vaiheelle

suunniteltiin  välitavoitteet  edeltävien  vaiheiden  tulosten  perusteella.  Esimerkiksi  en

simmäisen ja toisen vaiheen väliin lisättiin välivaihe, jotta prosessi eteni kohti tavoitetta.

Kehittämistyön aikana käsiteltiin  yhdessä  tuotettuja kuvauksia  ja  sillä  tavoin annettiin

kaikille  kehittämistyöhön  osallistuville  mahdollisuus  vaikuttaa  kehittämisprosessiin.

Prosessin  vaiheittaista  etenemistä kuvaa osaamiskartan  syntyminen eri  työskentelyvai

heiden  kautta  syntyneen  materiaalin  analysoinnin  tuloksena.  Prosessin  jatkuvuutta  ku

vaavat työyhteisön kehittämispäivät, joiden sisältöä suunniteltiin osaamisen kuvauspro

sessin  aikana  esiin  nousseiden  teemojen perusteella. Tällainen  asteittainen  ja  prosessi

mainen eteneminen on tyypillistä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisessä. Kuvios

sa 12 kuvataan kehittämisen sykliä, josta voidaan tunnistaa myös toimintatutkimukseen

liittyvät eri vaiheet: suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi.
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Yksikön/ryhmän tehtäväkentän ja
tavoitteiden edellyttämät

osaamiset, yhteinen ja erityinen

Tarvittava osaaminen nyt
ja tulevaisuudessa

Kuntoutuksen
pääprosessin edellyttämä

osaaminen

Yksilön osaamisen
kehittymissuunnitelma

Kehittymisen arviointi
ja edistymisen

huomiointi

Yrityksen mission,
vision ja strategioiden

edellyttämät osaamiset

Työyhteisön
osaamisen

kehittämissuunnitelma

Palvelulinjan
osaamistarpeiden

täsmennys ja
tukipalveluiden osuus

Kuvio 12. Kehittämistyön sykli

Tutkimustyössä syntyi hiljaisen tiedon sanallistamisprosessin avulla yhteistä tietoa kun

toutustyön  vahvuuksista  ja  osaamisesta.  Kuvatussa  kehittämistyössä  on  hyödynnetty

vuoropuhelua  ja yhteistoiminnallisuutta,  ja niiden avulla on mahdollistettu työyhteisön

kollektiivinen  oppiminen  ja  hiljaisen  tiedon  sanallistaminen.  Työntekijöillä  annettiin

mahdollisuus  tulla  tietoisiksi  sekä omasta että muiden hiljaisesta  ja käsitteellisestä  tie

dosta.  Yhteisen  keskustelun  avulla  työntekijät  ovat  voineet  hahmottaa  oman  työnsä

merkitystä ja omaa roolia kuntoutustyössä.

Tutkimustyön aikana kuvattiin kulttuurissa olevaa osaamista, mikä  liittyy ydinosaami

sen tunnistamiseen. Kehittämistyön aikana käydyt keskustelut toivat esiin arvoja, asen

teita ja käsityksiä,  joita on kuvattu osaamiskartoissa (liite 2  ja liite 4)  ja kehittämiside

oissa  (liite  5  ja  liite  6). Lisäksi kehittämisprosessin  aikana kuvattu moniammatillisissa

työryhmissä  yhdistyvä  osaaminen  on  osittain  organisaation  rakenteissa,  kulttuurissa,

historiassa  ja ryhmissä. Voidaan ajatella, että osaamiseen  liittyvien käsitysten  ja usko

musten käsittely on vaikuttanut myös työyhteisön kulttuuriin. Tämä kulttuurissa olevan

osaamisen  kuvaaminen  on  ensimmäinen  askel  organisaatiossa  olevan  ydinosaamisen

tunnistamisessa.
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Onnistuneen kehittämishankkeen edellytyksenä on yhteisesti määritellyt  ja ymmärretyt

käsitteet. Osaamisen kehittämiseen liittyi monenlaisia käsitteitä, joita selkiytettiin yhtei

sissä  keskusteluissa  kehittämistoiminnan  aikana.  Kehittämistyö  liitettiin  kiinteästi  ole

massa olevaan  työhyvinvoinnin  ja osaamisen kehittämisen  teoriaan,  jota käytettiin  hy

väksi osaamiskartan luomisessa. Yhteistä työhyvinvoinnin viitekehystä käsiteltiin kehit

tämisprosessin aikana ja keskusteluiden kautta se tuli työntekijöille tutummaksi ja ym

märrettävämmäksi. Lisäksi teoriaviitekehys auttoi sekä tutkijaa että työyhteisön jäseniä

hahmottamaan  osaamisen  moninaisuutta  ja  laajaalaisuutta.  Vuoropuhelun  tuloksena

työyhteisöön syntyi uusi osaamiseen liittyvä käsitteistö, joka kuvaa työyhteisön arkipäi

vän ilmiöitä osaamisalueina.

Kehittämistoiminnan  onnistumiseen  vaikutti  se,  että  toimenpiteet  toteutettiin  proses

sinomaisina. Toimenpiteet yhdistettiin työpaikan toimintatapoihin ja mitoitettiin työpai

kan tarpeisiin. Osallistavan työskentelyotteen avulla painotettiin työntekijöiden aktiivis

ta roolia oppimisprosessissa samoin kuin sosiokonstruktivismiin liittyvää oppimisen so

siaalista  luonnetta. Kehittämisprosessin suunnitelmia käsiteltiin  yhteisesti prosessin ai

kana,  jolloin työntekijöillä oli mahdollisuus keskustella,  jakaa tietoa, osallistua neuvot

teluihin ja esittää erilaisia tulkintoja asioista. Nämä keskustelut vaikuttivat myös kehit

tämistyön suuntaan.

Kehittämissuunnitelman  toteuttaminen  edellyttää  päätöksentekoa,  resurssien  jakamista

ja  kohdistamista,  jotka ovat  usein  johtajien  vastuualuetta. Tässä  kehittämishankkeessa

keskeinen yhteistyötaho oli yksikön johto. Yksikön johtaja ohjasi omalla toiminnallaan

ansiokkaasti kehittämishanketta eteenpäin. Kuntoutuskeskuksen henkilöstö pyrittiin saa

maan  mukaan  varaamalla  ryhmätyöajat  riittävän  ajoissa  ja  mahdollisimman  sopiviin

ajankohtiin  työjärjestelyiden  kannalta.  Työhyvinvoinnin  kehittämisen  keskeinen  näkö

kulma on toiminnan kohdistuminen kaikkiin työntekijöihin, mitä toteutettiin myös tässä

kehittämishankkeessa.

Yhtenä konkreettisena työyhteisön toimintatavan muutoksena oli strategian ja toiminta

suunnitelman  tarkastelu  osaamisen  näkökulmasta.  Kyseinen  toimintatapa  mahdollisti

strategian liittämisen työn tekemisen arkeen ja uudenlaisen tavan maastouttaa strategiaa.

Strategian ymmärtäminen vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista ja yhteistä keskus

telua. Tällaista toimintatavan käyttöä esittävät Kukko ja Yliniemi (2005) selonteossaan,
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jossa he  toteavat, että osaamisen kehittämisessä on haasteellista strategian maastoutus,

ja että strategian  ja tulevaisuuden hahmottaminen ovat tärkeitä  lähtökohtia osaamiseen

liittyvissä keskusteluissa. (Kukko & Yliniemi 2005, 64.)

Toimintatutkimus  edellyttää  työyhteisöltä  valmiutta  muutoksiin  ja  itsensä  kehittämi

seen. Kuntoutustyöntekijät olivat innokkaasti mukana kaikissa kehittämistyön vaiheissa.

Osallistumiseen pyrittiin vaikuttamaan tuomalla selkeästi esiin kehittämistyön hyödyt ja

osaamisen  merkitys  työhyvinvoinnin kannalta. Työyhteisön kehittämisprosessi oli  mo

nella tavalla oppimisprosessi. Kehittämisprosessi toi uutta osaamista kuntoutustyönteki

jöille, jotka tulevaisuudessa ohjaavat kuntoutusasiakkaita osaamiseen ja oppimiseen liit

tyvissä  asioissa.  Yhteiset  keskustelut  osaamisesta  antoivat  työntekijöille  valmiuksia

tunnistaa  omaa  osaamista,  mikä  mahdollistaa  osaamisen  tuomisen  moniammatillisen

työryhmän käyttöön.

Osaamisen  kuvaamisen  apuna  käytettiin  eri  menetelmiä  ja  välineitä.  Ensimmäisessä

vaiheessa käytettiin ammatillisen osaamisen  viitekehystä  ja  kahta osaamisen kuvaami

sen  liittyvää kysymystä  (Mitä osaamista kaikilla  työryhmän  jäsenillä  tulisi olla  ja mitä

erityisosaamista  jollakin tai  joillakin työryhmän jäsenellä tulisi olla). Näiden kysymys

ten avulla tuotettiin osaamista kuvaavaa materiaali parhaiten. Toisessa vaiheessa kuva

usten  apuna  käytettiin  strategiaa  ja  toimintakertomusta,  jotka  auttoivat  tulevaisuuden

osaamistarpeiden  kuvaamista.  Näiden  taustamateriaalien  avulla  saatiin  tuotettua  riittä

vän  laaja  kuva  kuntoutustyössä  tarvittavasta  osaamisesta.  Kehittämistyössä  käytettiin

osaamisen  kuvaamisen  apuna  vielä  prosessikuvausta,  jonka  avulla  oli  tarkoitus  löytää

prosessin eri vaiheissa tarvittavaa osaamista. Prosessikuvauksen avulla tuotettu osaami

sen kuvaukseen tuotettu materiaali jäi varsin vähäiseksi, mutta kuntoutusprosessin käsit

tely olikin tarkoitettu enemmän edellisten vaiheiden täydentämiseksi.

Kuntoutusprosessikuvauksen avulla oli myös tarkoitus kirkastaa  tukipalveluiden roolia

ja  osaamista.  Tukipalveluiden  osaamisen  kuvaamiseen  panostettiin  myös  välivaiheen

aikana,  jossa se osoittautui varsin haasteelliseksi  tehtäväksi. Lääkinnällisen palvelulin

jan kuntoutusmuodoissa se oli selvästi helpommin tunnistettavissa, sillä siinä yhteistyö

on  tiiviimpää.  Prosessikuvausta  voidaan  jatkossa  hyödyntää  tukipalveluiden  osaamis

alueiden tunnistamisessa moniammatillisessa yhteistyössä.
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Alustava  suunnitelma  oli,  että  laajennettu  johtoryhmä  miettii  kriittistä  osaamista  suh

teessa strategiaan. Tämä  jäi  toteutumatta tämän tutkimuksen tekemisen aikana. Lisäksi

tavoitteena  oli  jäsentää  osaamista  myös  toimintasektoreittain.  Käytetyillä  ryhmätyös

kentelymenetelmillä  ja  ryhmäjaoilla  ei  saatu  aikaan  merkittäviä  eroja  näihin  osaamis

karttoihin.  Koko  kuntoutustyön  osaamiskartta  kuvaa  kaikissa  palvelulinjoissa  tarvitta

vaa osaamista ja sen tietoja voidaan tarvittaessa täsmentää.

Tämän  kehittämistyön  kuvaamisen  ja  analysoinnin  tuloksena  syntyi  työyhteisön  osaa

misen kehittämissyklin kuvaus (Kuvio 13).

Yrityksen strategian
edellyttämä

osaaminen tarkistus
vuosittain

Osaamisen arviointi osaamiskartan
avulla koko työyhteisössä

Määritetään osaamisalueet,
joita kehitetään

Yksilönäkökulma,
henkilökohtaiset

kehityskeskustelut,
kehittymissuunnitelmat

Ryhmän / yksikön
osaamisen

kehittämissuunnitelma

Osaamisen kehittäminen
eri menetelmin

suunnitelman mukaisesti

Kuvio 13. Osaamisen kehittämissykli

Osaamisen  kehittämissykli  (kuvio  13)  sisältää  samoja  osaalueita  kuin  Kukko  ja  Yli

niemi  (2005)  tuovat esiin  tutkimustuloksissaan.  Osaamisen kehittämisen  vuosiprosessi

sisälsi  tyypillisesti  seuraavia  vaiheita;  kehityskeskustelut  joko  yksilö  tai  tiimitasolla,

kehityssuunnitelmat  ja  osaamisen  kehittämisen  käytännön  toimet.  Lisäksi  kehityskes

kustelu oli olennaisin osa osaamisen kehittämisessä  ja osaamisen vuosiprosessi päätet

tiin yleensä osaamisen arviointiin. (Kukko & Yliniemi 2005,61.)

Tutkimuksen kohteena olleessa osaamisen kehittämisessä keskityttiin osaamisen kartoit

tamiseen ja kuvaamiseen. Kehittämisprosessin aikana ryhmätyöskentelyyn käytetty aika

oli suhteellisen pieni, mutta osaamisen kuvaamiseen se tuntui olevan riittävä. Osaamis
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kuvauksen aikana tuotettiin myös arviointia osaamisen kehittämistarpeista  ja ne kuvat

tiin osaamisen kehittämisajatuksina. Eniten aikaa on kulunut tuotetun aineiston käsitte

lyyn  ja  koko  prosessin  suunnitteluun.  Tulevaisuudessa osaamiskarttaa  voidaankin  päi

vittää ja osaamista arvioida kevyemmällä otteella kuin kuvatussa kehittämissyklissä.

Kuntoutuskeskuksen osaamisen kehittämissykliin kuuluivat  myös  henkilökohtaiset ke

hityskeskustelut  ja  työyhteisön  kehittämispäivät.  Kummankin  vaiheen  analysoidut  tu

lokset on kuvattu tutkimustuloksissa. Työyhteisön kehittämispäivien moniammatillisuu

teen  liittyvien kuvausten analysoinnin tuloksia voidaan hyödyntää  jatkossa myös osaa

misen kehittämissuunnitelmaa tehtäessä. Työyhteisön kehittämispäivien aikana keskus

teltiin  myös  työyhteisön  toimivuudesta  ja  työntekijöiden  työn  mielekkyyteen vaikutta

vista tekijöistä. Kehittämispäivien aikana esiin nousseiden asioiden käsittelyä jatketaan

sisäisessä koulutuksessa seuraavan vuoden aikana.

7.2 Osaamiskartta

Osaamistarpeen kuvausten analysoinnin  tuloksena syntyi kuntoutustyön osaamiskartta,

joka on yhteinen käsitys tarvittavasta osaamisesta kuntoutustyössä. Osaamiskartta sisäl

tää yhteisesti tuotettua tietoa, joka on oppimisen kannalta oleellista organisaationaalista

tietoa. Vaikka osaamiskartta sisältää paljon kontekstuaalista tietoa, sen sisältöä voidaan

hyödyntää myös muissa Kiipulan toimintayksiköissä ja muissa kuntoutustyötä tekevissä

organisaatioissa. Osaamiskartassa on kuvattu koko moniammatillisen kuntoutustyöryh

män osaamistarpeet  ja samalla kuntoutustyössä tarvittava osaaminen. Osaamiskartta on

eräänlainen kuntoutustyön kvalifikaatiokartta.

Osaamiskartta on  syntynyt  osaamistarpeen  kuvausten  pohjalta  ja  niitä  on  kaksi:  osaa

miskartta (liite 2) ja osaamisluettelo (liite 4). Osaamiskartassa osaaminen on jaettu nel

jään  eri  osaalueeseen:  tehtäväroolin  perustaidot,  organisaatioosaaminen,  henkilökoh

taiset  taidot  ja  tehtäväroolin  erikoistaidot  (kuvio  14).  Osaamisluettelossa  nämä  osa

alueet  sisältävät  yksityiskohtaisempia  osaamiskuvauksia.  Osaamisen  osaalueisiin  ja

kamiseen ovat vaikuttaneet taustateoria ja ryhmätyöskentelyssä tuotettu osaamiskuvaus

ten analysointi. Osaamisalueista tehty sisällön kuvaus on esitetty liitteessä 3.
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Organisaatioosaamiset

Tiedot ja taidot Työskentelytavat

Yksilölliset osaamiset

1. Ydinosaa
miset
= tehtäväroolin
perustaidot

2. Arvoihin ja
toimintatapoihin
liittyvät taidot
 = organisaatio
osaaminen

3. Työelämä
osaamiset
= henkilö
kohtaiset
taidot

4. Ammatti
osaamiset
 = tehtäväroolin
erikoistaidot

Kuvio 14. Kiipulan kuntoutuskeskuksen osaamiskartta

Kuviossa 14 esitetyn osaamiskartan syntyyn ovat vaikuttaneet ryhmäkeskusteluiden si

sältö ja Hätösen (2005) esittämä malli,  joka tuo esiin osaamien eri puolia ja tasoja työ

yhteisössä. Kartta kuvaa sitä,  miten osa osaamisesta on  yksilöllisiä  taitoja,  jotka muo

toutuvat eri organisaatioissa erilaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Alueet 1 ja 2 muodos

tavat  organisaation  identiteetin  ja  sisältävät  sen  työympäristön,  jossa  työntekijät  työs

kentelevät. Alueet 3  ja 4 ovat niitä osaamisalueita,  joita  työntekijät käyttävät työtehtä

vässään. Erityisosaamista voi olla jollakin tai joillakin henkilöillä, mutta sitä ei edellyte

tä  olevan  kaikilla  työntekijöillä.  Ympyrän  keskelle  voidaan  vielä  liittää  asiakasnäkö

kulma, joka ohjaa osaamista. (Hätönen 2005, 21  22.)

Osaamiskartan ensimmäisessä alueessa kuvataan tehtäväroolin perustaitoja ja keskeistä

ammattitaitoa työtehtävän kannalta. Tässä osaamisalueessa kuvataan sitä, miten kuntou

tustyöntekijä luo kuntoutusmahdollisuuksia. Osaamisalueeseen koottiin toteutusosaami

seen liittyviä taitoja, jotka edellyttävät työntekijältä kykyä ohjata ja motivoida kuntoutu

jia. Siihen liittyy kuntoutusprosessin hallintaan liittyviä osaamistarpeita; suunnittelu, to

teutus ja arviointi. Perustaitoihin liitettiin myös ensiaputaidot.

Ryhmäkeskusteluissa  kuvattiin  sitä,  miten  kuntoutustyöntekijä  kehittää palvelutuotetta

kuntoutusprosessin  toteuttamisen  kautta.  Kuntoutustyössä  toimitaan  yhä  enemmän  eri
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verkostoissa, kuntoutusprosessiin otetaan mukaan lähi ja etäverkostoja (Kiipula ja muu

toimintaympäristö) ja niitä hyödynnetään työssä. Kuntoutusprosessi tuotetaan kiinteässä

yhteistyössä eri asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tällainen työsken

telyote edellyttää verkostoasiantuntijuutta ja asiantuntijatiimejä.

Kuvauksissa tuli selkeästi esiin, että kuntoutustyön perusosaamiseen kuuluu myös osal

listuminen markkinointiin. Markkinointiosaamista  tarvitaan kuntoutusprosessin eri vai

heissa. Tähän  liittyy myös asiakaspalveluosaaminen,  joka  lisättiin tähän osaamisaluee

seen  osaamiskartan  esittelytilaisuudessa.  Kuntoutusprosessin  laatuun  ja  kehittämiseen

liittyvät tieteellisen tutkimustiedon tunteminen ja seuraaminen. Nämä osaamisalueet tu

livat  esiin  strategian  ja  toimintasuunnitelman käsittelyyn  liittyvässä  ryhmäkeskustelus

sa.

Kuntoutustyöntekijältä edellytetään tiettyjä kuntoutustyöhön liittyviä perustaitoja. Näis

tä perustaidoista on löydettävissä yhteneväisyyksiä opettajien osaamisvaatimusten kans

sa.  Helakorven  (2005,  167)  mallissa  nämä  liittyvät  pedagogiseen  osaamiseen.  Siihen

kuuluvat esimerkiksi kyky ohjata, neuvoa, ja motivoida oppilaita (kuntoutettavia). Kou

lutus(kuntoutus)prosessiin liittyy kyky hallita ryhmän ja yksilön ohjausprosesseja. Tämä

yhteneväisyys  vahvistaa  sitä  käsitystä,  että  osaamiskartan  hyödynnettävyyttä  opetus

työssä.

Organisaatioosaamista kuvataan osaamiskartan toisessa osaalueessa. Ryhmäkeskuste

luissa tuotiin esiin työyhteisöosaaminen, jota kuntoutuskeskuksessa toimiminen edellyt

tää. Kuntoutustyöntekijän tulee tuntea organisaation toimintatavat. Yhtenä näkemykse

nä oli, että työntekijät tarvitsevat tietoa miten kuntoutusprosessi toteutetaan eri viiteke

hyksiä hyödyntäen. Kuntoutus edellyttää yhteistoimintaosaamista, jota kuvattiin yhteyk

sien pitämisenä eri asiakas ja yhteistyöryhmiin. Kuntoutustyöhön sisällytettiin myös ta

louden tunnuslukujen tunteminen ja seuraaminen (vrt. Helakorpi 2005, 156; 2006, 55).

Toimintaympäristössä  tulee olla  valmius  työyhteisön kehittämiseen oman alan kehitty

misen ja organisaation tulevaisuuden visioinnin pohjalta. Lisäksi tuotiin esiin, että työ

yhteisössä tulee olla osaamista kehittämisprojektien suunnitteluun,  johtamiseen ja arvi

ointiin. Kuntoutustyössä tulee hallita tutkimuksen teon perusperiaatteet. Kuntoutustyö

hön liittyvät työelämän pelisääntöjen tunteminen ja laatutoiminta. Tässä osaamisaluees

sa kuvataan organisaation oppimista mahdollistavia tekijöitä.



71

Kolmanteen alueeseen koottiin  niitä osaamiskuvauksia,  jotka ovat eräänlaisia  henkilö

kohtaisia  taitoja.  Tämä  oli  alkuperäisessä  mallissa  oman  työminän  kehittämisen  alue.

Tähän  alueeseen  sisältyy  kuvauksia  erilaisista  persoonallisista  taidoista  ja  kuvauksia

yleisistä  työelämävalmiuksista. Henkilökohtaisiin  taitoihin sisältyvät  itsensä kehittämi

nen,  valmius  jatkuvaan  oppimiseen,  itsearviointitaidot  ja  visiointi  sekä  luova  ajattelu.

Henkilökohtaisiin taitoihin sisältyi myös kuvauksia oppimaan oppimisen taidoista, jotka

liittyvät ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Näitä oppimaan oppimisen taitoja edis

tävät itsesäätelyvalmiudet ja ne vaikuttavat myös ammatilliseen joustavuuteen.

Kolmanteen  alueeseen  kootuilla  työelämätaidoilla  on  yhteneväisyys  tietoyhteiskunnan

työkykyvaatimusten kanssa  (vrt. Räisänen  & Lestinen, 2006, 75). Ryhmätöiden  tulok

sista  löytyi kuvauksia  työelämän  yleisistä  taidoista  ja  työntekijätaidoista: kyky käyttää

tietotekniikkaa, kyky kirjalliseen ja suulliseen viestintään, vuorovaikutukseen ja kielitai

to.  Tässä  osaamisalueessa  kuvataan  myös  monenlaisia  yhteistyötaitoja,  jotka  liittyvät

moniammatillisuuteen kuntoutustyössä.

Ryhmätöissä syntyneistä kuvauksista voidaan löytää myös yhteneväisyyksiä asiantunti

jan osaamiseen. Kuntoutustyön asiantuntijalta edellytetään oman erityisalan osaamista,

tietoa, taitoa ja kokemusta, sosiaalista osaamista, muutosvalmiutta ja eettisiä periaatteita

ja arvoperustaa. Lisäksi kuntoutustyön asiantuntijan osaamiseen  liitettiin  itsesäätelytai

to,  itsereflektio ja oman osaamisen arviointitaito, jotka on koottu henkilökohtaisiin tai

toihin.  Sen  sijaan  kuvauksista  ei  tullut  selkeästi  esiin,  että  asiantuntijalta  edellytetään

ongelmanratkaisutaitoja,  jotka  teoriaosuudessa  liitettiin  kiinteästi  asiantuntijaosaami

seen (vrt. Jalava ym. 1999, 14  18; Tynjälä 1999, 172  172). Nämä kuvatut yhteneväi

syydet  työelämätaitoihin  ja  asiantuntijan  osaamiseen  vahvistavat  sitä  käsitystä,  että

osaamiskartan tiedot eivät ole pelkästään kontekstuaalista tietoa.

Osaamisalueessa  neljä  kuvataan  tehtäväroolin  erikoistaitoja  eli ammatillista  ydinosaa

mista.  Tämä  on  yhteistä  viitekehystä  syventävää  ammatillista  osaamista.  Osaamisalu

eessa  kuvataan  niitä  erikoistaitoja,  joita  eri  työntekijöillä  on  oman  ammattitutkintonsa

perusteella. Peruskoulutus antaa kuntoutustyön asiantuntijoille tietyn valmiuden suunni

tella, toteuttaa ja kehittää oman alansa tehtäviä. Tähän osaamisalueeseen liittyvät myös

johtamistaidot sekä oman alan järjestelmien että tietolähteiden tunteminen. Tehtäväroo
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lin erikoistaidot kuvattiin pääsääntöisesti jo kehittämisprosessin ensimmäisessä vaihees

sa. Osaamisalueeseen koottiin niitä erikoistaitoja, joita jollakin tai joillakin työntekijöil

lä on. Ammattiosaamista on kuvattu  tässä osaamiskartassa kahdesta eri  näkökulmasta.

Toisaalta siinä on työntekijän ammattitaitoon  liittyvä ydinosaaminen eli  erityisosaami

nen ja toisaalta tähän osaamiseen liittyy työpaikkakohtainen osaaminen.

Kuntoutustyöntekijöiden osaamisen kokonaisuuteen liittyy samoja osaamisalueita,  joita

kirjallisuudessa  on  esitetty  työntekijän  hallittavaksi.  Esimerkiksi  Ruohotie  (2000,  37)

esittää kirjassaan Carnevalen, Gainerin ja Meltzerin (1990) esittämät seitsemän taitoalu

etta:

1. oppimaan oppiminen

2. perustaidot eli luku, kirjoitus ja laskutaito

3. kommunikaatiotaidot eli kuuntelu ja suullisen viestinnän taito

4. sopeutumiskyky sisältäen luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun

5. elämänhallinta,  johon  kuuluu  itsearvostus,  motivaatio  ja  tavoitteiden  asettaminen,

työllistyminen ja urakehitys

6. ryhmätyötaidot, johon sisältyy ihmissuhde, neuvottelu ja tiimityötaidot

7. vaikuttamisen taito, jota tarvitaan organisatorisen  tehokkuuden tavoittelussa  ja  joh

tamisessa.

Näistä kuusi ensimmäistä osaamisaluetta tulivat esiin ryhmäkeskusteluissa ja ne on ku

vattu kuntoutustyöntekijän henkilökohtaisina taitoina. Vaikuttamisen taitoa ei ollut sel

keästi kirjattuna, mutta se tuli esiin erilaisina kehittämisajatuksina. Tämä yhteneväisyys

antaa viitettä siitä, että osaamiskartan tiedoissa on myös yleistettävää tietoa ja sitä voi

daan hyödyntää esimerkiksi muissa kuntoutuslaitoksissa.

Ryhmäkeskusteluissa  tuli  esiin,  että  kuntoutustyöntekijän  osaamiseen  liittyy  erilaisia

vuorovaikutustaitoja  suhteessa  asiakkaaseen,  työntekijään  ja  verkostoon.  Vuorovaiku

tusosaamista kuvattiin osaamiskartoituksessa monin eri  tavoin. Se yhdistettiin yksilön

ja  ryhmänohjaukseen,  tiimityötaitoihin,  markkinointiin  ja  neuvottelutaitoihin.  Nämä

vuorovaikutustaidot liittyvät kuntoutusprosessin tavoitteeseen saavuttaa sille asetetut ta

voitteet  yhteistyössä  asiakkaan,  verkoston  ja  kuntoutustyöntekijöiden  kanssa.  Viitala

(2005, 121) toteaa, että sosiaalisten taitojen määrittely  jää usein vajaaksi  ja ne  jätetään

usein liian yleiselle tasolle. Tässä osaamiskartassa näitä vuorovaikutustaitoja on pyritty

määrittelemään, mutta niistä on syytä edelleenkin käydä yhteistä keskustelua.
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Voidaan  ajatella,  että  tässä  kehittämistyössä  tehtiin  osaamiskartoituksen  ensimmäinen

vaihe eli kuvattiin toiminnan kannalta keskeiset osaamisalueet. Osaamiskartta kehittyy

edelleen  samanaikaisesti  prosessien  kehittymisen  kanssa.  Osaamiskarttaa  ei  tule  pitää

valmiina, vaan kehittää koko ajan  työn  muuttumisen myötä. Honkanen  (2005, 32, 35)

tuo esiin, että tällainen pätevyyden  ja osaamisen arviointi on vaativuudeltaan alinta  ta

soa, mutta toisaalta hyvin tehty kompetenssikartta voi jo toimia riittävän tehokkaana ar

viointimenetelmänä, jota voidaan käyttää apuna kehityskeskusteluissa ja osaamiskartoi

tuksissa. Osaamiskarttaa on pystytty hyödyntämään vuoden 2006 kehityskeskusteluiden

apuna ja tukena.

7.3 Osaamisen ja toiminnan kehittämisajatukset

Osaamistarpeen  kuvauksiin  liittyi  paljon  osaamisen  ja  toiminnan  kehittämisideoita.

Nämä erotettiin varsinaisista osaamistarvekuvauksista omaksi kokonaisuudeksi ja ne on

esitetty liitteissä 4 ja 5. Liitteessä 4 kehittämisideat on yhdistetty osaamiskarttaan ja sillä

tavoin saadaan käsitys siitä, miten eri osaamisalueiden kehittämisen avulla voidaan ke

hittää  myös  toimintaa.  Voidaan  ajatella,  että  osaaminen  on  näissä  kehittämisideoissa

kuvattu toimintana. Näiden kehittämisideoiden toteuttaminen vahvistaa myös osaamista.

Kehittämisajatuksia  syntyi  runsaasti  koko  prosessin  ajan.  Kyseisessä  työyhteisössä  on

tehty paljon kehittämistyötä, mutta edelleen  työntekijöillä on  halu kehittyä  ja muuttaa

toimintaansa.  Voidaan  ajatella,  että  kehittämisideoiden  suuri  määrä  kuvaa  työyhteisön

valmiutta  kehittämistoimintaan.  Työyhteisössä  on  innovatiivisuutta  ja  uskallusta  ky

seenalaistaa ja murtaa rutiiniksi muodostuneita toimintatapoja.

Liitteessä 5 tuodaan kehittämisideat esiin  laajempina kokonaisuuksina: markkinointi  ja

viestintä,  tutkimus  ja  kehittämistoiminta,  kuntoutuksen  viitekehys,  toimintatapojen  ja

toiminnan kehittäminen. Markkinointi ja viestintäosaaminen ja tutkimus ja kehittämis

toiminta  liittyvät  kuntoutustyöhön  ja  sen  toimintaympäristöön  liittyviin  muutoksiin  ja

tulevaisuuden suunnitelmiin. Työntekijöiden arvio oli, että tiedotus ja viestintäosaamis

ta puuttuu  ja vuorovaikutustaitoihin  tarvitaan  lisäoppia. Työelämän kehittymisestä  toi

vottiin  tietoa käytännön  toimintaan kaikille  toimijoille. Ryhmäkeskusteluissa  toivottiin



74

mahdollisuutta olla muutoksessa mukana. Tämän lisäksi liitteessä 5 on omaksi alueeksi

koottu osaamisen kehittäminen, jossa on yksittäisten osaamisalueiden kehittämisajatuk

sia

Kuntoutuksen  viitekehyksen osaamiseen  liittyvässä keskustelussa  tuli  esiin  kuntoutuk

sen  kokonaisprosessin  ymmärtämisen  tärkeys.  Tähän  liittyi  keskustelu  yhteisesti  ym

märretystä palvelulinjan perustehtävästä ja toiminnan tavoitteista. Ryhmäkeskusteluissa

toivottiin  näistä  asioista  yhteistä  keskustelua  lisää  jatkossa.  Tämän  ajateltiin  tuovan

enemmän tietoisuutta siitä, mikä on ydinasiantuntijuuttamme ja mikä on sen vahvuuksia

ja kehittämiskohteita. Kuntoutustyön  viitekehyksestä keskusteltiin  työyhteisön kehittä

mispäivillä.

Yhtenä kehittämisideana oli tutkimustyön hyödyntäminen kuntoutustyössä. Tieteellisen

tiedon hyöty kuntoutustoiminnassa tunnistettiin ja siksi toivottiin osaamista tiedon arvi

ointiin ja hyödyntämiseen toiminnassa. Konkreettisina kehittämisajatuksina olivat kun

toutuksen  vaikuttavuuden  mittaamisen  kehittäminen  ja  olemassa  olevan  PD

(=Professional Documents) järjestelmän ylläpitämisen kehittäminen.

Toimintatapojen  ja toiminnan kehittämisideoissa kuvattiin sitä, miten kuntoutusproses

sia tuotetaan ja toteutetaan. Toiveina olivat parityöskentelyn laajentaminen, asioihin sy

ventyminen pitkien teemaaiheiden avulla, ryhmäprosessin vahvistaminen ja vertaisop

pimisen tukeminen. Tämän lisäksi esitettiin ajatus siitä, että kuntoutujan näkemykset tu

lee ottaa vahvemmin mukaan prosessiin. Kehittämiskohteeksi nostettiin moniammatilli

suus ja sen hyödyntäminen työskentelyssä. Toivottiin, että työskentelytapoja kehitettäi

siin verkostomaisemmiksi,  ja että toiminnassa hyödynnettäisiin yhä enemmän Kiipulan

asiantuntijuutta.  Osaamisen  kehittämisajatukset  liittyivät  myös työ  ja  toimintakunnon

arviointiosaamiseen,  jonka arvioitiin  vaativan edelleen kehittämistä  ja  näkyväksi  teke

mistä.  Osaamisen  hyödyntäminen  liittyi  työyhteisön  sisäisten  käytäntöjen  kehittämi

seen, esimerkiksi oman asuntolan henkilöstön osaamisen hyödyntämistä kuntoutuspro

sessissa. Verkostomainen työskentelyote yhdistettiin kaikkiin prosessiin liittyviin toimi

jatahoihin ja toimintaympäristöön.

Kehittämistyön  aikana  kuvattiin  myös  kuntoutustyön  luonnetta  ja  työskentelyotetta.

Ryhmätöiden  tuloksissa  tuli  esiin  tavoite  lisätä  kuntoutujalähtöistä  eli  asiakaskeskeistä
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työotetta. Kehittämisajatuksena oli vahvistaa kuntoutujan aktiivista roolia. Työskentely

otteeseen  kuuluu  myös  tasaarvoisuuteen  perustuva  vuorovaikutussuhde.  Kuntoutus

työntekijä nähdään tällöin yhteistyökumppanina, mahdollisuuksien avaajana  ja  innosta

jana.  Asiakaskeskeiseen  työskentelyotteeseen  liittyy  myös  tulevaisuuden  jäsentäminen

yhdessä  ja  kuntoutujan  voimavarojen  tukeminen. Yhteisissä  ryhmäHEKS  

keskusteluissa pyrittiin tekemään kuntoutusasiakas näkyväksi  ja tuomaan toiminnan ta

voite esiin. Tuotetuista kehittämiskuvauksista  tuli selkeästi esiin, että kuntoutustyönte

kijöiden  käsitys  asiantuntijuudesta  on  enemmän  kuin  verkostoasiantuntijuus.  Sitä  voi

daan kuvata  rajaaitoja  ylittävänä asiantuntijuutena,  johon  liittyvät  reviirirajojen  ja or

ganisaation  rajojen  rikkominen  sekä  asiantuntijoiden  osaamisen  yhdistäminen.  Nämä

liittyivät  työskentelymenetelmien  muutostoiveisiin,  etenkin  asiakkaan  ja  asiantuntijan

välillä.

Kuntoutuksen  onnistumisen  kannalta  tärkeäksi  koettiin  tiedon  välittyminen  toteuttaja

tiimille. Kuntoutuksen onnistumisen arviointia toivottiin tehtävän sekä kuntoutujan että

kuntoutustyöntekijän  näkökulmasta  käsin.  Kuntoutuksessa  toivottiin  hyödynnettävän

olemassa olevaa  seurantatietoa  ja ATK osaamista  tähän  toimintaan kaivattiin. Näiden

kehittämisideoiden  lisäksi  esitettiin,  että  kehittämistoimintaa  on  koko  prosessin  ajan

esimerkiksi tiimipalavereissa ja ohjausryhmien kokouksissa

Sydänliikunnasta  ja  sydänsairauksista  toivottiin  lisäoppia  kaikille  työntekijöille.  Kun

toutusprosessin  yksilönohjaus  ja  ryhmänohjaustaitoihin  toivottiin  lisää  osaamista  ta

voitteiden tunnistamiseen ja tukemiseen. Lisäksi toivottiin tietoa ryhmädynamiikasta  ja

osaamisen  kehittämistä  ryhmän  ohjaustaitoihin.  Työergonomian  osaamisen  kehittämi

seen liittyi kuvatallenteiden analysoinnin teknisen osaamisen kehittäminen. Geriatriseen

osaamiseen liittyi toiveena jatkuva ajan tasalla pysyminen ja ikääntyvän ihmisen elämän

haasteiden ymmärrys, etenkin oppiminen ja muisti. Toimistoalan osaamiseen liittyi tar

ve kehittää Extranet osaamista.

Kehittämishankkeessa esiin tuotuja osaamiseen  ja toimintatapoihin liittyviä kehittämis

tarpeita viedään suunnitelmallisesti eteenpäin osana työhyvinvoinnin  ja sisäisen koulu

tuksen kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman  laatii  sisäisen koulutuksen työryhmä,  jo

ka huolehtii suunnitelman etenemisestä. Osaamisen kehittämissuunnitelma olisi luonte

vaa  liittää  osaksi  työyksikön  työhyvinvoinnin  kehittämissuunnitelmaa,  sillä  osaamisen
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kehittäminen liittyy työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämisellä voidaan lisätä työnhal

lintaa ja työniloa.

Jo kehittämisprosessin alussa suunniteltiin, että koko osaamisen kehittämisen prosessin

tuotoksena saadaan tuotettua materiaalia toteutusosaamiseen sisältäen eri menetelmiä ja

tulevaisuuden osaamistarpeita. Nämä haasteet  siirtyvät  siskotyöryhmälle,  sillä  niitä ei

ole  tuotettu  tämän  kehittämishankkeen  aikana.  Kehittämisideoista  tehdyt  koosteet  hel

pottavat suunnitelman tekemistä, mutta eivät ole vielä valmiita suunnitelmaehdotuksia.

Osaamisen  kehittämisen  lähtökohdaksi  voidaan  nostaa  esimerkiksi  markkinointi  ja

viestintäosaamisen kehittäminen  ja  tutkimus  ja kehittämistoiminta, mutta niiden sisäl

töä tulee vielä miettiä käyttäen apuna osaamiskarttaa.

Kuntoutuskeskuksessa osaamisen kehittämisen painopiste on ollut sisäinen  ja ulkoinen

koulutus. Osaamista voi kehittää työssä monella muulla tavalla esimerkiksi  itseopiske

lun,  projektityön,  työryhmätyöskentelyn,  oppimateriaalin  työstämisen,  laatutyön,  sijai

suuksien hoitamisen,  työnkierron,  työnohjauksen  ja mentoroinnin avulla. Lisäksi osaa

mista kehittävät  tutustumiskäynnit muihin vastaaviin  laitoksiin. Sisko –työryhmän teh

tävä on miettiä sopivia keinoja ja menetelmiä osaamisen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Osaamiseen  liittyvää  materiaalia  voidaan  jatkossa  hyödyntää  perehdyttämisen  apuna.

Perehdyttäminen on noussut muissa osaamisen kehittämishankkeissa erittäin tärkeäksi,

sillä sen avulla uuden henkilön osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman nopeasti

ja toisaalta taas uuden työntekijän avulla voidaan vanhoja toimintamalleja kyseenalais

taa.

7.4 Henkilökohtaiset kehityskeskustelut

Kuntoutuskeskuksessa on useita vuosia toteutettu kehityskeskusteluja ja samalla niiden

sisältöä on kehitetty. Tämän kehittämisprosessin aikana käytettiin koko Kiipulan yhteis

tä kehityskeskusteluiden lomaketta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Kehityskeskusteluiden

lomaketta muutettiin kehittämisprosessissa saadun tiedon perusteella. Tutkija ja yksikön

johtaja  sopivat kehityskeskustelulomakkeen  muutoksesta:  työtehtävä korvattiin  sanalla

työrooli.  Tällä  muutoksella  pyrittiin  keskustelua  ohjaamaan  työroolissa  tarvittavaan
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osaamiseen.  Lisäksi  ajateltiin,  että  osaamisen  analysointia  ja  tunnistamista  helpottaisi,

jos työntekijät miettisivät omaa tehtäväroolia kuntoutuskeskuksessa.

Tämän tutkimuksen tuloksena syntyneitä osaamistarvekuvauksia käytettiin hyväksi, kun

työntekijät  valmistautuivat  kehityskeskusteluun  esimiehensä  kanssa.  Kehittämistyön

lähtökohtana oli ajatus, että työntekijöiden on helpompi laatia omia osaamisen kehitty

missuunnitelmia  silloin,  kun  he  tietävät  minkälaista  osaamista  edellytetään.  Työnteki

jöille esiteltiin yhteenvetotietoja ensimmäisen ja toisen vaiheen osaamistarvekuvauksis

ta.

Osaamisen kehittämiseen kuului koosteen tekeminen käydyistä kehityskeskusteluista ja

niiden sisällöistä. Kehityskeskusteluista  tehtiin yhteenveto,  jonka yksikön esimies esit

teli  työyhteisölle (4.12.06). Kehityskeskusteluissa tuli esiin paljon muuta kuin osaami

sen kehittämiseen liittyviä asioita. Näissä keskusteluissa puhuttiin paljon työrooliin liit

tyvistä asioista. Kehityskeskustelulomaketta kokeiltiin käytännössä ensimmäistä kertaa

ja  se koettiin  toimivaksi. Osaamisen kehittämisen avuksi  luotua  lomaketta ei käytetty,

vaikka  siihen  olisi  ollut  mahdollista  laatia  yksityiskohtaisempi  kehittämissuunnitelma.

Henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa olisi  voitu keskustella enemmänkin  työnteki

jän osaamisesta  ja harjoitella oman osaamisen tunnistamista,  joka voisi  lisätä  työnteki

jöiden arvostusta omaa osaamistaan kohtaan.

Kehityskeskustelut sisälsivät enemmän muuta kuin osaamiseen liittyvää keskustelua. Ne

sisälsivät  yleiskeskustelua,  työsuunnitelma  tai  muutoskeskusteluita,  perehdytys  ja

orientaatiokeskusteluita  tai  jonkinlaisia  kombinaatioita  edellistä.  Kehityskeskusteluissa

käsiteltiin yhteistoimintaa  ja  työilmapiiriä koskevia asioita sekä omaan elämäntilantee

seen ja omaan jaksamiseen liittyviä asioita.

Yksikön johtaja oli koonnut keskusteluiden aiheista esimerkkejä: oman työroolin muo

toutuminen,  oman  työroolin  ristipaineet,  toiveet  työroolin  muuttumisesta.  Keskustelu

työroolista liittyi  lomakkeeseen muutettuun kohtaan,  joka tuotti paljon hyvää keskuste

lua ja monipuolista pohdintaa omasta työroolista. Toimintatapoihin liittyi myös keskus

telua esimerkiksi parityöskentelyn kehittämisestä, työryhmien pysyvyydestä  ja osaami

sen  jakamisesta.  Työskentelymuotojen  kehittäminen  tuli  esiin  myös  ryhmäHEKS  

keskusteluissa.
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Kehittämisajatuksista yksikön johtaja oli tehnyt seuraavia poimintoja: toimintakäytäntö

jen arviointi ja oman roolin kehittäminen, vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen, pro

jektityöhön  osallistuminen,  käytännön  työn  priorisointi,  ei  liikaa  hankkeita  tai  monia

tehtäviä. Esimiehelle oli myös esitetty toiveita siitä, että esimies on koulutusmyönteinen

ja  kehittämistyön  rajaaja.  Kehittämisajatuksissa  oli  yhteneväisyys  ryhmäHEKS  

keskusteluihin ainoastaan vaikuttavuuden arvioinnissa ja projektityöhön osallistumises

sa.

7.5 Moniammatillinen työote

Jo kehittämistyön alussa oli ajatus hyödyntää ryhmäHEKS – keskusteluissa esiin tulleita

asioita  työyhteisön  osaamisen  kehittämisessä.  Kehittämistyössä  syntyi  suuri  joukko

toiminnan kehittämisideoita,  joita hyödynnettiin työyhteisön kehittämispäivien sisällön

suunnittelussa.  Kehittämispäivien  aiheeksi  valittiin  työyhteisön  toimivuuden  ja  mo

niammatillisuuden kehittäminen. Näiden aiheiden lisäksi käsiteltiin yhteistä tavoitetta ja

viitekehystä.  Yhteisestä  viitekehyksestä  käytiin  keskustelua  sisäisessä  koulutuksessa

ennen työyhteisön kehittämispäiviä. Yhteinen viitekehys ja osaamiskartta käytiin yhdes

sä läpi ennen kehittämispäiviä.

Kehittämispäivien  aikana  työstettiin  ryhmätöiden  avulla  moniammatillisuutta:  mitä  se

kuntoutustyössä tarkoittaa,  ja miten se voisi mahdollistua. Ryhmätöiden tuloksissa ku

vattiin  moniammatillisuutta  varsin  monipuolisesti.  Tutkija  analysoi  näitä  ryhmätöiden

tuloksia ja vertasi niitä muihin tutkimustuloksiin.

Ryhmätöiden tuloksissa tuotiin esiin erilaisen osaamisen hyödyntäminen moniammatil

lisessa työryhmässä, osaamisen jakaminen ja yhdistäminen. Tällöin työryhmän osaami

nen on enemmän kuin osiensa summa. Työryhmän jäsenen osaamisvastuuta ja ammatil

lisuutta korostettiin samoin kuin sitä, että  jäsenen tulee tuoda omaa osaamistaan esiin.

Lisäksi  keskusteluissa  nousi  esiin  jaetun  tai  verkostoasiantuntijuuden  käsite,  joka  tuli

esiin osittain jo ryhmäHEKS keskusteluissa.
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Moniammatillista  työtapaa  kuvattiin  joustavaksi  ammattiryhmärajoiltaan  ja  tällaisessa

työryhmässä  sovitetaan  eri  rooleja  yhteen,  jolloin  kaikkien  ei  tarvitse  osata  kaikkea.

Moniammatillisessa työryhmässä tehdään työtä yhteisen päämäärän eteen yhteisiä peli

sääntöjä noudattamalla  ja yhteisellä viitekehyksellä. Tällaista työtapaa kuvattiin raken

tavaksi, ja se edellyttää sosiaalisia taitoja, etenkin yhteistyötaitoja ja yhteisvastuuta.

Teoriaosuudessa  esitettiin,  että  tiimityötaitoihin  kuuluvat  sosiaaliset  ja  vuorovaikutus

taidot. Ryhmätöiden tuloksissa sosiaalisiin taitoihin liitettiin toisten arvostaminen, kun

nioittaminen, auttaminen, huomioiminen,  tasapuolinen kohtelu,  ymmärtäminen  ja kuu

leminen.  Työryhmässä  työskentely  yhdistettiin  asenteeseen  ja  tahtoon,  jotka ovat  mo

niammatillisuuden  edellytyksiä.  Sosiaaliset  taidot  yhdistettiin  vuorovaikutustaitoihin,

jotka tulivat esiin jo ryhmäHEKS –keskusteluissa. Ryhmätöistä nousi selkeästi esiin, et

tä moniammatillisen työryhmän jäsenen tulisi toimia joustavasti, jämäkästi ja hänen tu

lisi sitoutua ryhmän toimintaan.

Moniammatillisuuteen yhdistettiin  luottamus  ja  avoimuus. Nämä  samat tekijät  liittyvät

toimivaan  työyhteisöön,  uuden  tiedon  luomiseen  työyhteisössä  ja  tiimityötaitoihin.

Ryhmätöiden  tuloksissa  kuvattiin  tasaarvoisuutta  ja  kokemuksen  arvostamista.  Samat

tekijät  liittyvät motivaatioon  ja kasvumotivaatioon. Moniammatillisuuteen  liitettiin yh

teinen aika,  joka  toteutuu esimerkiksi palavereissa,  ryhmänohjauksessa,  tavoitekeskus

teluissa ja suunnittelussa. Yhteisen toiminnan ajateltiin rakentavan luottamusta.

Moniammatilliseen  työtapaan  yhdistettiin halu  oppia  ja  kehittyä.  Keskusteluissa  tuli

esiin tarve rutiinien rikkomiseen ja perinteisten työskentelytapojen muuttamiseen. Kun

toutustyöntekijöitä  kuvattiin  asiantuntijoina,  joilla  on  laaja  asiantuntemus.  Kuntoutus

työssä  koettiin  tärkeäksi  kuntoutusprosessin  ohjaus  kohti  päämäärää.  Tämä  edellyttää

tiedotusta  työryhmän  jäsenien  välillä.  Kehittämisajatuksena  esitettiin  pienempiä  ydin

tiimejä prosessin ohjaamiseen. Ryhmätyön  tuloksena  syntyi alla oleva kuvio 15,  jossa

kuvataan eri osaamisen  hyödyntämistä  moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkija on  li

sännyt kuvion keskelle ydinosaamisen.
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                   1.
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Kuvio 15. Moniammatillisen työryhmän osaamisen yhdistyminen

Oppiminen  nähdään  konstruktivismin  mukaan  niiden  käsitysten  muuttumisena,  jotka

koskevat kyseistä  ilmiötä. Työyhteisössä tapahtuvaa oppimista ei mitattu erikseen mil

lään  kyselyllä.  Kuitenkin  yhtenä  mittarina  voidaan  pitää  näitä  työyhteisön  kehittämis

päivillä  tuotettuja  kuvauksia  moniammatillisuudesta.  Ryhmäkeskustelussa  nousi  esiin

vastuu omasta osaamisesta,  joka ei tullut ryhmäHEKS keskusteluissa esiin. Tämä voi

daan  nähdä  tiettynä  työyhteisön  ajattelun  muutoksena  ja  sitä  kautta  kehittämistyöhön

liittyvänä oppimisena. RyhmäHEKS keskusteluissa  tätä kuvattiin oppimisvalmiuksina

ja taitoina,  ja sama ilmaus  löytyy myös moniammatillisuuteen liittyvissä keskusteluis

sa,  joissa se on kirjattu haluna oppia ja kehittyä. Toinen selkeä havainto on, että näissä

moniammatillisuuteen liittyvissä keskusteluissa tuli esiin yksilövastuu suhteessa omaan

osaamiseen ja sen tuomiseen esiin ryhmässä. Osaaminen nostettiin näissä keskusteluissa

selkeästi esiin.

Kuntoutustyön  moniammatillisuudesta  luodussa kuvassa on samoja piirteitä kuin Met

sämuurosen  (1998)  näkemyksessä  moniammatillisuudesta.  Moniammatillisuus  tarkoit

taa usean eri ammattialan yhdistämistä ja heidän toimimistaan saamaa päämäärää kohti.

Moniammatillisuudessa  korostuvat  sosiaaliset  taidot  ja  tieteellinen  argumentointi  eli

kyky perustella omia näkökantoja. (Metsämuuronen 1998.)
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Osaamiseen ja moniammatillisuuteen liittyvän keskustelun perusteella kuntoutustyönte

kijän osaamisen voi määritellä seuraavalla tavalla:

”Kuntoutustyöntekijä  on  oman  alansa  asiantuntija,  joka  on  vastuussa  osaamisestaan

toimiessaan moniammatillisessa työryhmässä. Kuntoutustyöntekijä on yhteistyö ja op

pimiskykyinen.  Vaikka  kuntoutustyöntekijältä  edellytetään  sosiaalisia  taitoja  ja  kykyä

toimia ryhmässä  ja verkostoissa, tulee hänen kyetä toimimaan myös yksin asiantuntija

na.”

Kuntoutustyön  asiantuntijuus  voidaan  nähdä  kollektiivisena  ominaisuutena.  Moniam

matillisuuteen liittyvissä kuvauksissa kuntoutustyöntekijä kuvataan enemmän verkosto

ja  tiimiasiantuntijana  kuin  yksilöasiantuntijana.  Kuntoutuskeskuksen  työntekijöiden

osaaminen  jalostui  ja kehittyi yhteisissä keskusteluissa. Tulevaisuudessa tätä keskuste

lua tulee käydä tietoisemmin ja tehdä osaamisasiaa näkyvämmäksi. Moniammatillisuu

teen liittyvässä keskustelussa tuli jo selkeästi esiin, että työyhteisössä on tahtoa ja halua

osaamisen  ja tiedon  jakamiseen. Keskusteluissa tuotiin esiin tarve tehdä työtä  jatkossa

enemmän verkostoja hyödyntäen ja samalla voisi pyrkiä mahdollistamaan kaikkien osa

puolten oppiminen. Uuden tiedon luominen edellyttää kaikkien työyhteisön jäsenten ja

verkoston osaamisten hyödyntämistä.

Jokaisen  vastuu  omasta  osaamisen  kehittämisestä  ja  työhyvinvoinnista  on  tullut  myös

keskusteluissa  esiin.  Käsitykseni  mukaan  työyhteisössä  olevia  toimintatapoja  on  mah

dollisuus muuttaa tällä tavoin toimimalla. Yhteinen keskustelu on mahdollistanut myös

keskustelun toimintakulttuuriin ja arvoihin liittyvistä asioista. Kaiken tämän keskustelun

ytimeksi nousee kokonaisuuksien hahmottaminen ja sen tärkeys toiminnan kehittämisen

näkökulmasta.
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8 Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat

Tähän tutkimustyöhön liittyvän kehittämistyön tavoite oli tunnistaa ja kuvata kuntoutus

työssä  tarvittavaa  osaamista.  Kehittämistyön  aikana  kuvattiin  kuntoutustyön  osaamis

tarvetta  ja osaamiskuvausten analysoinnin  ja arvioinnin tuloksena syntyi osaamiskartta

ja  toiminnan  ja  osaamisen kehittämisideoita. Tämän  tutkimuksen  toisena  tehtävänä oli

analysoida ja arvioida osaamisen kartoitusprosessia ja sen tuloksena syntyi toimintamal

li osaamisen kuvaamista varten.

Tutkimusaineiston analysoinnin avulla  tuotettiin uudenlaista  tietoa  ja  ymmärrystä kun

toutustyössä tarvittavasta osaamisesta. Tutkimustyön tuloksena syntynyttä osaamiskart

taa hyödynnettiin kehittämistoiminnan aikana henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.

Kehityskeskusteluista kootun yhteenvetotietojen arviointia esitettiin tutkimustuloksissa.

Osaamisen kehittämistyöhön sisältyi työyhteisön kehittämispäivät, joiden suunnittelussa

hyödynnettiin  tutkimustuloksia.  Kehittämispäivillä  keskusteltiin  moniammatillista  työ

otteesta ja työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Kehittämispäivien ryhmä

töiden  tulosten  analysointi  ja  arviointi  liitettiin  tutkimustyöhön  ja  tutkimustuloksena

syntyi kuvauksia kuntoutustyön moniammatillisuuden luonteesta ja haasteista.

Tässä tutkimustyössä syntynyttä tietoa hyödynnetään tulevaisuudessa työyhteisön sisäi

sen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, et

tä kehittämistyön tuloksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa

sekä uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Osaamisen kehittämien liittyi osaamisen hallintajärjestelmän kehittämiseen, jota on ke

hitetty asteittain. Tämä on perusteltua, koska osaamisen hallinnan kokonaisuus on niin

laaja, ettei sitä saa kerralla haltuun. Asteittainen eteneminen mahdollistaa myös oppimi

sen  kehittämistoiminnan  aikana.  Ymmärrys  ja  tieto  osaamisesta  syventyvät  ja  tuottaa

erilaisia  oppimiskokemuksia.  Samalla  voidaan  vahvistaa  työntekijöiden  motivaatiota

omaan työhön ja osaamisen kehittämiseen. Kyseisen kehittämistoiminnan avulla jäsen

nettiin ja luotiin uudenlaista toimintatapaa osaamisen kehittämistoimintaan. Ammatillis

ta osaamista tarkasteltiin laajan viitekehyksen mukaan. Tämä tarkastelu antoi uudenlai
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sen näkökulman osaamiselle. Lisäksi osaamisen kuvaamisen tapa toi uutta ymmärrystä

osaamisesta.

Työyhteisöltä  vaaditaan  jatkossa  metakyvykkyyttä  eli  sen  tulee  kyetä  hyödyntämään

kehittämistyössä saatua tietoa. Toimintatutkimuksen tavoite on, että toiminta  jatkuu  il

man tutkijaa tutkimusprosessin jälkeen. Kehittämistyö oli osaamisen kartoittamisen en

simmäinen vaihe ja kehittämisprosessin aikana tuotettua tietoa ja tutkimustuloksia voi

daan jatkossa käyttää hyväksi eri yhteyksissä.

Osaamiskartan tiedot muuttuvat osaamisen kehittymisen myötä ja sitä kannattaa työstää

edelleen.  Tässä  kehittämishankkeessa  käytettiin  olemassa  olevaa  palvelulinjajakoa.

Osaamiskartan  tiedon  syventämisen  varmistamiseksi  ja  ydinosaamisen  tunnistamisen

helpottamiseksi  kannattaa  ryhmien  kokoonpanoja  vaihdella  ja  ylittää  olemassa  olevia

organisaatiorajoja.

Nykyisen osaamiskartan eri osaamisalueista voidaan käydä keskustelua eri yhteyksissä.

Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntoutuksen ohjausryhmissä, joissa keskustelu voi

kohdentua  prosessien  edellyttämiin  erikois  ja  perustaitoihin.  Lisäksi  osaamiskarttaa

voidaan käyttää apuna kehityskeskusteluissa, joissa keskustelun teemana voi olla henki

lökohtaiset taidot. Osaamiskarttaan voidaan kirjata keskusteluissa esiin tullut osaaminen

ja  tällä  tavoin  saadaan  tarkempi  kuvaus  olemassa  olevasta  osaamisesta.  Tällöin  osaa

miskartta toimii arvioinnin välineenä.

Nykyistä  osaamiskarttaa  voidaan  hyödyntää  yhdistämällä  se  eri  arviointimenetelmien

käyttöön. Osaamisen  nykytilaa voidaan arvioida SWOT analyysin avulla,  jolloin  saa

daan esiin osaamisen vahvuudet ja heikkoudet. Kuntoutustyössä pääpaino tulisi olla kol

lektiivisen osaamisen arvioinnissa. Siksi SWOT analyysin avulla tulisi tunnistaa ja ar

vioida kollektiivista osaamista  ryhmissä. Tällöin ryhmässä  arvioidaan myös sosiaalista

prosessia, yksilöiden kykyä toimia ryhmässä ja oppia toisilta sekä kykyä reflektioon.

Osaamisen arviointiin on olemassa monenlaisia arviointimenetelmiä ja kriteerejä. Työ

yhteisön  tulisi päättää arvioinnin  käyttötarkoitus  ja  sen  jälkeen etsiä sopivin  arviointi

menetelmä. Olemassa olevien valmiiden mittareiden ongelmana on niiden perustuminen
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yksilöarviointiin. Tutkimustulokset antavat kuitenkin viitettä siitä, että työyhteisön tulisi

keskittyä enemmän moniammatillisen asiantuntijuuden arviointiin.

Osaamisen ennakointia voidaan tukea yhdistämällä strategiatyö kiinteämmin osaamisen

hallintaan.  Keskustelut  strategiaan  liittyvästä  osaamisesta  voivat  helpottaa  myös  ydin

osaamisen  tunnistamista.  Tähän  kehittämisprosessiin  ei  sisältynyt  keskustelua  ydin

osaamisesta. Tämä keskustelu voisi olla jatkossa osaamisen kehittämisen yksi painopis

tealue ja sitä kautta voitaisiin yhdistää osaamiskeskustelu osaksi strategiatyötä. Työyh

teisössä  tulisi  jatkossakin  mahdollistaa  vuoropuhelu  työntekijöiden  välillä.  Tarvitaan

reflektiivisten käytäntöjen kehittämistä ja kokemusten jakamista, sillä yhdessä oppimal

la syntyy organisaationaalista tietoa, jonka osana on organisaation ydinosaaminen.

Kehittämistyö oli osa Kiipulan osaamisen hallintaprosessia, joka on kehitteillä. Osaami

sen hallintaprosessin tulisi sisältää osaamisen kehittämisstrategia eli suunnitelma strate

gisesti tärkeän osaamisten ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hankkimisesta. Tähän voisi

sisältyä  strategisesti  tärkeän  osaamisen  kehittämisteemojen  määrittely  vuosittain.

Osaamisen hallintaprosessi voi sisältää myös muita prosesseja, esimerkiksi rekrytointi

ja  perehdyttämisprosessin  ja  näissä  prosesseissa  voidaan  hyödyntää  esimerkiksi  osaa

miskarttaa. Edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla  integroidaan strategisen osaamisen

kehittäminen johtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

Osaamisen arviointia  voidaan tehdä monella eri  tavalla:  itsearviointi, kollegaarviointi,

ryhmäarviointi tai 360asteen arviointi. Osaamisen arviointia tulisi tehdä myös verkos

tojen  avulla.  Arviointiin  liittyy  oman  toiminnan  kriittinen  tarkastelu,  jota  tehdään  esi

merkiksi  laatuun  liittyvissä  itsearvioinneissa. Osaamisen arviointi vaatii osaamista, ky

kyä ottaa huomioon osaamisen määrittelyn kriteerit ja se miten ne toteutuvat toiminnas

sa. Osaamisen arvioinnissa on haasteena arvioida osaamista sekä työyhteisön että yksi

lön tasolla. Tarvitaan yhteisiä käsitteitä ja arvioinnin määrittelyä.

Tämä kehittämishanke on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Se on innostanut tuki

jaa  analysoimaan  aineistoa  moneen  kertaan.  Saatu  aineisto  on  herättänyt  paljon  uusia

kysymyksiä. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi moniammatillisen työotteen edel

lyttämä  osaaminen.  Kehittämistyön  aikana  siitä  saatiin  jo  alustavaa  materiaalia,  josta

olisi mielenkiintoista jatkaa. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla ydinosaamisen tunnis
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taminen, joka jäi selkeästi puuttumaan tästä työstä. Haasteeksi jäi kollektiivisen osaami

sen  mittaamisen  toimivien  käytäntöjen  suunnittelu,  mikä  voisi  olla  yhtenä  tutkimusai

heena.

9 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Toimintatutkimuksen  luonteeseen  liittyy  tutkijan  osallistuminen  kehittämistoimintaan.

Tutkija oli  aktiivisesti  mukana  tutkimuksen eri  vaiheissa  ja  vaikutti omalla  toiminnal

laan kehittämistoiminnan etenemiseen. Toimintatutkija oli mukana valitsemassa organi

saation  tilanteeseen  parhaiten  soveltuvia  toimia  ja  auttoi  niiden  eteenpäinvientiä.  Toi

mintatutkimuksen tekijän rooliin kuuluu osallistua kehittämisprosessin suunnitteluun ja

toteutukseen  ja  ohjata  sitä  tarvittaessa.  Käytännössä  tämä  tarkoitti  erilaisen  tuen anta

mista suunnittelu  ja kehittämisvaiheessa. Tutkija oli mukana koko kehittämisprosessin

ajan ja näin tuki oppimis ja muutosprosessia ja kehittämistyön etenemistä.

Toimintatutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että tutkija voi olla omasta työyhteisöstä ja

ratkaista työyhteisön kanssa tietyn ongelman toimintatutkimuksen avulla. Tärkeätä tässä

prosessissa  oli  se,  että  eri  osapuolet  osallistuivat asioiden  yhteiseen  käsittelyyn  ja  sitä

kautta mahdollistavat asioiden syventämisen ja uudistamisen. Kehittämisprosessin aika

na tutkijan  ja työyhteisön välinen vuoropuhelu vaikutti kehittämistyön  lopputulokseen.

Tutkijan keskeinen rooli oli  jäsentää tarkasteltavaa asiaa ja esittää siitä kuvaus. Tutkija

kokosi tietoa käytännön toimijoilta. (vrt. Kuusela 2005, 81.) Tutkijan yhteistyö yksikön

johtajan kanssa oli tiivistä koko kehittämisprosessin ajan.

Tässä tutkimuksessa oppiminen oli  luonteeltaan kokemuksellinen  ja reflektiivinen pro

sessi. Tutkija  tulkitsi  tuloksia omasta näkökulmastaan käsin  ja  siksi  tieto on subjektii

vista.  Toisaalta  tutkimustuloksissa  korostuu  yhteisöllisyys,  koska  koko  työyhteisö  oli

osallisena tutkimuksessa. Tutkija toi tutkimuksessa esiin, että hänellä oli tiettyjä ennak

kooletuksia,  jotka vaikuttivat  tutkimustuloksiin  ja  tällä  tavoin  tutkija  pyrki  lisäämään

tutkimuksen varmuutta. (vrt. Eskola & Suoranta 2003, 212.)



86

Toimintatutkimuksessa luotettavuus koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta

2003, 210). Tutkija toi esiin kehittämistoiminnan konkreettisen lähtökohdan, suunnitel

lut toimenpiteet, niiden toteutustavan ja prosessista syntyneet tulokset. Tällä tavoin me

nettelemällä  tutkija  toimi  toimintatutkimuksen  käytäntöjen  mukaisesti.  (vrt.  Kuusela

2005, 76.) Aineistoa kerättiin työyhteisön kehittämishankkeesta ja siihen osallistui suu

rin osa työyhteisön henkilöstöstä. Työyhteisön osaamisen kehittämiseen liittyvissä tilai

suuksissa oli mukana suurin osa henkilöstöstä. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole niin

kään kyse aineiston koosta tai osallistujien määrästä vaan siitä, kuinka hyvin kerätyn ai

neiston pohjalta onnistutaan kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja rakentamaan teoreettisesti

kestäviä  näkökulmia  (Eskola  &  Suoranta  2003,  61    62).  Tutkimustuloksena  syntynyt

osaamiskarttaa kuvaa kuntoutustyön osaamista, jota voidaan käyttää muissa vastaavissa

kuntoutustyötä tekevissä organisaatioissa ja Kiipulan muissa toimintayksiköissä.

Tutkimuksessa on tutkimuskysymyksen suhteen kerätty relevanttia tietoa. Tutkimukses

sa  on  saatu  vastaukset  esitettyihin  kysymyksiin.  Tutkimustyön  tuloksena  syntyneessä

osaamiskartassa on kuvattu kuntoutustyössä tarvittava osaaminen käytettävissä olevien

osaamistarvekuvausten pohjalta. Osaamiskartassa osaamistarve on kuvattu niin, että sii

tä ei ole kadotettu mitään oleellista tietoa. Kehittämisprosessin vaiheet on kuvattu niin,

että  tutkimustuloksena  syntynyttä  osaamisen  kehittämissykliä  voidaan  toteuttaa  myös

muissa kyseisen organisaation yksiköissä.



87

10 Lähteet

Aaltola,  J.  &  Syrjälä,  L.  1999.  Tiede,  toiminta  ja  vaikuttaminen.  Teoksessa  H.L.T.

Heikkinen,  R.  Huttunen  &  P.  Moilanen  (toim.)  Siinä  tutkija  missä  tekijä.

Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva: WSOY.

Alasuutari, P. 2001. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Elo, AL.  & Feldt, T. 2005. Työhyvinvoinnin edistäminen  ja kehittäminen. Teoksessa

U. Kinnunen, T. Feldt  ja S. Mauno (toim.). Työ leipälajina. Työhyvinvoin

nin psykologiset perusteet. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Eskola, J. & Suoranta J. 2003. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Gumme

rus kirjapaino Oy.

Filander,  K.  1997.  Kehittäjät  tulevaisuuden  verkostoasiantuntijoina.  Teoksessa:  Kirjo

nen,  J.,  Remes,  P.,  Eteläpelto  (toim.)  Muuttuva  asiantuntijuus.  Jyväskylä:

Jyväskylän yliopistopaino.

Hakanen, M. 2004. PK yrityksen strategiatyö. Menestystekijöinä tieto,  luovuus  ja op

piminen. Helsinki: Multiprint Oy.

Heikkilä, K. 2002. Tiimit – avain uuden luomiseen. Kauppakaari. Helsinki.

Heikkinen,  H.L.T.  &  Jyrkämä,  J.  1999.  Mitä  on  toimintatutkimus.  Teoksessa  H.L.T.

Heikkinen,  R.  Huttunen  &  P.  Moilanen  (toim.)  Siinä  tutkija  missä  tekijä.

Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva: WSOY, 25  56.

Helakorpi, S. 2005. Työn taidot – Ajattelua, tekoja ja yhteistyötä. Saarijärvi: Saarijärven

Offset Oy.

Helakorpi, S. 2006. Koulutuksen kehittävä arviointi. Työkaluja osaamisen johtamiseen.

Hämeen ammattikorkeakoulu.  Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Saarijär

vi: Saarijärven Offset Oy.

Hirsijärvi,  S.  Remes,  P.  &  Sajavaara,  P.  2000.  Tutki  ja  kirjoita.  Tampere:  Tammer

Paino Oy.

Honkanen, H. 2005. Henkilöstöarvioinnin käyttö organisaatiossa. Teoksessa H. Honka

nen(toim.) Henkilöarviointi työelämässä. Helsinki: Edita Prima Oy, 12  52.

Hätönen, H. 1999. Osaava henkilöstö – nyt  ja tulevaisuudessa. Vantaa: Tummavuoren

kirjapaino Oy.



88

Hätönen, H. 2000.  Mistä  liikkeelle.  Kehitystarveanalyysi oppivan organisaation kehit

tämiseen. Helsinki: Yliopistopaino.

Hätönen,  H.  2005.  Osaamiskartoituksesta  kehittämiseen.  EducaInstituutti  Oy.  Edita

Prima Oy.

Ilmarinen, J. 1999. Ikääntyvä työntekijä Suomessa  ja Euroopan Unionissa. Tilannekat

saus  sekä  työkyvyn,  työllistyvyyden  ja  työllisyyden  parantaminen.  Työter

veyslaitos. Sosiaali ja terveysministeriö ja Työministeriö. Helsinki.

Ilmarinen, J. 2006. Pitkää työuraa. Työterveyslaitos ja sosiaali ja terveysministeriö.

Isoherranen, K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö. Vantaa: Dark Oy.

Jalava,  U.,  Palonen,  T.,  Keskinen,  S.  &  Kontkanen,  L.  1999.  Osaaminen  yrityksessä.

Painosalama Oy. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Juuti, P. 1998. Yrityksen johtamis ja toimintatapa sekä henkilöstön yhteistyökyky. Te

oksessa T. Aro & E. Matikainen  (toim.). Työkyky  hallintaa –  suunnitelma

käytännön  toiminnaksi.  Työterveyslaitos.  Keskinäinen  eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen. Helsinki, 39  48.

Jurvansuu, I., Tuomi, K., Seitsamo, J. & Vahtera, J. 2000. Työn vaatimukset, organisaa

tion  toiminta  ja henkilöstön hyvinvointi. Teoksessa K. Tuomi  (toim.). Yri

tyksen  menestyminen  ja  henkilöstön  hyvinvointi.  Tutkimus  metalliteolli

suudessa  ja  vähittäiskaupassa. Työ  ja  ihminen  tutkimusraportti 15. Työter

veyslaitos. Helsinki, 21  39.

Järvikoski  A.  &  Härkäpää  K.  1995.  Mitä  kuntoutus on?  Teoksessa  A.  Suikkanen,  K.

Härkäpää, A.  Järvikoski,  T.  Kallioranta,  K.  Piirainen,  M.  Repo  ja  J.  Wik

ström, Kuntoutuksen ulottuvuudet. Juva: WSOY.

Järvikoski, A., Härkäpää, K. & Mannila S. 2001. Moniulotteinen työkykykäsitys ja työ

kykyä ylläpitävä toiminta. Kuntoutuslehti 3/2001, 3  11.

Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2004. Kuntoutuksen perusteet. Vantaa. DARK Oy.

Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E. 2000. Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Juva:

WS Bookell Oy.

Karila, K. & Nummenmaa, A. R. 2001. Matkalla moniammatillisuuteen: kuvauskohtee

na päiväkoti. Helsinki: WSOY.

Katzenbach, J.R., Smith, D.K. 1996. Tiimit ja tuloksekas yritys. Porvoo: WSOY.

Kauppi, A. 1993. Mistä nousee oppimisen mieli? – Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen

perusteita. Teoksessa A.  Kajanto  (toim.).  Aikuisten oppimisen uudet  muo

dot. Kohti aktiivista oppimista. Jyväskylä: Gummerus, 51  109.



89

Kiipulan  koulutus  ja  kuntoutuskeskus 2006.  Toimintasuunnitelma  ja  talousarvio  vuo

delle 2006.

Kiipulan koulutus ja kuntoutuskeskus 2006. Toimintastrategia 2007  2010.

Kirjavainen, P. & Laakso–Manninen, R. 2001. Strategisen osaamisen johtaminen. Hel

sinki: Edita.

Kiviniemi,  K.  1999.  Toimintatutkimus  yhteisöllisenä  prosessina.  Teoksessa  H.L.T.

Heikkinen,  R.  Huttunen  &  P.  Moilanen  (toim.)  Siinä  tutkija  missä  tekijä.

Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva: WSOY.

Kosonen,  K., Buhanist, P., Kesäjärvi, S., Kymäläinen P., Lehtonen, T., Salonen,  J.  &

Tanskanen, T. 1999. Muutoksen etulinjassa. Hämeenlinna: Karisto.

Kuittinen, M. & Kekäle, J. 1996. Oppivan organisaation kulttuuri. Psykologia 31, 182 

190.

Kukko,  M.  &  Yliniemi  T.  2005.  Osaamisen  ja  tietämyksen  hallinnalla  kilpailukykyä

suomalaisissa suuryrityksissä. Teoksessa H. Huovila ja J. Okkonen (toim.)

Asiantuntijatyön  suorituskyky.  eBusiness  Research  Center.  Resears  Re

ports  24.  Tampere  University  of  Technology  an  University  of  Tampere.

Tampere: Cityoffset Oy, 53  66.

Kuusela, P. 2005. Realistinen  toimintatutkimus? Toimintatutkimus,  työorganisaatiot  ja

realismi. Työturvallisuuskeskus. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kärkkäinen, M. 2005. Yhteisöllinen johtaminen esimiehen työvälineenä. Helsinki: Edita

Prima Oy.

Launis, K. 1997. Moniammatillisuus jaa rajojen ylitykset asiantuntijatyössä.  Teoksessa:

Kirjonen, J., Remes, P., Eteläpelto (toim.) Muuttuva asiantuntijuus. Jyväs

kylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Lehtonen, T.J. 2002. Organisaation osaamisen strateginen hallinta. Tampere Tampereen

yliopistopaino Oy Juvenes Print. Väitöskirja. <http://acta.uta.fi/pdf/951  44

 5341  7.pdf. Luettu 14.12.2006.

Liira,  J., Hallberg A., Ylikoski, M., Klemetti, M., Koskinen, M. & Räsänen, K. 1999.

Työkyvyn edistäminen, seuranta ja arviointi työterveyshuollossa. Työterve

yslaitos. Helsinki.

Liira,  J.  &  Räsänen,  ML.  2001.  Uusia  näkökulmia  työkyvyn  ylläpitoon.  ESR  

ohjelmakaudella käynnistettyjen työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen ar

viointi. Työsuojelujulkaisuja 49. Sosiaali ja terveysministeriö. Tampere.



90

Luoma, M. 2001. Laatua lainvalvontaan. Laadun ja osaamisen kehittäminen poliisihal

linnossa. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 12. Helsinki: Edita Oyj.

Matikainen, E. 1996. Työkykyä ylläpitävän toiminnan malli. Teoksessa J. Järvisalo, A.

Laine, M., E., Lamberg, E. Matikainen & E. Yrjänheikki  (toim.). Tositari

noita  työkyvyn  ylläpitämisestä. Työterveyslaitos. Sosiaali  ja  terveysminis

teriö. Helsinki, 177  184.

Matikainen, E. 1998. Työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja periaatteet. Teok

sessa T. Aro & E. Matikainen (toim.). Työkyky hallintaa – suunnitelma käy

tännön  toiminnaksi.  Työterveyslaitos.  Keskinäinen  eläkevakuutusyhtiö  Il

marinen. Helsinki, 26  32.

Mauno, S. & Ruokolainen, M. 2005. Organisaatiokulttuurin yhteys henkilöstön työhy

vinvointiin  ja työasenteisiin. Teoksessa U. Kinnunen, F. Feldt  ja S. Mauno

(toim.)  Työ  leipälajina.  Työhyvinvoinnin  psykologiset  perusteet.  Keuruu:

Otavan kirjapaino Oy, 144  165.

Metsämuuronen,  J.  1998.  Moniammatillisuus  tulevaisuuden  haasteena.  Luento

20.3.1998  Sairaanhoitajapäivillä  ”Nykyhetki  ja  tulevaisuuden  haasteet”  

seminaarissa. Julkaistu teoksessa Sairaanhoitajapäivät 1998, 20  23.

Niemelä,  S.  2000. Elinikäinen  oppiminen  ja  osaamisyhteiskunnan  haasteet. Teoksessa

P. Sallila, & T. Vaherva (toim.). Arkipäivän oppiminen. Aikuiskasvatuksen

39. vuosikirja. Saarijärvi: Gummerus, 15  29.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995. The Knowledge – Creating Company. New York: Ox

ford University Press.

Otala, L. 1996. Oppimisen etu – kilpailukykyä muutoksessa. Porvoo: WSOY.

Otala L. 2003 Hyvinvointia työpaikalle  tulosta toimintaan. Työhyvinvoinnin työkirja.

Porvoo: WSOY.

Otala, L. & Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Porvoo: Bookwell Oy.

Otala, L. & Vartiainen, M. 1998. Kehittymistä  ja suoritusten parantumista tukevat pal

kitsemisjärjestelmät.  Teoksessa  T.  Aro  &  E.  Matikainen  (toim.).  Työkyky

hallintaa – suunnitelma käytännön toiminnaksi. Työterveyslaitos. Keskinäi

nen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Helsinki.

Peltomäki, P., Pohjanpää, K., Tuomi,  K., Liira,  J., Nykyri, E., Piirainen, H., Räsänen,

K., Syyrnäkki, T., Husman, K. 1999. Tyky barometri. Työkykyä ylläpitävä

toiminta suomalaisilla työpaikoilla vuonna 1998. Työterveyslaitos ja Sosiaa

li ja terveysministeriö. Helsinki.



91

Poikela,  E.  2002.  Osaamisen  arviointi.  Teoksessa  R.  Honkonen  (toim.).  Koulutuksen

lumo. Tampere, 229  245.

Raivola, R. & Vuorensyrjä M. 1998. Osaaminen tietoyhteiskunnassa – selvitys kansalli

sen tietoyhteiskuntastrategian uudistamisen taustaksi. Sitra 180. Helsinki.

Saatavilla  www –muodossa:

http://194.100.30.11/tietoyhteiskunta/suomi/st21/sitra1802.htm.  Luettu

29.12.2006.

Ruohotie, P.  1995.  Ammatillinen kasvu  työelämässä. Tampereen  yliopiston opettajan

koulutuslaitos. Tampereen yliopisto. Hämeenlinna.

Ruohotie, P. 1997. Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Helsinki: Edita.

Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Juva: WS Bookell Oy.

Ruohotie, P. & Honka, J. 1999. Palkitseva ja kannustava johtaminen. Helsinki: Edita.

Ruohotie, P. & Honka, J. 2003. Ammatillinen huippuosaaminen. Kompetenssitutkimus

ten  avaama  näkökulma  huippuosaamiseen,  sen  kehittämiseen  ja  johtami

seen. Hämeenlinna: Saarijärven Offset Oy.

Räisänen, K. & Lestinen,  J. 2006. Kyllin hyvä. Työterveyslaitos. Helsinki: Vammalan

kirjapaino Oy.

Sarala, U. & Sarala,  A. 1999. Oppiva organisaatio, oppimisen,  laadun  ja  tuottavuuden

yhdistäminen. Tampere: TammerPaino Oy.

Senge, P. M. 1990. The Fifth Disclipline. The art and practice of the learning organiza

tion. New York. Doubleday. 424p.

Shcein, E. 1987. Process Consultation. Vol II: Lessons for Managers and Consultants.

London: Sage.

Siitonen, J., Repola, H. & Robinson H. 2002. Havahtuminen työhyvinvoinnin mahdol

listamiseen. Empowerment kulttuuri  työhyvinvoinnin edistämisessä   tutki

mushankkeen  tulosten  esittelyä.  Oulun  Yliopisto.  Työtieteen  laboratorion

hankeraportteja no.16.

Simola, A. & Kinnunen, U. 2005. Toimiva organisaatio henkilöstön hyvinvoinnin ja or

ganisaation tuloksellisuuden kannalta. Teoksessa U. Kinnunen, F. Feldt ja S.

Mauno  (toim.)  Työ  leipälajina.  Työhyvinvoinnin  psykologiset  perusteet.

Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, 119 141.

Simola, M., Konttila, R. & Miilunpalo S. 2006. Workplace Health Promotion as part of

Operational system. Kiipula Centre of Vocational Education and Rehabilit



92

tion.  Poster.  28TH  International  Congress  of  Occupational  Health.  Milan.

11. 16.6.2006.

Skyttä, A. 2000. AÖ. Tiimitys  ja sen läpivienti. Matkalla kohti matalampia organisaa

tioita. Keuruu: Otava.

Soini, S., Vahtera, J, Joki M., Aaltonen, J., Bifeldt L., Lähteenmäki, S. & Utriainen, A.

2002.  Psykososiaalisen  työympäristön  arvioiminen.  Sosiaali  ja  terveysmi

nisteriö. Työsuojelurahasto. Tampere.

Strömmer, R. 1999. Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Edita Oy.

Sydänmaalakka, P. 2004. Älykäs organisaatio. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S. 1994. Laadullisen tutkimuksen työ

tapoja. Rauma: WestPoint Oy.

Tuomisto,  J.  2000.  Arkipäivänoppiminen  aikuiskasvatuksen  ja  elinikäisen  oppimisen

kontekstissa. Teoksessa  P. Sallila  &  T.  Vaherva  (toim.). Arkipäivän  oppi

minen. Aikuiskasvatuksen 39.vuosikirja. Saarijärvi: Gummerus.

Tuuli, P. & Jurvansuu, S. 2000. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tarve kaupan ja metal

listeollisuuden toimialoilla. Teoksessa K. Tuomi  (toim.). Yrityksen menes

tyminen ja henkilöstön hyvinvointi. Tutkimus metalliteollisuudessa ja vähit

täiskaupassa. Työ ja ihminen tutkimusraportti 15. Työterveyslaitos. Helsin

ki, 129  143.

Tuomi,  J.  &  Sarajärvi,  A.  2003.  Laadullinen  tutkimus  ja  sisällönanalyysi.  Jyväskylä:

Gummerus kirjapaino Oy.

Tykytoiminta  2006.  Työterveyslaitoksen  www    aihesivut  tykytoiminnasta.

www.tyky.fi. Luettu 12.12.2006.

Tynjälä, P. 1999. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten ra

kentaminen  koulutuksessa.  Teoksessa Eteläpelto  &  P.  Tynjälä  (toim.)  Op

piminen  ja  asiantuntijuus.  Työelämän  ja  koulutuksen  näkökulma.  Juva:

WSOY,160179.

Tynjälä,  P.  2000.  Oppiminen  tiedon  rakentamisessa.  Konstruktivistisen  oppimisnäke

myksen perusteita. Tampere: Tammerpaino Oy.

Tynjälä, P. 2003. Oppiminen koulutuksen  ja työelämän vuorovaikutuksessa. Ammatti

kasvatuksen vuosikirja 3/2003.

Tynjälä, P., Heikkinen, H., L., T. & Huttunen, R. 2005. Konstruktivistinen oppimiskäsi

tys  oppimisen  ohjaamisen  perustana.  Teoksessa  P.  Kalli  &  A.  Malinen



93

(toim.) Konstruktivismi  ja  realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja Van

taa: Dark Oy.

Vaherva, T. 2000. Informaali ja satunnainen oppiminen työpaikalla. Teoksessa P. Sallila

&  T.  Vaherva  (toim.).  Arkipäivän  oppiminen.  Aikuiskasvatuksen

39.vuosikirja. Saarijärvi: Gummerus, 156  177.

Vahtera, J. 2001. Vaikuttavuustutkimus. Epidemiologinen näyttö psykososiaalisten työ

olojen terveysvaikutuksista. Teoksessa AL. Elo, V. Karjalainen, T. Nikka

nen, CL. Nygård, J. Vahtera & U. Varonen (toim.). Tieto tyky toiminnan

erilaisten  muotojen  ja  menetelmien  terveys  ja  työkykyvaikutuksista.  Työ

kyvyn tutkimus  ja arviointi. Raportti 2. Sosiaali  ja terveysministeriö, kan

saneläkelaitos, Työterveyslaitos. Helsinki, 18  22.

Vahtera, J. & Pentti, J. 1995. Voimavarat, terveys ja työelämän murros. Työ ja ihminen

tutkimusraportti 7. Työterveyslaitos. Helsinki.

Valkeavaara,  T.  1999.  Ongelmien  kauttako  asiantuntijaksi?  –  Henkilöstön  kehittäjien

kokemuksia  työnsä  ongelmallisista  tilanteista.  Teoksessa  A.  Eteläpelto,  P.

Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen nä

kökulmia. Juva: WSOY, 102  124.

Viitala,  R.  2002.  Osaamisen  johtaminen  esimiestyössä.  Väitöskirja.  Vaasan  yliopisto.

Verkkokirja. www.uwasa.fi/julkaisu/acta/acta.109.pdf. Luettu 24.1.2006.

Viitala, R. 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Keuruu:

Otavan kirjapaino Oy.

Viskari, S. 2002. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaa

rityöskentelyyn. Tampere: JuvenesPrint – Tampereen yliopistopaino.

http://www.uwasa.fi/julkaisu/acta/acta.109.pdf


Liite 1 Kehittämistoiminnan vaiheet ja tulokset 94

Ensimmäinen vaihe
Toimintasektoreiden ryhmätyö, osaamisen kuvaaminen kahden kysymyksen avulla:
Minkälaista osaamista kaikilla kuntoutustiimin jäsenillä tulisi olla?
Minkälaista erityisosaamista jollakin tai joillakin tulisi olla?
Lisämateriaalina käytettiin osaamisen nelikenttämallia
Ensimmäisen vaiheen osaamiskuvausten sisältö:
Työelämävalmiudet ja oman työminän kehittäminen kuvattiin koko kuntoutustyön
osaamistarvekuvauksina
Ammatillinen ydinosaaminen ja toimintaympäristön osaaminen kuvattiin
toimintasektoreittain

Välivaihe
Ensimmäisen vaiheen osaamistarvekuvausten sisällön tarkennus, etenkin
tukipalveluiden osalta palvelulinjoittain

Toinen vaihe
Toimintasektoreittain ryhmätyö strategian, vision ja toimintasuunnitelmien
edellyttämästä osaamisesta: Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?
Ryhmätyö kuntoutusprosessin edellyttämästä osaamisesta: Mitä osaamista prosessin
eri vaiheissa tarvitaan?
Toisen vaiheen osaamiskuvausten sisältö:
Osaamiskuvauksissa yhdistettiin ensimmäisen ja toisen vaiheen osaamiskuvaukset ja
kehittämisideat
Osaamiskuvaukset yhdistettiin kuntoutusprosessin vaiheisiin

Kolmen eri vaiheen osaamistarvekuvausten pojalta syntyi koko kuntoutustyön
osaamiskartta
Osaamiskartatta sisältää neljä osaamisaluetta: tehtäväroolin erikoistaidot,
tehtäväroolin perustaidot, organisaatio osaaminen ja henkilökohtaiset taidot (liite 2)
Osaamiskartan osaalueiden sisältöjen kuvaus (liite 3)
Osaamisluettelossa yksityiskohtaisemmat osaamiskuvaukset (liite 4)

Osaamistarvekuvauksista erotettiin osaamisen ja toiminnan kehittämisajatukset
Kehittämisideat yhdistettiin osaamiskarttaan (liite 5)
Osaamisen ja toiminnan kehittämisideat esitetään laajempina kokonaisuuksina (liite 6)

Tutkimustuloksia hyödynnettiin työyhteisön kehittämispäivien suunnittelussa
Kehittämispäivillä ryhmäkeskustelu moniammatillisesta työotteesta
Ryhmätöiden tulosten analysointi ja kuvaus kuntoutustyön moniammatillisen
työotteen luonteesta ja haasteista

Tutkimustuloksia hyödynnettiin kehityskeskusteluihin valmistautumisessa
Kehityskeskusteluiden apuna ensimmäisen ja toisen vaiheen osaamiskuvaukset
Tutkimustuloksissa yhteenvetotiedot henkilökohtaisista kehityskeskusteluista
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1. Tehtävärooli erikoistaidot

Työ ja toimintakyvyn arviointitaidot
Lääketieteellinen osaaminen
Psykologinen osaaminen
Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tietämys
Fysioterapiaosaaminen
Liikunnan ohjaustaidot
Terveysneuvontataidot
Työelämä ja koulutusosaaminen
Geriatrinen osaaminen
Johtamistaidot
Toimistoalan osaaminen

3. Organisaatioosaaminen

Toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen
Tutkimustiedon seuranta ja arviointitaidot
Viestintä ja tiedotusosaaminen
Toimintaympäristöosaaminen
Verkostoosaaminen
Kehittäminen ja projektien hallinta
Taloushallinnollinen osaaminen

2. Tehtävärooli perustaidot

Yksilönohjaustaidot
Ryhmänohjaustaidot
Markkinointiosaaminen
Yhteinen viitekehysosaaminen
Verkostotyötaidot
Tutkimustiedon soveltamistaidot
Suunnittelu ja arviointitaidot
Kehittämisosaaminen
Asiakaspalveluosaaminen
Ensiaputaidot

4. Henkilökohtaiset taidot

Oppimisvalmius ja  taidot
Kehittymistaidot, visiointi ja luova ajattelu
Itsearviointitaidot
Viestintätaidot
Yhteistyötaidot
ATKtaidot
Kielitaito
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1. Tehtävärooli erikoistaidot
= yhteistä viitekehystä syventävä ammatillinen osaaminen

Koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hankittu osaaminen
Valmius suunnitella, toteuttaa ja kehittää oman alansa tehtäviä
Taidot johtamiseen
Tuntee alan järjestelmät ja tietolähteet

3. Organisaatioosaaminen
=organisaatiossa työskentelyyn tarvittava työyhteisöosaaminen

Organisaation toimintatapojen tuntemus
Yhteistoimintaosaaminen, yhteydet eri asiakas ja yhteistyöryhmiin
Talousraporttien laatiminen ja seuranta, niihin perustuva toiminnan
suunnittelu
Valmius työyhteisön kehittämiseen
Oman alan kehittyminen ja organisaation tulevaisuuden visiointi
Kyky suunnitella, johtaa ja arvioida kehittämisprojekteja
Tutkimuksen teon perusperiaatteet
Työelämän pelisääntöjen tuntemus ja toiminta yhteisön
edellyttämällä tavalla ml laatutoiminta

2. Tehtävärooli perustaidot
= kuntoutustyöntekijän taidot

Kuntoutusmahdollisuuksien luominen, kuntouttajan kyky ohjata ja motivoida
kuntoutujia
Kuntoutusprosessin hallinta: suunnittelu, toteutus ja arviointi ja näiden
pohjalta kehittäminen
Toimiminen eri verkostoissa – lähi ja etäverkostojen (Kiipula – muu
toimintaympäristö) hyödyntäminen työssä
Osallistuminen markkinointiin
Tieteellisen tutkimustiedon tunteminen
Ensiaputaidot

4. Henkilökohtaiset taidot
= persoonalliset taidot

Itsensä kehittäminen
Valmius jatkuvaan oppimiseen
Itsearviointitaidot
Visiointi ja luova ajattelu
Toimintataidot: osaa käyttää tietotekniikkaa, kykenee kirjalliseen ja
suulliseen viestintään, vuorovaikutukseen, kielitaito
Yhteistyötaidot: tiimityötaidot
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I Tehtävärooli erikoistaidot
1. Työ ja toimintakyvyn arvi

ointitaidot
1.1. toimintakyvyn mittaus
1.2. kivun ja toiminnan haitan

arviointi
2. Lääketieteellinen osaaminen

2.1. fysiatria
2.2. psykiatria
2.3. sairauskohtainen tieto
2.4. sairauksien hoito

3. Psykologinen osaaminen
3.1. psyykkisen hyvinvoinnin

ja toimintakyvyn arvioin
titaidot

3.2. kivun psykologia
3.3. sairauteen sopeutumisen

tukeminen
4. Sosiaalinen ja yhteiskunnal

linen tietämys
4.1. sosiaaliturvan tuntemus ja

osaaminen
5. Fysioterapeuttinen osaami

nen
5.1. fysikaaliset hoidot
5.2. terapeuttinen ja toimin

nallinen harjoitus
5.3. fyysisen kunnon arvioin

titaidot ja testaustaidot
5.4.  työergonomiaosaaminen

6. Liikunnan ohjaustaidot
6.1. sydänliikunnan ohjaustai

dot
7. Terveysneuvontataidot

7.1. ravitsemusneuvontataidot
7.2. ratkaisukeskeinen työote

8. Työelämä ja koulutusosaa
minen
8.1. työelämätietämys

9. Geriatrinen osaaminen
9.1. ikääntymisen vaikutusten ymmärtäminen

10. Johtamistaidot
11. Toimistoalan osaaminen

II Tehtävärooli perustaidot
1. Kuntoutusprosessin yksilönohjaustaidot

1.1. kokonaisvaltainen kjan ymmärtäminen, erilaisuuden
hyväksyminen

1.2. kjan tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen
1.3. tavoitteiden tukeminen, motivaation ylläpitäminen,

onnistumisten hyödyntäminen
1.4. yksilöllinen ohjaus, asiakkaan sitouttaminen proses

siin
1.5. vuorovaikutustaidot; asiakkaan kohtaaminen, kyky

työskennellä asiakkaan kanssa
1.6. asiantuntijaroolin tunnistaminen, eri roolit kja ja

kuntoutustyöntekijä
1.7. tilannetaju, miten toimia eri tilanteissa, asiantuntijan vä

liintulo ja kyseenalaistaminen, ensi kontaktin tärkeys
2. Kuntoutusprosessin ryhmänohjaustaidot

2.1. ryhmädynamiikan ymmärtäminen
2.2. ryhmäytymisen ohjaus
2.3. ryhmän ohjaustaidot ja kouluttajan perusvalmiudet
2.4. asiakkaan näkemysten mukaan ottaminen ryhmäpro

sessiin
2.5. vertaistuen ja vertaisoppimisen tukeminen

3. Markkinointiosaaminen prosessin eri vaiheissa
4. Yhteinen viitekehysosaaminen

4.1. kuntoutuksen kokonaisprosessin ymmärtäminen
4.2. muutosprosessin ymmärtäminen
4.3. taito kohdata erialisia yksilöitä ryhmässä

5. Verkostoosaaminen
5.1. yhteistyö eri toimijoiden ja verkoston kanssa, suhde

toimintaa ja kumppanuuksien hallintaa
5.2. toiminnan laajentaminen työhön ja koko toimin

taympäristöön
5.3. jatkoseuranta ja tutkimus

6. Tutkimustiedon arviointi ja soveltamistaidot

7. Suunnittelu ja arviointitaito 
prosessin eri vaiheissa

8. Kehittämisosaaminen
8.1. laatuun liittyvä osaaminen
8.2. seurantatietojen hyödyntämi

nen
9. Asiakaspalveluosaaminen
10. Ensiaputaidot

III Organisaatioosaaminen
1. Toiminnan kokonaisuuden ym

märtäminen
1.1. yleiskuva kuntoutuksen koko

naisprosessista
1.2. perehdytysosaaminen
1.3. yhteinen ymmärrys perusteh

tävästä ja toiminnan tavoit
teista

2. Tutkimustiedon seuranta ja
arviointitaidot
2.1. Näyttöön perustuvat toiminta

tavat, PDkansiot

3. Viestintä ja tiedotus osaaminen
3.1. markkinointi

4. Toimintaympäristöosaaminen
4.1.  työelämän toimintaympäris

tön tuntemus ja kehittymisen
seuraaminen

5. Verkostoosaaminen
5.1. verkostojen luominen ja yllä

pito – yhteistyökumppanit, si
dosryhmät, tilaajat

6. Kehittäminen ja projektien hal
linta
6.1. vaikuttavuusmittaus
6.2. kehittämishankkeet

7. Taloushallinnollinen osaaminen
7.1. liiketalous

IV Henkilökohtaiset tai
dot
1. Oppimistaidot,

1.1. oppimisvalmius ja
tiedot

2. Kehittymisosaaminen
2.1. visiointi ja luova

ajattelu
2.2. kyky sopeutua

muutokseen ja
muutoskykyisyys

2.3. kyky kehittymiseen
2.4. tiedonhankintatai

dot, uusien asioiden
ja tutkimustiedon
seuraaminen ja
omaksuminen

3. Itsearviointitaidot
3.1. itserefelektiotaidot
3.2. oman jaksamisen

kuulostelu ja kyky
rajata

4. Viestintätaidot
4.1. kirjallinen ilmaisu

taito
4.2. suullinen ilmaisu

taito
5. Yhteistyötaidot

5.1. vuorovaikutustaidot
 työyhteisön jäse
nenä, tiimien välillä

5.2. moniammatillinen
työote, tiimityötai
dot

6. ATKtaidot
7. Kielitaito
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I Tehtävärooli erikoistaidot
1. Työ ja toimintakyvyn arviointitaidot

1.1  toimintakyvyn mittaus
2. Fysioterapeuttinen osaaminen

2.1  työergonomiaosaaminen
3. Liikunnan ohjaustaidot

3.1  sydänliikunnan ohjaustaidot
4. Työelämä ja koulutusosaaminen

4.1  työelämätietämys
5. Geriatrinen osaaminen

5.1  ikääntymisen vaikutusten ymmärtäminen
6. Toimistoalan osaaminen

II Tehtävärooli perustaidot
1. Kuntoutusprosessin yksilönohjaustaidot

1.1 kjan tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen
1.2 tavoitteiden tukeminen, motivaation ylläpitäminen, onnistumisten hyödyntäminen
1.3  yksilöllinen ohjaus, asiakkaan sitouttaminen prosessiin
1.4 vuorovaikutustaidot; asiakkaan kohtaaminen, kyky työskennellä
     asiakkaan kanssa

2. Kuntoutusprosessin ryhmänohjaustaidot
2.1  ryhmädynamiikan ymmärtäminen
2.2  ryhmän ohjaustaidot ja kouluttajan perusvalmiudet
2.3 asiakkaan näkemysten mukaan ottaminen ryhmäprosessiin
2.4 vertaistuen ja vertaisoppimisen tukeminen

3. Markkinointiosaaminen prosessin eri vaiheissa
4. Yhteinen viitekehysosaaminen

4.1  kuntoutuksen kokonaisprosessin ymmärtäminen
5. Verkostoosaaminen

5.1  yhteistyö eri toimijoiden ja verkoston kanssa, suhdetoimintaa ja kumppanuuksien hallintaa
5.2  toiminnan laajentaminen työhön ja koko toimintaympäristöön
5.3  jatkoseuranta ja tutkimus

6. Tutkimustiedon arviointi ja soveltamistaidot 
7. Suunnittelu ja arviointitaito  prosessin eri vaiheissa
8. Kehittämisosaaminen
  8.1 seurantatietojen hyödyntäminen

III Organisaatioosaaminen
1. Toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen

1.1 yleiskuva kuntoutuksen kokonaisprosessista
1.2 yhteinen ymmärrys perustehtävästä ja toiminnan tavoitteista

2. Tutkimustiedon seuranta ja arviointitaidot
  2.1 Näyttöön perustuvat toimintatavat, PDkansiot
3. Viestintä ja tiedotus osaaminen
  3.1 markkinointi
4. Toimintaympäristöosaaminen
  4.1 työelämän toimintaympäristön tuntemus ja kehittymisen seuraaminen
5. Verkostoosaaminen

5.1 verkostojen luominen ja ylläpito – yhteistyökumppanit, sidosryhmät, tilaajat
6. Kehittäminen ja projektien hallinta
  6.1 vaikuttavuusmittaus
  6.2 kehittämishankkeet

IV Henkilökohtaiset taidot
1. Yhteistyötaidot
  1.1 vuorovaikutustaidot  työyhteisön jäsenenä, tiimien välillä
  1.2 moniammatillinen työote, tiimityötaidot
2. ATKtaidot
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Markkinointi ja viestintä
Uusille asiakasryhmille markkinointia
Toiminnasta viestittäminen sidosryhmille
Markkinoinnissa näkökulminan laadukas toiminta ja näyttöön perustuva kuntoutus
Palveluiden markkinoinnin tehostaminen
Palveluiden esitteiden kehittäminen

Tutkimus ja kehittämistoiminta
Ajantasaisen tutkimustiedon seuraaminen ja hyödyntäminen toiminnassa, PD kansioiden käyttö
Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen
Tutkimustyössä ja kehittämishankkeissa mukana oleminen ja työntekijöiden roolin selkiyttäminen

Kuntoutuksen viitekehys
Kuntoutuksen kokonaisprosessin ymmärtämisen lisääminen
Yhteinen ymmärrys palvelulinjan perustehtävästä, viitekehyksestä ja toiminnan tavoitteista

Toimintatapojen ja toiminnan kehittäminen
Parityöskentelyn laajentaminen
Ryhmäprosessin vahvistaminen
Ryhmätoiminnassa asioihin syventyminen pitkien teemaaiheiden avulla
Vertaisoppimisen tukeminen kuntoutusprosessissa
Kuntoutujan näkemykset vahvemmin mukaan kuntoutusprosessiin
Suunnitteluun kuntoutujat enemmän mukaan
Moniammatillisuuden vahvistaminen
Työ ja toimintakunnon arviointiosaaminen, työskentelyote moniammatillisemmaksi ja hyödyntäen
sisäisiä verkostoja
Yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa koko kuntoutusprosessin ajan
Kuntoutustyön kannalta oleellisen tiedon välittyminen toteuttajatiimille
Kuntoutusprosessin laajentaminen työhön ja koko toimintaympäristöön
Asuntolan ja vapaaajan ohjaajien osaamisen hyödyntäminen kuntoutustyössä
Kehittämistyötä eri toimijaryhmien palavereissa koko kuntoutusprosessin ajan
Kuntoutuksen onnistumisen arviointi monesta eri näkökulmasta (kuntoutuja – kuntoutustyöntekijä)
Seurantatiedon hyödyntäminen kuntoutusprosessissa
Geriatrisen kuntoutuksen ja palvelumuotojen kehittäminen
Vapaaajantoimintaa koko Kiipulan alueelle
Lääkinnällisen kuntoutuksen resurssien ja osaamisen turvaaminen
Psyykkisen hyvinvoinnin kyselylomakkeiden päivittäminen
Psykiatrista osaamista lisää

Osaamisen kehittäminen
Tavoitekeskustelut
Sydänliikunta ja sydänsairaudet
Kuvatallenteiden analysointi ja tekninen osaaminen
Jatkuva geriatrinen koulutus ja ikääntyvän elämän haasteiden ymmärrys (oppiminen, muisti)
Extranet osaaminen
Ryhmän ohjaustaidot ja ryhmädynamiikan ymmärtäminen
Vuorovaikutustaidot
Tiedotus ja viestintäosaaminen
Työelämän kehittymisestä tietoa ja sen yhdistäminen kuntoutustoimintaan
ATKtaidot seurantatietojen hyödyntämiseen


	1         Johdanto
	2 Työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvointi
	2.1 Työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehys
	2.2 Ammatillinen osaaminen
	2.2.1 Ammatillisen osaamisen osa-alueet
	2.2.2 Asiantuntijan osaaminen


	3 Osaamisen hallinta organisaatiossa
	3.1 Organisaation osaaminen
	3.2 Uuden tiedon luominen organisaatiossa
	3.3 Organisaation oppimisedellytykset
	3.4 Osaamiskartoitus osana osaamisen hallintaa

	4 Toimintaympäristön kuvaus
	4.1 Kuntoutus käsitteenä
	4.2 Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

	5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
	5.1 Tutkimusmenetelmät
	5.2 Tieteenfilosofiset valinnat

	6 Toimintatutkimuksen toteutus
	6.1 Kehittämistehtävä, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
	6.2 Aineiston keruu
	6.3 Aineiston analyysi
	6.4 Kehittämistyön ensimmäinen vaihe
	6.5 Kehittämistyön välivaihe
	6.6 Kehittämistyön toinen vaihe

	7 Tutkimuksen tulokset
	7.1  Osaamisen kehittämissykli
	7.2 Osaamiskartta
	7.3 Osaamisen ja toiminnan kehittämisajatukset
	7.4 Henkilökohtaiset kehityskeskustelut
	7.5 Moniammatillinen työote

	8 Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat
	9 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
	10 �Lähteet

