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Abstract 
The aim of the research was to increase the vision of strategic knowledge 
management in higher education institutions, so the problem for the research was 
to clarify the importance of knowledge management in higher education 
institutions. The research questions were:  
- What kind of the importance of knowledge management is perceived in the 
organization? 
- How can knowledge management be developed in the organization? 
       The research is a qualitative case study of knowledge management at Oulu 
University of Applied Sciences. Twenty-five theme interviews were conducted in 
the study. Secondary material was the strategy and the development plan of the 
organization. The results of the study will serve as a basis for the development of 
the organization's knowledge management. The theoretical contribution of the 
study is strategic knowledge management, knowledge sharing and knowledge 
management in higher education institutions. 
       This research will disseminate information about the importance of knowledge 
management in developing professional service organizations and service business 
and improving competitiveness. Finding out the core competencies will improve 
an organization’s competitiveness and serve value for the customers.  

The results of the research showed that the strategy base of knowledge 
management was strong. Knowledge management has to be based on the strategy 
and vision of the organization. The core competencies of the organization have to 
be determined on the basis of these. In a changing environment, strategic 
knowledge management is especially important.  

Networks are important in knowledge sharing. Inside the organization the 
significance of cooperation is emphasized. The organizational culture has to 
support open discussion and cooperation. The support and example of the 
management towards knowledge management are important. 

  
Keywords: higher education institutions, knowledge management, knowledge 
sharing, polytechnics, strategic knowledge management 
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Tiivistelmä 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä näkemystä strategisesta tiedon ja osaamisen 
johtamisesta ammattikorkeakouluissa, jolloin tutkimusongelmana oli selvittää 
tiedon ja osaamisen johtamisen tärkeyttä korkeakouluissa. Tutkimuskysymykset 
olivat: 

- Millainen tiedon ja osaamisen johtamisen merkitys on organisaatiossa? 
- Kuinka tiedon ja osaamisen johtamista voidaan kehittää organisaatiossa? 
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus tiedon ja osaamisen johtamisesta 

Oulun ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessa on tehty 25 teemahaastattelua. 
Toissijaisena aineistona oli organisaation strategia ja kehittämissuunnitelma. 
Tutkimuksen tulokset tarjoavat perustan organisaation tiedon ja osaamisen 
johtamisen kehittämiselle. Tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona on strateginen 
tiedon ja osaamisen johtaminen, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä tiedon ja 
osaamisen johtaminen ammattikorkeakouluorganisaatioissa. 

Tämä tutkimus lisää tietoa tiedon ja osaamisen johtamisen tärkeydestä 
ammattikorkeakoulujen ja niiden palveluliiketoiminnan kehittämisessä ja 
kilpailukyvyn parantamisessa. Ydinosaamisten määrittelyllä voidaan parantaa 
organisaation kilpailukykyä ja tarjota arvoa asiakkaille. 

Tutkimuksen tulosten perusteella tiedon ja osaamisen johtamisen 
strategiapohjaisuus nousi vahvasti esille. Tiedon ja osaamisen johtamisen tulee 
perustua organisaation strategiaan ja visioon. Organisaation ydinosaamiset tulee 
määritellä niiden pohjalta. Etenkin muuttuvassa toimintaympäristössä strateginen 
tiedon ja osaamisen johtaminen on tärkeää. 

Verkostot ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Organisaation sisällä 
yhteistyön merkitys korostuu. Organisaatiokulttuurin tulee tukea avointa 
keskustelua ja yhteistyötä. Johdon tuki ja esimerkki ovat tärkeitä tiedon ja 
osaamisen johtamisessa. 

 
Asiasanat: ammattikorkeakoulut, korkeakoulut, osaamisen jakaminen, osaamisen 
johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, tiedon johtaminen 
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1. Johdanto 
 

Tässä johdantoluvussa kuvataan ensin tutkimuksen taustaa. Tämän jälkeen 
siirrytään tutkimuksen teoreettiseen keskusteluun. Sitten kerrotaan tutkimuksen 
tavoitteista, tutkimuksen kontribuutiosta sekä tutkimuksen fokuksesta ja rajoitteista. 
Lopuksi esitellään tutkimuksen rakenne. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 
Monien tutkijoiden mukaan tiedon ja osaamisen johtaminen (knowledge 

management, KM) on ajankohtainen ja tärkeä asia organisaatioiden 
kokonaisvaltaisessa kehittämisessä (Kovacevic & Djurickovic 2011, 181, 
Chiravuri et al. 2011).  Strategisen luonteensa vuoksi osaamisen johtaminen on 
kilpailutekijä etenkin palveluliiketoiminnan organisaatioissa. Tämän vuoksi 
organisaatioiden tulisi määritellä ydinosaamisensa, koska ne ovat avaintekijä 
kilpailukyvyn parantamisessa. Toinen tärkeä asia on se, että ydinosaamisten 
määrittelyllä voidaan lisätä asiakkaille tuotettavaa arvoa (Hamel & Prahalad 1994, 
219). Kun organisaatioilla on määritelty strategiaan perustuvat ydinosaamiset, niin 
niillä on valmius palvella asiakkaitaan paremmin. Tämän perusteella voidaan 
todeta, että kaiken tyyppiset organisaatiot voittoa tuottavista yleishyödyllisiin ja 
julkiseen sektoriin, tarvitsevat osaamisen johtamista (Desouza 2001, 4). Näin ollen 
osaamisen johtaminen on tarpeen myös koulutusorganisaatioissa, sillä ne ovat 
asiantuntijapalveluorganisaatioita. 

On huomattu, että palveluliiketoiminnan kehittämisen haaste on ymmärtää, 
kuinka osaamista voidaan käyttää asiakassuuntautuneen näkökulman ja arvon 
lisäämisen kehittämisessä. Toinen haaste on, kuinka fyysisistä tuotteista tai 
palveluista voidaan luoda palvelupaketteja. Jo aiemmin keskustelussa on ollut 
palveluyhteiskunta, jossa informaatio ja osaaminen ovat kehityksen polttoainetta. 
(Grönroos 2005, 11.) Zotirakou ja Zeppou (2004, 69) väittävät, että organisaatioilla 
tulee olla kyky parantaa jatkuvasti toimintaansa, oppia oppimaan ja omata 
kollektiivinen kapasiteetti reflektoida, poisoppia vanhoista tavoista tehdä asioita 
sekä välttää vanhoja tapoja. Tämä on erittäin tärkeää korkeakouluissa, sillä niiden 
koko toiminta perustuu osaamiseen ja sen jakamiseen. Opetuksessa siirretään 
osaamista opiskelijoille ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sitä jaetaan 
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työelämään. Modernissa yhteiskunnassa korkeakoulutuksen merkitys korostuu ja 
toiminnan vaikuttavuus on tärkeää. Tulevaisuudessa työelämä tarvitsee yhä 
enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja ammatit uudistuvat. 

Merkille pantavaa on, että osaamisesta on tulossa organisaatioiden tärkein 
resurssi nykyisessä osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa. Tutkijat sanovat, että 
myös julkisten organisaatioiden tulee kyetä soveltamaan ja oppimaan nopeasti 
muuttuvassa ympäristössä. (Zotirakou & Zeppou 2004, 83.) Tähän vaikuttavat 
myös toiminnan tehostamisen vaateet. Kiinnittämällä huomiota osaamisen 
johtamiseen voidaan edistää osaamisen soveltamista ja oppimista organisaatioissa. 
Osaamisen johtamisen tärkeys korkean teknologian tietointensiivisissä yrityksissä 
on laajentunut myös muihin organisaatioihin (Teng & Song 2011, 104). On havaittu, 
että osaamisen johtamisella on strateginen merkitys ja sitä voidaan hyödyntää 
kaikentyyppisissä organisaatioissa. Nykyään keskitytään enenevästi oppivan 
organisaation käsitteeseen, jossa osaamisen konsepti on kilpailuedun lähteenä. 
Myös osaamisen johtamisen nousu tieteenalana on lisääntynyt. (Michailova & 
Sidorova 2011, 73). Korkeakoulut saavat pääasiallisen rahoituksensa julkiselta 
taholta, niinpä myös niiden toiminnalle on asetettu lisää osaamisvaateita talouden 
reunaehtojen kiristyessä. Tänä päivänä korkeakoulut joutuvat hankkimaan myös 
yksityistä rahoitusta toimintansa tueksi. Tässä onnistuakseen niillä on oltava vahva 
osaamispohja. 

Sangjae Leen et al. (2012, 183) mukaan aiemmat osaamisen johtamisen 
tutkimukset eivät ole tarjonneet kokonaisvaltaista näkökulmaa osaamisen 
johtamisen suorituskyvyn viitekehykseen. Avainasia osaamisen johtamisen 
onnistumisten ja epäonnistumisten ymmärtämisessä organisaatioissa on 
kyvykkyyksien ja voimavarojen identifiointi. Ne mahdollistavat osaamisen 
luomisen, tunnistamisen, siirtämisen ja jakamisen yrityksissä. On myös havaittu, 
että ne yritykset, jotka ovat havainneet osaamisen johtamisen vaikutuksen 
organisaation oppimiseen, ovat harvassa. Monet yritykset puolestaan ovat 
kehittäneet osaamisen johtamisen strategioita. (Sangjae Lee et al. 2012, 183, 188.) 
Lisäksi osaamisen johtamisen avainpiirre on jatkuva uudelleen keksiminen 
organisaatiossa oppimisen kautta (Wei-Tsong 2011, Goel et al. 2010, 385). 
Vastaavasti, organisaation erottava kompetenssi perustuu erikoistuneisiin 
kilpailuvaltteihin, voimavaroihin ja taitoihin, joita se omistaa (Goel et al. 2010, 
385). On tärkeää tutkia osaamisen johtamisen kokonaisuutta korkeakouluissa sekä 
tiedostaa sen strateginen merkitys. 

Enenevästi on tunnistettu, että minkä tahansa organisaation suorituskyky, sekä 
yksityisellä että julkisella sektorilla, on erityisesti riippuvainen sen työntekijöiden 
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osaamisesta sekä organisaatiorakenteista, joihin osaamista sovelletaan, sekä 
organisaation sidosryhmäsuhteista (Silvi & Cuganesan 2006, 310). Useat tutkijat 
väittävät, että osaamisen johtaminen on olennainen osa kaikkea strategista 
suunnittelua. (Wei-Tsong 2011, 437, Silvi & Cuganesan 2006, 310, Goel et al. 2010, 
384). Tutkimuksissa on myös havaittu, että tehokas osaamisen johtaminen on yksi 
kilpailukyvyn päälähteistä (Nielsen 2005, 4, Snyman & Cornelius 2004, 5, Campos 
& Sanchez 2003, 5, Kipley et al. 2008, 21, Duran & Cordova 2012, 35, Goel et al. 
2010, 384). Tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että osaamisen johtaminen on 
tärkeä työkalu menestyksen saavuttamisessa liiketoiminnassa. Korkeakouluissa 
tehokkaalla osaamisen johtamisella voidaan parantaa toiminnan laatua ja vastata 
paremmin opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden tarpeisiin. Laadukas koulutus 
myös houkuttelee uusia koulutukseen hakijoita. 
 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 
Liaon et al.’s (2011, 735) tutkimuksessa väitetään, että tarvitaan lisää 

tutkimusta selvittämään strategisen orientaation tai johtajien vaikutusta osaamisen 
johtamiseen ja organisaatiorakenteiden kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa 
keskitytään osaamisen johtamisen strategiseen merkitykseen ja tutkitaan johtajien 
näkemyksiä tästä. Osaamisen johtamisen näkökulmasta organisaation 
suorituskykyä erilaisissa konteksteissa pitäisi myös tutkia. (Liao et al. 2011, 735). 
Tässä tutkimuksessa on kartoitettu, kuinka osaamisen johtaminen näkyy 
opetuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Moss et al. (2007, 391) 
puolestaan ovat havainneet, että tarvittaisiin lisää tutkimusta yhteistyön 
kokemuksista instituution tai osaston sisällä ja ulkopuolella sekä itsenäisyyden ja 
kollektiivisen työn suhteesta. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia kysymyksiä koskien 
osaston ja instituution kulttuuria. (Moss et al. 2007, 391). Tässä tutkimuksessa on 
otettu huomioon ammattikorkeakoulun työelämäyhteydet. Samoin 
organisaatiokulttuuriin sekä yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä on tutkittu. 

Edelleen Li-Huan (2007, 86) mukaan aukkona korkeakouluorganisaatioiden 
osaamisen johtamisen tutkimuksessa on se, ettei osaamisen siirtämisestä 
korkeakouluorganisaatioissa ole paljon tutkimusta ja empiiristä havainnointia. 
Erityisesti korkeakoulutuksessa empiirisen näytön puute aiheesta aiheuttaa 
rajoittuneen ymmärryksen tästä tärkeästä ilmiöstä (Li-Hua 2007, 86). Voidaan 
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todeta, että olemassa on tutkimusaukko koskien osaamisen johtamisen prosesseja, 
kuten osaamisen luominen, jakaminen ja siirtäminen, korkeakouluympäristössä. 
Ne ovat tähän mennessä saaneet suhteellisen vähän huomiota. Toinen aukko on 
syy-seuraussuhteiden asettaminen osaamisen johtamisen prosessien ja 
suorituskyvyn mittaamisessa, jotta nähtäisiin osaamisen johtamisen soveltamisen 
tulokset ja/tai hyödyt korkeakouluissa. (Sharimllah et al. 2009, 214 - 218). 
Lisätutkimuksen pitäisi tarjota näyttöä osaamisen johtamisen hyödyistä johtamisen 
työkaluna. Tämä voisi johtaa korkeakoulujen kilpailuetuun. (Cranfield & Taylor 
2008, 85, 99.) Vain muutamat osaamisen siirtämisen tutkimukset ovat keskittyneet 
strategiseen osaamisen johtamiseen (Hu 2012, 424). 

Näihin tutkimusaukkoihin perustuen tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä 
näkemystä strategisesta osaamisen johtamisesta ja sen vaikutuksesta 
organisatoriseen suorituskykyyn korkeakouluorganisaatioissa. Organisatorinen 
suorituskyky on yhteydessä toiminnan laatuun sekä tuloksiin ja vaikuttavuuteen. 
Tutkimusongelmana on selvittää strategisen osaamisen johtamisen merkitystä sekä 
osaamisen siirtämistä ja jakamista korkeakouluorganisaatioissa. 
Tutkimuskysymykset ovat: 

- Millainen tiedon ja osaamisen johtamisen merkitys on organisaatiossa? 
- Kuinka tiedon ja osaamisen johtamista voidaan kehittää organisaatiossa? 
Vastaamalla näihin tutkimuskysymyksiin, tarkoituksena on analysoida 

osaamisen johtamisen strategista roolia korkeakouluissa. Monet tutkimukset 
osoittavat, että korkeakoulujen ympäristö on muuttumassa, ja että erilaisia 
tuloksellisuustavoitteita asetetaan toiminnalle (Li-Hua 2007, 84, Sharimllah et al. 
2009, 204, Omerzel et al. 2011, 112). Jotta kilpailuun voidaan osallistua, osaamista 
ja sen johtamista tulee kehittää korkeakouluissa (Omerzel et al. 2011, 112, Adhikari 
2010, 95). Lisäksi hyvin tärkeä asia on se, että osaamisen johtaminen on 
strategiapohjaista (Wei-Tsong 2011, 437, Goel et al. 2010, 383, Silvi & Cuganesan 
2006, 310).  
       Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään, mitkä ovat tiedon ja 
osaamisen johtamisen avaintekijöitä korkeakouluorganisaatioissa. Lisäksi 
pyrkimyksenä on selvittää osaamisen johtamisen strategista roolia organisaatiossa. 
Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on rakentaa teoreettinen malli strategisesta 
osaamisen johtamisesta korkeakouluorganisaatioissa. Tämän pohjalta toimintaa 
voidaan tulevaisuudessa kehittää, jolloin on helpompaa vastata asiakkaiden 
tarpeisiin. Sekä opiskelijat että työelämän edustajat ovat asiakkaita alueella. 
Työelämän edustajat sisältävät alueen yrityksiä ja muita organisaatioita, joissa 
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Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijat työllistyvät ja/tai joiden kanssa he 
tekevät yhteistyötä, esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan merkeissä.     
 

1.3 Tutkimuksen kontribuutio 

 
Tiedon ja osaamisen johtamista on tutkittu suhteellisen lyhyen aikaa (Nonaka 

& Takeuchi 1995, Lim & Chan 2004, Ambrosini & Bowman 2001, Malhotra et al. 
2005). Aiempien tutkimusten mukaan osaamisen johtaminen on kokonaisvaltaista 
toimintaa johtuen sen strategisesta luonteesta (Wei-Tsong 2011, 437, Goel et al. 
2010, 384). Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä osaamisen 
johtamisen strategisesta roolista korkeakouluorganisaatioissa. Tämän tärkeyttä 
voidaan perustella esimerkiksi sillä, että tutkimustapaukset osaamisen johtamisesta 
ovat keskittyneet pääosin muihin tietointensiivisiin organisaatioihin (Davenport 
2011, 89, Alvesson 1995).  

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluorganisaatioita. Nykyään 
korkeakouluorganisaatioissa voidaan nähdä lisääntyvää kehitystä 
markkinaorientoituneeseen suuntaan, ja nämä kehykset luovat vaatimuksia sekä 
korkeakoulutukselle että osaamiselle. (Guzman & Trivelato 2011, 452). Guzmanin 
ja Trivelaton (2011, 452) mukaan tämä on läheisessä suhteessa osaamisen 
johtamisen periaatteiden soveltamiseen korkeakouluorganisaatioissa. He ovat 
havainneet, että oppimisen ja osaamisen siirron rooli tarvitsee parempaa 
ymmärrystä korkeakouluissa. Nykypäivänä korkeakoulut tarvitsevat enemmän 
markkinaorientoituneita strategioita johtuen niiden muuttuvasta ympäristöstä sekä 
kilpailusta korkeakoulujen välillä. Tämä johtuu myös siitä, että niiden resurssit ovat 
sidottuja valtion rahoitukseen. Valtion rahoitus on sidoksissa opiskelijamääriin, 
tutkimustuloksiin, valmistumismääriin jne. (Guzman & Trivelato 2011, 453 - 455). 
Edellä mainittu kehitys on tapahtunut kansainvälisesti, ja noussut Suomessakin 
enenevästi esille. 

Lisäksi näinä turbulentteina aikoina on vaatimuksia tehokkaalle hallinnolle. 
Yliopiston tulee kysyä itseltään, mitä osaamista tarvitsemme ymmärtääksemme 
mahdollista tulevaisuutta, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme sekä 
mitkä osaamisen käsittelyn prosessit mahdollistavat meidät luomaan, kehittämään 
ja hyödyntämään osaamista (Blackman & Kennedy 2009, 560). Tämä on yhtenä 
perusteena sille, miksi tämä tutkimus on tärkeä. 
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Tutkimukset osoittavat, että uutta akateemista ympäristöä luonnehtivat 
jatkuvat muutokset ja tarpeet, jotka vaativat uutta mandaattia osaamisen luomiselle 
ja soveltamiselle (Hanson & Léautier 2011, 387, Adhikari 2010, 95).  Merkittävä 
huomio on se, että osaaminen on olennaista arvon lisäämiselle ja luomiselle, jotta 
rakennetaan rikas ympäristö oppimiselle ja opettamiselle (Goel et al. 2010, 384, 
Adhikari 2010, 99). Ainoastaan opiskelijoiden tyytyväisyys ei ratkaise 
korkeakoulun menestystä, vaan tarvitaan lisäarvon tuottamista myös laajemmin 
työelämälle esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Usein työelämän 
kehittäminen tapahtuu projektiluontoisesti kehittämällä sekä tutkimusta tekemällä. 

Tämä tutkimus tuo uutta näkökulmaa osaamisen johtamiseen teoreettisella 
mallilla erilaisen tapausorganisaation kautta. Aiemmin osaamisen johtamista on 
tutkittu etupäässä yliopistoissa, kun taas tässä tutkimuksessa kohteena on 
ammattikorkeakoulu. Tutkimus osoittaa osaamisen johtamisen strategisen roolin 
sekä osaamisen siirtämisen ja jakamisen merkityksen korkeakouluorganisaatiossa. 
Myös osaamisen johtamisen vaikutus organisaation suorituskykyyn on nähtävissä. 
Tämän tyyppistä tutkimusta ei ole juuri tehty suomalaisissa 
ammattikorkeakouluissa, ja vain vähän kansainvälisessä kontekstissa. Suomi on 
pieni maa ja täällä ei ole paljon suuryrityksiä, joissa toiset maat ovat aiemmin 
tutkineet osaamisen johtamista. Aiempia suomalaisia tutkimuksia ovat olleet 
kuntasektorilla Hyrkäksen (2016) ja Huotarin (2016) tutkimukset, kun taas 
ammattikorkeakoulusektorilla aihetta on tutkinut Ahokallio-Leppälä (2016). 
Tutkimus osoittaa linkin strategian, osaamisen johtamisen, kompetenssien, 
organisaatiokulttuurin, yhteistyön ja osaamisen jakamisen välillä 
korkeakouluorganisaatioissa. Kaikkien näiden komponenttien tulisi luoda 
synergiaa organisaatiossa. Tässä tutkimuksessa rakennetaan teoreettinen malli 
strategisesta osaamisen johtamisesta korkeakouluorganisaatiossa. 

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat nyt osakeyhtiöitä, joilla on 
taloudelliset periaatteet toiminnalleen. Aiemmin ammattikorkeakoulut olivat 
kunnallisten ylläpitäjien alaisuudessa. Nykyään ammattikorkeakoulut ovat 
tulosvastuullisia, sillä tulokset vaikuttavat valtionrahoituksen määrään. Tämä 
tarkoittaa sitä, että osaamisen johtaminen on erittäin tärkeää niille, sekä sitä, että 
osaamisen johtamista sovelletaan strategisessa johtamisessa. Edelleen 
ammattikorkeakoulujen tutkimusta voidaan soveltaa muihin 
korkeakouluorganisaatioihin kuten yliopistoihin, mutta myös laajentaa 
ammattiopistoihin. Voidaan nähdä hyvin selvästi, että osaamisen johtamista 
tarvitaan strategisessa johtamisessa. 
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Suomessa on enenevästi korkeakoulutettuja ihmisiä, ja on tärkeä asia, että 
koulutus on korkealaatuista. Osaamisen merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan, 
ja siksi tarvitaan tehokkaita osaamisen johtamisen prosesseja. Näiden avulla 
voidaan tuottaa korkealaatuista opetusta ja tutkimusta. Työelämä ja tulevaisuuden 
ammatit muuttuvat, jolloin asiantuntijatyö lisääntyy ja sen merkitys kasvaa. Yksi 
näkökulma on myös se, että korkeakoulut ovat isoja organisaatioita, joten ne 
tarvitsevat tehokkaita ja selkeitä prosesseja toiminnassaan. Osaamisen johtamisella 
osaamisen tasoa ja säilyttämistä ja kehitystä voidaan varmistaa. 

Tämä tutkimus analysoi osaamisen johtamisen strategista roolia 
korkeakouluorganisaatioissa. Useat tutkijat väittävät, että yliopistojen ympäristö on 
muuttumassa ja erilaisia tuloksellisuustavoitteita asetetaan toiminnalle (Li-Hua 
2007, 84, Sharimllah et al. 2009, 204, Omerzel et al. 2011, 112). Jotta ne voivat 
olla kilpailukykyisiä, tutkijoiden mukaan osaamista ja sen johtamista tulee kehittää 
yliopistoissa (Omerzel et al. 2011, 112, Adhikari 2010, 95). Useat tutkijat osoittavat, 
että keskeistä on osaamisen johtamisen strategiaperustaisuus (Wei-Tsong 2011, 437, 
Goel et al. 2010, 383, Silvi & Cuganesan 2006, 310). Juuri nämä seikat 
muodostavat tarpeen tälle tutkimukselle. 

Enemmistö nykyisestä strategisen johtamisen tutkimuksesta on keskittynyt 
olemassa oleviin strategisen johtamisen paradigmoihin. Tarvitaan lisää dynaamista 
perspektiiviä osaamisen johtamiseen, ja se voidaan keskittää synergioihin 
osaamista luovissa kyvykkyyksissä strategian muodostamisessa. (Nielsen 2005, 1). 

Oulun ammattikorkeakoulussa osaamisen johtamista on kehitetty Oulun 
seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSEKK) puolesta vuodesta 2009. 
Tällöin on määritelty tietojärjestelmään muun muassa osaamisia ja niiden 
tavoitetasoja ammatillisessa opetuksessa. OSEKK:n henkilöstöosaston mukaan 
osaamisen johtamista ei ole kuitenkaan tehty kokonaisvaltaisella tavalla eikä 
kaikkia henkilöstöresurssien tietojärjestelmän mahdollisuuksia ole käytetty. 
Henkilöstöresurssien tietojärjestelmää on testattu Oulun ammattiopiston yksiköissä. 
Kasvavassa asiantuntijapalveluorganisaatiossa on välttämätöntä hahmottaa 
osaamisen johtamisen nykytila ja vaatimukset tulevaisuuden kehittämiselle. 
Osaamisen johtamista ei ole systemaattisesti tehty, ja tämä tutkimus tarjoaa 
perustan tälle työlle. 

Vuoden 2014 alusta Oulun ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö eikä sillä 
ole enää kunnallista ylläpitäjää eli se ei ole enää kuntien omistama organisaatio. 
Syksyllä 2013 Oamkin strategia ja kehittämissuunnitelma uudistettiin. Näissä 
dokumenteissa korostuu osaamisen ja sen kehittämisen merkitys, mikä antaa 
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selkeästi tarpeen kehittää osaamisen johtamista strategialähtöisesti. 
Tulevaisuudessa Oamkin toimintaa tulee tehostaa entisestään ja saavuttaa 
tuloksellisuutta kilpailussa. Ammattikorkeakoululla on myös tärkeä 
aluekehitystehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseksi ammattikorkeakoululla tulee 
olla korkeatasoista osaamista, joka voidaan valjastaa käyttöön tehokkaalla 
osaamisen johtamisella. Näin työelämälle voidaan tarjota arvokasta tietoa ja lisätä 
asiakasarvoa. 

Ammattikorkeakoulut elävät muuttuvassa ympäristössä. Esimerkiksi 
koulutusvienti on yksi tämän päivän haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutuksen 
laatuun on panostettava ja ylläpidettävä tarvittava osaaminen. Myös hallitus asettaa 
uusia tehostamisen vaateita korkeakouluille. Korkeakoulutettuja henkilöitä 
tarvitaan tulevaisuuden työelämässä, ja tulevaisuuden uutta työtä tulisi myös pystyä 
ennakoimaan, jotta koulutus voidaan kohdentaa oikein. Lisäksi tulee olla valmius 
siihen, että ihmisiä voidaan työurallaan joustavasti uudelleen kouluttaa. 

On otettava huomioon myös korkeakouluopetuksen haasteet. Tänä päivänä 
etenkin ammattikorkeakouluissa on noussut esimerkiksi tiimiopettamisen ja 
valmentamisen rooli enenevästi esille. Myös siirtyminen lähiopetuksesta 
enenevässä määrin verkko-opetukseen tuo uudenlaisia osaamistarpeita. Näin ollen 
henkilöstön osaamistarpeet kasvavat ja muuttuvat, kun tarvitaan uudenlaista 
opettajuutta. Johdon tehtävä on rohkaista tähän muutokseen. Johdon tehtävä ei ole 
ainoastaan käydä vuosittaisia kehityskeskusteluita, vaan tarvitaan jatkuvaa tukea ja 
valmentamista. Tarvitaan koordinoitua osaamisen johtamista, jotta kaikki 
organisaatiossa oleva kyvykkyys saadaan valjastettua käyttöön. Tällä tutkimuksella 
haluan myös nostaa esille osaamisen johtamisen teeman tärkeyttä, jotta sen 
teoreettinen hyöty saadaan vietyä käytäntöön. Esittämäni strategisen osaamisen 
johtamisen mallilla voidaan osaamisen johtamisesta tehdä systemaattista ja 
tiedostettua toimintaa. 

Osaamisen siirtäminen on iso haaste, johon pitää panostaa. Esimerkiksi 
tiimiopettajuus vaatii yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista. Kulttuurin tulee 
olla tälle toiminnalle suosiollinen, ja vuorovaikutukselle tulee antaa tilaa ja 
mahdollisuuksia. Henkilöstöllä olevaa dokumentoimatonta osaamista eli hiljaista 
tietoa tulee saada siirrettyä ennen suurten eläköitymisten tapahtumista. 

Osaamisen johtamisen tutkimus antaa tietoa osaamisen johtamisen nykytilasta 
ja kehittämisestä pohjaksi Oulun ammattikorkeakoulun strategiseen johtamiseen. 
Asiantuntijaorganisaation palvelujen tarjoaminen vaatii vahvaa ja systemaattista 
osaamisen johtamista. Tämä mahdollistaa korkealaatuisten palvelujen tarjoamisen, 
mikä tarjoaa kilpailuetua markkinoilla.  
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Tutkimuksen antina on selkeästi uudistava näkökulma. Tutkimus vahvistaa 
aiempia tutkimuksia ja teorioita, mutta nostaa esille sen, että osaamisen johtamisen 
periaatteet on vaikea viedä käytäntöön. Tutkimus tuottaa runsaasti 
kehittämisehdotuksia, joilla organisaation strategista osaamisen johtamista voidaan 
parantaa. Tutkimuksen avulla organisaation henkilöstö voidaan saada tietoiseksi 
oman osaamisensa merkityksestä sekä siitä, että organisaation johto haluaa aidosti 
panostaa osaamisen johtamiseen. Tämän jälkeen yhteistyöllä voidaan saada 
merkittävää kehitystä aikaan. Tutkimus siis uudistaa osaamisen johtamisen teoriaa 
ja käytäntöjä. 

Tämän tutkimuksen kontribuutio tekee synteesin valikoidusta osaamisen 
johtamisen tutkimuksesta sekä näyttää sen pääsuuntaukset tutkimalla empiirisesti 
osaamisen johtamista korkeakouluorganisaatiossa. Tutkimus luo strategisen 
osaamisen johtamisen mallin korkeakouluorganisaatiossa sekä osoittaa strategisen 
osaamisen johtamisen ja osaamisen jakamisen merkityksen 
korkeakouluorganisaatiossa. 

 

1.4 Tutkimuksen tarkoitus ja rajoitteet 

 
Tämä tutkimus keskittyy pääosin strategiseen osaamisen johtamiseen. 

Strategisessa osaamisen johtamisessa organisaation ydinosaamisilla on avainrooli, 
sillä ne vaikuttavat organisaation kilpailukykyyn. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 
organisaation ydinosaamisia organisaatiotasolla eivätkä yksilötason kompetenssit 
eli taidot ole tutkimuksen pääaiheena. Tutkimus keskittyy myös osaamisen 
siirtämiseen ja jakamiseen. Ammattikorkeakouluissa osaamista siirretään 
erityisesti opettajilta opiskelijoille ja osaamisen jakaminen tapahtuu henkilöstön 
välillä. Tutkimuksen keskiössä ovat korkeakouluorganisaatiot ja strateginen 
osaamisen johtaminen. 

Blackman ja Kennedy (2009, 547 - 548) väittävät, että yliopistojen kiinnostus 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen parantamalla hallintoa on lisääntynyt. 
Yliopistoissa on perinteisesti nähty älyllinen pääoma tutkimus- ja kehitystyön 
tuotoksena ja kyvykkyytenä (Li-Hua 2007, 84, Blackman & Kennedy 2009). 
Tämän vuoksi yliopistot ovat olennaisia valtion taloudellisen ja modernisoinnin 
agendojen ajureita sisältäen elämänlaadun parantamisen ja lisääntyvän 
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kilpailukyvyn (Li-Hua 2007, 84). Näin yliopistoilla on laaja yhteiskunnallinen 
tehtävä. 

Edelliseen lisättynä Sharimllahin et al. (2009, 204) mukaan 
korkeakouluorganisaatioiden pitäisi nähdä suora tarve saavuttaa kilpailuetua 
kovassa kilpailussa ja globalisaation paineessa. Huomioitavaa on se, että osaamisen 
johtamista pitäisi vakiinnuttaa koulutussektorilla parantamalla opetusta ja 
oppimista sekä tarjoamalla vahva osaamisperusta tutkimukseen perustuville 
käytännöille ja strategioille (Sharimllah et al. 2009, 204). Nämä ovat 
korkeakoulujen ydintehtäviä. 

Tutkijoiden mukaan osaaminen on laajasti tunnistettu yhtenä tärkeimpänä 
tekijänä luotaessa ja pidettäessä yllä erinomaista organisatorista suorituskykyä (Li-
Hua 2007, 84, Silvi & Cuganesan 2006, 310, Sivakumar 2018, 30). Tehokas 
osaamisen johtaminen sisältää osaamisen luomisen, jakamisen ja siirtämisen sekä 
organisaation oppimisen. Yliopistot on laajasti tunnustettu osaamisinstituutioina. 
Siksi on tärkeää nähdä, että yliopiston osaamisen jakamisen toiminnot ovat 
olennainen osa korkeakoulusektorin työtä ja lisääntyvän tärkeä aihe. (Li-Hua 2007, 
86).  

Vastaavasti nykyään korkeakouluorganisaatiot toimivat dynaamisessa 
ympäristössä, joten niiden tulee vastata muuttuvaan ympäristöön selvitäkseen 
(Omerzel et al. 2011, 112, Adhikari 2010, 95). Tehokas osaamisen johtaminen voi 
olla tähän ratkaisu. Lisäksi korkeakouluorganisaatiot myös luovat muutosta, koska 
ne tarjoavat uutta osaamista opiskelijoille ja työelämälle. Useat tutkijat 
havainnoivat, että uudet kilpailevat voimat vaikuttavat yliopistoihin (Li-Hua 2007, 
84, Sharimllah et al. 2009, 204, Omerzel et al. 2011, 112). Näitä voimia ovat 
esimerkiksi vaatimukset paremmalle opetukselle ja oppimistuloksille sekä 
aluekehityksen vaikuttavuudelle. 

Lisäksi huomioon otettavaa on, että korkeakouluorganisaatiot eivät enää vain 
tarjoa osaamista opiskelijoille, vaan ne tarjoavat myös osaamisreservin. 
Korkeakoulut johtavat, sekoittavat ja jakavat osaamista henkilökunnan 
keskuudessa. Tämän vuoksi osaamisen jakaminen on tärkeä konsepti ja väistämättä 
muuttumassa korkeakouluinstituutioissa. Useat korkeakouluinstituutiot, erityisesti 
kehittyneessä maailmassa, ovat saaneet määrärahoja soveltamalla osaamisen 
johtamisen käytäntöjä. (Sohail & Daud 2009, 126.) 

Väitetään, että tehokas osaamisen johtaminen on tärkeässä roolissa parhaiden 
professoreiden ja tutkijoiden saamisessa sekä koulutuksen ja tutkimuksen laadun 
ja tehokkuuden lisäämisessä. Se ylittää paikan ja ajan rajoitteita sallien 
opiskelijoiden odotusten täyttämisen milloin ja missä tahansa. (Omerzel et al. 2011, 
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118 - 119). Tutkijat ovat kiinnostuneet osaamisen johtamisen prosesseista 
korkeakoulutuksessa yhtä tärkeinä kuin ne ovat yrityssektorilla (Guzman & 
Trivelato 2011, 452, Omerzel et al. 2011, 119). Lisäksi tehokas osaamisen 
johtaminen voi johtaa parempaan päätöksentekokykyyn, parantuneisiin 
akateemisiin ja hallinnollisiin palveluihin, lyhyempään tuotekehityssykliin 
(esimerkiksi tutkimustulokset ja opetussuunnitelman kehittäminen) sekä 
vähentyneisiin kustannuksiin. (Omerzel et al. 2011, 119). Tämän vuoksi voidaan 
väittää, että on tärkeää tutkia osaamisen johtamisen aihetta myös 
koulutusorganisaatioympäristössä.  

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Siinä on yksi tapausorganisaatio, 
koska tutkija halusi saada kokonaisvaltaisen ymmärryksen yhdestä 
korkeakouluorganisaatiosta. Yksi tapaus antaa syvällisen ymmärryksen. Tutkija 
työskentelee organisaatiossa, joten hän halusi syventää käsitystään sen osaamisen 
johtamisesta. Tutkimusmateriaalina olivat teemahaastattelut ja toissijainen aineisto, 
kuten tapausorganisaation strategia ja kehittämissuunnitelma. 

Tapaustutkimus oli soveltuva tähän tutkimukseen, koska näin tutkimuksen 
kohteena olevaa organisaatiota voitiin tutkia kokonaisvaltaisella ja syvällä tavalla. 
Teemahaastattelut tarjosivat laajasti tietoa osaamisen johtamisesta Oulun 
ammattikorkeakoulussa. Teemahaastattelut olivat hyvä keino saada ehdotuksia 
aiheen kehittämiseen ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös muihin 
koulutusorganisaatioihin, kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä 
ammattiopistoihin. Koulutusorganisaatioiden toimintaperiaatteet ovat samanlaisia. 
Koko koulutussektori elää muutoksessa. Taloudellinen tehokkuus toiminnassa on 
yhä tärkeämpää ja tärkeänä tavoitteena on myös opiskelijoiden nopea 
valmistuminen. Tehokkaalla osaamisen johtamisella koulutusorganisaatiot voivat 
olla tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä. Myös asiakkaita voidaan palvella 
paremmin, kun ydinosaamiset on määritelty. 

Tutkimuksessa tutkittiin yhtä tapausorganisaatiota, jotta aiheesta saataisiin 
syvällinen ja kokonaisvaltainen näkökulma. Sitä, että vain yksi organisaatio 
tutkittiin, voidaan pitää myös tutkimuksen rajoitteena. Korkeakouluilla on omat 
strategiansa ja painoalansa, joten osaamisen johtamisen käytännöt voivat erota. 
Lisäksi tutkimushaastatteluissa tutkittiin vain ylemmän johdon näkökulmaa ja 
haastattelut tehtiin organisaation muutostilanteessa, mitkä ovat myös rajoitteita. 
Henkilöstön tai opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna aihe olisi voinut 
näyttäytyä eri tavoin. Lisäksi organisaatiomuutos haastaa myös osaamisen 
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johtamisen käytäntöjä. Oma osallisuus organisaatiossa toi toisaalta syvempää 
ymmärrystä ja näkemystä, mutta toisaalta voi olla myös rajoittava tekijä.  

 

1.5 Pääkäsitteiden määrittely 

 
Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen pääkäsitteet. Niitä ovat osaamisen 

johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, osaamisen siirtäminen ja jakaminen 
sekä korkeakouluorganisaatiot. Tutkimus keskittyy erityisesti näihin teemoihin. 

Knowledge management eli tiedon ja osaamisen johtaminen voidaan 
määritellä monin tavoin. Yksi tässä tutkimuksessa käytetty määritelmä on 
Malhotran (11.9.2006): “Osaamisen johtaminen viittaa organisatorisen 
sopeutumisen, selviytymisen ja kompetenssin kriittisiin aiheisiin jatkuvassa 
ympäristön muutoksessa. Se sisältyy olennaisesti prosesseihin, jotka etsivät 
synergistä datan ja informaatioteknologioiden informaation 
prosessointikapasiteetin yhdistelmää, ja ihmisolentojen luovaan ja innovoivaan 
kapasiteettiin.” Kaikkia näitä asioita tulee johtaa asiantuntijapalvelu-
organisaatioissa. Malhotran määritelmä osoittaa osaamisen johtamisen strategisen 
luonteen ja tekee myös osaamisen johtamisen prosessit näkyviksi. Yliopistot ovat 
asiantuntijapalveluorganisaatioita, joiden toiminta perustuu osaamiseen. Tätä 
osaamista välitetään sekä opiskelijoille että heidän kauttaan ja suoraan 
korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta työelämälle. Malhotran 
määritelmä on hyvin kokonaisvaltainen ja sillä on strateginen näkökulma 
osaamisen johtamiseen. Se sisältää organisaation ympäristön roolin ja muutoksen 
kuin myös teknologian ja ihmisten merkityksen. 

Osaamisen johtamisesta on useita määritelmiä: “Osaamisen johtaminen on 
tieteenala, joka mahdollistaa yksilöiden, tiimien ja koko organisaatioiden 
kollektiivisesti ja systemaattisesti luoda, jakaa ja soveltaa osaamista, 
saavuttaakseen paremmin tavoitteensa.” (Young, 11.6.2012). Tämä määritelmä 
näyttää, kuinka tärkeää osaamisen johtaminen on koko organisaation toiminnassa. 
“Osaamisen johtaminen koostuu hankkeista ja systeemeistä, jotka ylläpitävät ja 
tukevat relevantin osaamisen varastointia, levittämistä, määrittämistä, 
soveltamista, jalostamista ja luomista.” (Frost 2010). Tämä määritelmä kuvaa 
myös osaamisen johtamisen prosessit. “Osaamisen johtaminen on elintärkeän 
osaamisen eksplisiittistä ja systemaattista johtamista – ja se liittyy luomisen, 
organisoinnin, levittämisen, käytön ja hyödyntämisen prosesseihin – 
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liiketoimintatavoitteiden tavoittelussa.” (Skyrme 11.6.2012). Tämä määritelmä 
korostaa myös osaamisen johtamisen strategista merkitystä. Yhteistä näille 
määritelmille on se, että osaamisen johtamisella voidaan saavuttaa liiketoiminnan 
tavoitteita. Osaamisen johtaminen alkaa tiedon luomisesta ja sisältää muut vaiheet, 
kuten osaamisen soveltamisen ja jakamisen. 

Wei-Tsong (2011, 437) väittää, että osaamisen johtaminen on tärkeä osa koko 
organisaation strategista suunnittelua. Organisaation tulee hyödyntää osaamistaan 
tehokkaasti ja pitää se linjassa koko yritysstrategian komponenttien kanssa. 
Osaamisen johtamisen käytäntöjen tulee mahdollistaa yksilöllinen ja/tai 
kollektiivinen oppiminen ja osaamisen jakaminen tarvittavan laajalla tavalla, jotta 
organisaation kaikkia kyvykkyyksiä voidaan parantaa. (Wei-Tsong 2011, 437, 444). 
Tämä on strategic knowledge management eli strategista osaamisen johtamista.  

Silvi ja Cuganesan (2006, 310) kirjoittavat: “osaamisen johtaminen on nähty 
organisaation älyllisen pääoman johtamisen prosessina”. On lisääntyvässä määrin 
tunnistettu, että mikä tahansa organisaatio sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 
on erityisen riippuvainen työntekijöidensä osaamisesta, osaamisen soveltamisesta 
organisaatiorakenteisiin sekä suhteista. (Silvi & Cuganesan 2006, 310). Tämä 
määritelmä on yksinkertainen ja käyttökelpoinen.  

Goel et al. (2010, 385) mukaan “osaamisen johtaminen on integroitu, 
systemaattinen lähestymistapa relevantin osaamisen identifiointiin, hankkimiseen, 
muuttamiseen, kehittämiseen, levittämiseen, käyttämiseen, jakamiseen ja 
säilyttämiseen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisessa.” Se on organisaation 
kollektiivisen kokemuksen, tietämyksen ja viisauden rakentamisen, luomisen ja 
hyödyntämisen prosessi organisaation suorituskyvyn parantamiseksi. Osaamisen 
lähteet voivat sisältää dokumentteja, tietokantoja, proseduureja ja politiikkoja, kuin 
myös yksilöiden pään sisällä olevaa valloittamatonta hiljaista tietoa ja kokemusta 
(Goel et al. 2010, 385). 

Abbasi ja Shahamati (2011, 532) väittävät: “Organisatorinen osaamisen 
johtaminen on oikeastaan moderni lähestymistapa organisatorisiin resursseihin ja 
vallan lähteisiin ja käsitykseen ihmisarvoista ja kapasiteettiin luovuuteen ja 
innovaatioon.” Tästä näkökulmasta se on osaamisen suuntaamisen ja säilyttämisen, 
luomisen ja hankkimisen sekä jakamisen ja levittämisen tulos. Organisatorisen 
osaamisen kehittämisestä on tullut tärkein voimavara koskien organisaatioiden 
missioita ja johtamista. (Abbasi & Shahamati 2011, 532). 

Knowledge transferring and knowledge sharing eli osaamisen siirtäminen 
ja jakaminen ovat molemmat tärkeitä teemoja tässä tutkimuksessa. Watsonin ja 
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Hewettin (2006, 141) mukaan on olemassa kaksi avaintekijää, joista olemassa 
olevan tiedon uudelleenkäyttö riippuu yrityksen sisäisen osaamisen siirron 
tehokkuudessa. Ensimmäinen on yksilöiden halukkuus tuoda osaamistaan 
järjestelmään. Toinen on se tila, jossa yksilöt pääsevät ja uudelleenkäyttävät 
järjestelmän osaamista. (Watson & Hewett 2006, 141.) Teng ja Song (2011, 104 - 
105) jakavat osaamisen siirtämisen konseptin kahteen osaamisen siirtämisen 
muotoon: pyydettyyn ja vapaaehtoiseen osaamisen siirtämisen käyttäytymiseen. 
Pyydetyn osaaminen siirtäminen viittaa osaamisen vastaanottamiseen ja 
lähetyspyyntöihin, sekä näiden pyyntöjen riittävään täyttämiseen. Vapaaehtoinen 
osaamisen siirtäminen viittaa osaamisen vastaanottamiseen ja siirtämiseen ilman 
mitään ensisijaista pyytämistä. (Teng & Song 2011, 105). 

Osaamisen jakaminen on kriittinen tekijä osaamisen johtamisen arvoketjussa: 
osaamisen hankkimisessa, soveltamisessa, säilytyksessä ja levittämisessä. Tämä 
arvoketju rikkoutuu ilman tehokasta osaamisen jakamista. Tengin ja Songin (2011, 
104) tutkimus yrittää laajentaa osaamisen siirtämisen ymmärrystä uudella ja 
laajennetulla osaamisen jakamisen konseptilla, koska tästä ei ole riittävästi 
keskusteltu eikä sitä ole tutkittu aiemmissa tutkimuksissa. Tämä laajennettu 
osaamisen jakamisen käsite perustuu kahden erilaisen osaamisen jakamisen 
muodon erittelyyn: pyydettyyn ja vapaaehtoiseen osaamisen jakamisen 
käyttäytymiseen. (Teng & Song 2011, 104 - 105). 

Christensen (2007, 36) väittää, että on olemassa enemmän osaamisen jakamista 
kuin parhaiden käytäntöjen jakaminen. “Osaamisen jakaminen on enemmän kuin 
suorituskyvyn kuilujen sulkemista ja osaamisen varastojen jakamista – osaamisen 
jakaminen on myös organisatoristen riippuvuussuhteiden silloittamista ja siten 
jatkuvien organisatoristen toimintojen tukemista.” Christensenin (2007, 36) 
tutkimus identifioi neljä osaamisen tyyppiä, jota ovat keskeisiä jakaa: 
asiantuntijaosaaminen, koordinoitu osaaminen, tehtävään perustuva osaaminen ja 
tietämys. Tämä tutkimus laajentaa myös yleistä uskomusta, että osaamisen 
jakaminen on vain parhaiden käytäntöjen jakamista. (Christensen 2007, 36). 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluorganisaatioita. Ne ovat 
asiantuntijaorganisaatioita, joiden tehtävänä on tarjota korkeakoulutusta sekä tehdä 
tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tämän tutkimuksen tapausorganisaatio on 
ammattikorkeakoulu Suomessa.  
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1.6 Tutkimuksen rakenne 

 
Tämä tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Ensimmäinen luku esittelee 

tutkittavan aiheen sekä tutkimusongelman ja tutkimuksen tavoitteet. Luku kuvaa 
tutkimuksen pääteemat ja rajoitteet, perustelee tutkimuksen merkitystä, määrittelee 
tutkimuksen pääkäsitteet sekä kuvaa tutkimuksen rakenteen. 

Toinen luku esittelee osaamisen johtamisen tutkimuksen sekä tekee 
kirjallisuuskatsauksen. Luvussa keskustellaan kokonaisvaltaisesti osaamisen 
jakamisesta. Tämän jälkeen on yksityiskohtaiset osiot strategisesta osaamisen 
johtamisesta sekä osaamisen johtamisesta korkeakouluissa.  

Kolmas luku kuvaa tapausorganisaation, tutkimusstrategian ja -menetelmät 
sekä informaation lähteet, aineiston keruumenetelmät, aineiston 
analyysimenetelmät ja tulkinnan sekä keskustelee tutkimuksen luotettavuudesta, 
läpinäkyvyydestä ja pätevyydestä. Neljäs luku esittelee empiirisen tutkimuksen 
tulokset. Viidennessä luvussa esitellään empiiriset löydökset ja keskustelu. 

Kuudes luku esittelee empiiristen tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset 
sekä keskustelee tutkimuksen teoreettisista ja käytännöllisistä vaikutuksista. 
Viimeinen luku esittelee myös jatkotutkimusehdotukset. 
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2 Osaamisen johtamisen käsitteellistäminen 
korkeakouluinstituutioissa 
 

Tämän luvun aluksi esitellään knowledge managementin (KM) eli tiedon ja 
osaamisen johtamisen tähän tutkimukseen valikoituja pääteemoja. Luvussa 
tuodaan esille osaamisen johtamisen ja osaamisen jakamisen teoria. Osaamisen 
johtamiseen liittyvät tiedon luominen, osaamisen johtaminen ja organisaation 
oppiminen, ydinosaamiset, kyvykkyydet ja osaamisresurssit, osaamisen 
siirtäminen sekä kilpailu ja osaaminen. Nämä kaikki muodostavat knowledge 
managementin sateenvarjon, sillä ne ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat 
jatkumon. Näitä teemoja ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa. On tarpeen 
tuntea KM:n tutkimuksen tausta, jotta voidaan ymmärtää nykypäivän osaamisen 
johtamista. Toisessa osiossa keskustellaan osaamisen jakamisesta. Tässä osiossa 
esitellään käytäntöyhteisöt, osaamiseen vaikuttavat tekijät, osaamisen jakamisen 
olosuhteet sekä osaamisen eri tyypit. 

Tutkijat ovat osoittaneet, että osaamisen johtaminen on suosittu johtamisen 
työkalu, erityisesti vuodesta 1995 lähtien (Nonaka & Takeuchi 1995, Lim & Chan 
2004, Ambrosini & Bowman 2001, Malhotra, Gosain & El Sawy 2005, Reagans & 
McEvily 2003, Christensen 2007). Se on myös keskeinen johtamisfilosofian aihe 
johtuen sen strategisesta luonteesta. Osaamisen johtamiselle on useita määritelmiä, 
joista keskustellaan myöhemmin. Osaamisen johtamisen tehtävissä työskentelevät 
ihmiset tulevat monilta tieteenaloilta, kuten johtamistieteet, organisaatiotieteet, 
sosiologia, psykologia, tietojenkäsittelytieteet, tuotantotalous jne. (Goel et al. 2010, 
384). Osaamisen johtaminen on suhteellisen uusi aihe tutkimuksessa, joten ilmiöstä 
on vielä monia määritelmiä. Se on myös ajankohtainen teema, koska osaamisen 
johtamisella on yhteys organisaatioiden suorituskykyyn. Osaamisen johtaminen on 
laajentunut yrityksistä myös muihin organisaatioihin. Tämän vuoksi on tarpeen 
tutkia teemaa myös koulutusorganisaatioissa. Osaamisen johtaminen on 
kompleksinen käsite, ja tässä tutkimuksessa pyritään esittämään yksinkertaisen 
määritelmän strategisesta osaamisen johtamisesta korkeakouluissa. 

Adhikarin (2010, 94) mukaan yhteiskunnista on tulossa yhä enemmän 
osaamiseen perustuvia. Hän ehdottaa, että organisaatioiden pitäisi identifioida, 
luoda, arvottaa ja kehittää osaamisvoimavarojaan, jotta ne voivat menestyä 
globaalissa tietoyhteiskunnassa. Osaamisen johtaminen on yksi hyvän johtamisen 
monista komponenteista strategisen luonteensa vuoksi, ja siksi osaaminen on 
modernin organisaation tärkein resurssi. Se on ainut resurssi, jota kilpailijat eivät 
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voi helposti kopioida johtuen sen uniikista luonteesta. (Adhikari 2010, 94). 
Osaamisen johtamisen tulee olla strategiapohjaista, jotta sillä on yhteys 
organisaation kilpailukykyyn. Asiantuntijapalveluorganisaatiossa osaamisen 
johtaminen on keskeinen menestystekijä. 

Osaamisen johtamisen avulla organisaatiot voivat kehittyä kokonaisvaltaisesti. 
Erityisesti abstrakteissa eli näkymättömissä asiantuntijapalveluissa (kuten 
korkeakoulutus) ja yleensäkin ottaen palveluliiketoiminnassa on tärkeää olla 
näkyvää eksplisiittistä osaamista, sekä organisaation sisällä että ulkopuolella 
olevassa maailmassa. Tutkijat väittävät, että organisaation ydinosaamiset tulee 
määritellä selkeästi, jotta asiakkaat voivat saada parhaan arvon palveluista (Hamel 
& Prahalad 1994, 219). Tällä tavoin osaamisen johtaminen on yksi tärkeimmistä 
liikkeelle panevista voimista arvon luomisessa ja organisatorisessa muutoksessa 
(Liew 2008, 131). Yliopistot ovat asiantuntijapalveluorganisaatioita ja 
palveluorganisaatioita. Niiden menestys perustuu osaamiseen, joten tietämys on 
ydinosaamista. Osaamisen johtamista pitää tehdä systemaattisesti. Yliopistot 
palvelevat sekä opiskelijoita että työelämän edustajia. 

Osaamisen johtaminen on suhteellisen uusi aihe tutkimuksessa. Se alkoi 
vuonna 1995 keskustelusta tiedon luomisesta ja myöhemmin se linkittyi 
organisaation oppimiseen. On myös keskusteluita ydinosaamisista, kyvykkyyksistä 
ja osaamisresursseista. Ydinosaamiset linkittyvät organisaation kilpailukykyyn. 
Näiden lisäksi on paljon keskustelua osaamisen siirtämisestä ja jakamisesta, jotka 
liittyvät toisiinsa. Tärkeä näkökulma osaamisen johtamiseen on sen strateginen 
kontribuutio. Osaamisen johtamista korkeakouluinstituutioissa on myös tutkittu 
etenkin yliopistojen osalta. 

Tutkijat väittävät, että julkisen sektorin modernisaatio on johtanut 
tehokkuuden, taloudellisuuden ja laadun saavuttamiseen palvelujen tarjoamisessa 
(Sotirakou & Zeppou 2004, 69). Sotirakou ja Zeppou (2004, 69) ehdottavat, että 
modernisaatiota voidaan luoda “oppivalla julkisella hallinnolla”. Tämän vuoksi 
organisaatiolla tulee olla kykyä jatkuvasti parantaa toimintaansa, kollektiivista 
kapasiteettia reflektoida, oppia oppimaan, oppia pois vanhoista käytännöistä tehdä 
ja luopua vanhoista tavoista. Kaikki nämä asiat edellyttävät tehokasta osaamisen 
johtamista. Tukemalla oppivaa ympäristöä organisaatioissa voi olla enemmän 
osaamista. Sotirakou ja Zeppou (2004, 69) ovat kehittäneet osaamisen johtamiseen 
strategisen tekniikan: MATE-mallin (management, training and evaluation). He 
ehdottavat, että tekniikkaa voidaan käyttää modernisoitaessa julkisia 
organisaatioita. (Sotirakou & Zeppou 2004, 69). Osaamisesta on tulossa nykyisessä 
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osaamisperustaisessa yhteiskunnassa organisaatioiden ja talouksien tärkein resurssi. 
On tärkeää, että julkiset organisaatiot kykenevät oppimaan ja sopeutumaan 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä. (Sotirakou & Zeppou 2004, 73, 83.) Tämä 
muutos näkyy myös Suomen korkeakoulukentällä. Hallitus asettaa vaateita 
toiminnan tuottavuudelle ja tehokkuudelle. Korkeakoulut kilpailevat keskenään. 
On osoitettu, että organisaation oppiminen linkittyy osaamisen johtamiseen. Jos 
ajatellaan MATE-mallia case-organisaatioon sovellettuna, niin johtamisen perusta 
on kunnossa, mutta harjoitteluun ja arviointiin pitäisi panostaa. Pelkillä johtamisen 
periaatteilla osaamisen johtaminen ei toimi, vaan teoriat pitää saada käytäntöön. 

Tässä luvussa esittelen osaamisen johtamisen aiheen. Pääteemojani tässä 
tutkimuksessa ovat osaamisen siirtäminen ja jakaminen, strateginen osaamisen 
johtaminen, osaamisen jakaminen sekä osaamisen johtaminen 
korkeakouluinstituutioissa. Seuraavissa luvuissa avaan näitä keskusteluita 
kokonaisvaltaisemmin. On tarpeen ymmärtää osaamisen johtamisen kokonaisuus, 
jotta voidaan tutkia teemaa edelleen ja jalostaa tutkimustuloksia sekä kehittää 
toimintaa. 

Tässä luvussa keskustellaan ensin osaamisen siirtämisestä ja jakamisesta. 
Tämän jälkeen siirrytään strategiseen osaamisen johtamiseen, johon liittyvät 
esimerkiksi älyllinen pääoma, organisatorinen suorituskyky ja kompetenssien 
johtaminen. Sitten siirrytään osaamisen johtamiseen korkeakouluorganisaatioissa. 
Tässä osiossa keskustellaan muun muassa korkeakoulujen uusista haasteista ja 
organisaatiokulttuurista korkeakouluissa. Strateginen osaamisen johtaminen ja 
osaamisen johtaminen korkeakouluorganisaatioissa ovat tämän tutkimuksen 
pääaiheita. Lopuksi esitetään synteesi teoriasta. 
 

2.1.1 Absorboiva kapasiteetti 

 
Bognerin ja Bansalin (2007, 166) mukaan yrityksen suorituskyvyn 

ylläpitäminen liittyy hyvin kehitettyihin kyvykkyyksiin, joissa fokuksena on uuden 
osaamisen kehittäminen. Tämä on myös suhteessa olemassa olevaan osaamiseen 
panoksena, jolla rakennetaan uutta osaamista. Kolmas tekijä on ottaa haltuun 
vahvoja keksintöjä kehittämällä seuraavia keksintöjä. (Bogner & Bansal 2007, 166). 
Nämä havainnot liittyvät myös keskusteluun osaamisen jakamisesta, josta 
keskustellaan myöhemmin tässä luvussa. 
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Cohen ja Levinthal (1990, 128) väittävät, että yritysten pitää tunnistaa uuden, 
ulkoisen tiedon arvo, sulauttaa sitä ja soveltaa sitä kaupallisiin tarpeisiin. Tämä on 
kriittistä yritysten innovaatiokyvykkyyksille ja tätä prosessia kutsutaan yrityksen 
absorboivaksi kapasiteetiksi (absorptive capacity). Lisäksi yrityksen ulkopuolella 
olevan osaamisen arviointi ja hyödyntäminen ovat toiminto, jonka taso on 
ensisijaista suhteessa osaamiseen. (Cohen & Levinthal 1990, 128.) Absorboivaa 
kapasiteettia voidaan käyttää vahvistamaan organisaation kompetensseja. 
Absorboiva kapasiteetti voidaan nähdä tulevaisuudessa yhä tärkeämpänä myös 
korkeakouluille, kun ne kehittävät palveluitaan. 

Goll et al. (2007, 163) puolestaan väittävät, että: “Yrityksen absorboiva 
kapasiteetti riippuu sen yksilöllisten jäsenten absorboivasta kapasiteetista, joka 
sisältää heidän aiemman osaamisensa ja taustojen monimuotoisuuden. Viestinnän 
ja vuorovaikutuksen kautta, osaamisen monimuotoisuus kontribuoi yrityksen 
absorboivaan kapasiteettiin.” Tässä näkyy yhteistyön ja yhdessä tekemisen 
merkitys. Ryhmässä osaaminen kumuloituu, ja osaamisen jakamista voidaan tukea 
avoimella keskustelulla organisaatiossa. Absorboiva kapasiteetti perustuu 
organisaation oppimiseen sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen. 

Myös Chen et al. (2009, 157) esittävät, että absorboiva kapasiteetti ja suhde 
oppimiseen vaikuttavat positiivisesti innovaatiosuorituskykyyn. Lisäksi 
innovaatiosuorituskyvyllä on positiivinen vaikutus kilpailukykyyn. 
Innovaatiosuorituskyky on parempi, kun yrityksellä on paljon investointeja 
oppimiseen ja absorboivaan kapasiteettiin. Vastaavasti kun innovaatiosuorituskyky 
on hyvä, niin kilpailukyky on parempi. (Chen et al. 2009, 157). Drucker (2007) 
puolestaan näkee myös osaamisperustaiset innovaatiot tärkeinä. Korkeakoulujen 
toiminnassa on tärkeää luoda uusia innovaatioita. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla 
täytyy olla toimivat suhteet työelämään tutkiakseen niiden tarpeita. 21. vuosisadan 
pääasia yrityksissä on keskittyä tehokkaaseen osaamisen johtamiseen organisaation 
suorituskyvyn parantamiseksi. Äärimmäisen kovassa globaalissa kilpailussa, 
yritysten täytyy luottaa kehitykseen ja osaamisen kumuloitumiseen tuottaakseen 
omaa innovaatiosuorituskykyään. (Wang & Han 2011, 803). 
Innovaatiosuorituskyky on strateginen aihe korkeakouluissa, koska ne tuottavat 
uutta tietoa opetuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. 

Tutkijat argumentoivat, että absorboiva kapasiteetti voi olla lähteenä yrityksen 
parempaan innovaatiosuorituskykyyn (Drucker 2007, Wang & Han 2011, 806). 
Wangin & Hanin (2011, 806) mukaan absorboivalla kapasiteetilla on vaikutus 
innovaatiosuorituskykyyn vain silloin, kun ulkoista tietoa ulkoisista verkostoista 
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voidaan omaksua, hankkia, muuttaa ja hyödyntää. Yritykset, joilla on suurempi 
absorboiva kapasiteetti hyötyvät enemmän käyttämällä kompleksista, hiljaista ja 
monimerkityksellistä ulkoista osaamista. (Wang & Han 2011, 806). Lisäksi 
absorboivan kapasiteetin ominaisuudet ja osaaminen ovat kaksi erillistä tekijää 
innovaatiosuorituskyvyssä. Absorboiva kapasiteetti siis muodostaa suhteita 
osaamisen ominaisuuksien ja innovaatiosuorituskyvyn välillä. (Wang & Han 2011, 
815). Korkeakouluorganisaatioissa on myös tärkeää saada osaamista asiakkailta ja 
muilta sidosryhmiltä. 

Edellä mainittujen lisäksi Chuang et al. (2016) ovat tutkineet sosiaalisen 
pääoman vaikutusta kilpailuetuun kollektiivisen oppimisen ja absorboivan 
kapasiteetin kautta. Näiden jälkimmäisten nähdään selkeästi vaikuttavan 
molempiin ensimmäisiin välittävinä tekijöinä. Etenkin sosiaalisella pääomalla on 
suuri merkitys. Yritysten sisällä tulee laajentaa absorboivaa kapasiteettia ja 
kollektiivista oppimista, jotta hankitaan ja levitetään strategisia avainresursseja, 
kuten hiljainen ja eksplisiittinen tieto. Sopivissa olosuhteissa näillä välittävillä 
tekijöillä voidaan vahvistaa organisaation kilpailukykyä. (Chuang et al. 2016, 
1443). 

Kyvykkyyksillä on yhteys organisaation innovaatiosuorituskykyyn. 
Innovaatiosuorituskyky linkittyy organisaation kilpailuetuun. Oppimista tukevalla 
organisaatiokulttuurilla voidaan tukea innovaatiosuorituskykyä ja osaamisen 
jakamista. Nyt siirrytään kilpailuun ja osaamiseen, joka on tärkeä teema myös 
korkeakouluissa. 
 

2.1.2 Kilpailu ja osaaminen 

 
Rhee & Mehra (2005, 505) ovat tutkineet linkkiä kilpailustrategian ja 

operationaalisten strategisten toimintojen välillä, jotka saadaan optimaalisen 
liiketoiminnan soveltamisen kautta. Heidän tutkimuksensa koski pankkialaa, ja se 
selvitti kuinka markkinointi, toiminnot ja kilpailustrategiat vaikuttavat 
organisaation suorituskykyyn. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että integroimalla 
tiettyjen toimintojen strategisia päätöksiä ja markkinointia, ne näyttelivät pääroolia 
saavutettaessa organisaation suorituskykyä. Samoin havaittiin, että 
kilpailustrategia muodostaa linkin strategisten toimintojen ja markkinoinnin välillä. 
(Rhee & Mehra 2005, 505.) Lisäksi Sivakumar (2018, 30 huomioi, että osaamisen 
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luominen auttaa organisaatioita erottumaan muista organisaatioista. Näitä 
havaintoja voidaan soveltaa myös korkeakouluorganisaatioihin. 

Berghman et al. (2006, 961) puolestaan ovat havainneet, että yritykset ovat 
tulleet proaktiivisiksi ja markkinoiden sääntöjä muuttaviksi sen sijaan, että olisivat 
reaktiivisia ja asiakkaiden johtamia. Tämä muutos johtaa siihen, että yritykset 
kykenevät lisäämään kapasiteettiaan luoda uutta arvoa asiakkaille. Tutkimuksen 
tuloksena havaittiin, että yritysten pitäisi rakentaa kolmenlaisia kyvykkyyksiä. 
Näitä ovat markkinointikäytäntöjen syventäminen ulkoisen informaation kanssa, 
toimitusketju- ja verkostokyvykkyydet sekä yleiset organisatoriset kyvykkyydet. 
Lisäksi markkinatilanteen ohjaaminen vaatii integroitua ja tasapainotettua 
lähestymistapaa markkinointikäytäntöihin. (Berghman et al. 2006, 961.) Tämä on 
lähellä kyvykkyyskeskustelua tuoden siihen strategista näkökulmaa. 
Kyvykkyyksien avulla tehostetaan organisaation kilpailukykyä. Verkostoissa 
osaamista jaetaan ja rakennetaan kyvykkyyksiä. Korkeakoulut saavuttavat hyviä 
tuloksia näiden kyvykkyyksien kautta. 

Vastaavasti Nätti (2005, 3) on tutkinut asiakassuuntautunutta osaamisen 
hyödyntämistä yhteistyötä tekemällä asiantuntijapalveluorganisaatiossa. Hän 
osoittaa tutkimuksessaan, että osaamisen siirtämisen kyvykkyydet korostuvat 
tärkeinä edellytyksinä hyödynnettävinä prosessissa. Yhtenä tutkimustuloksena oli, 
että asiakasosaaminen ja asiantuntemus, hyvin suunniteltujen suhteiden 
koordinaation käytäntöjen moderointi ja yhteisölliset työskentelytavat 
asiantuntijoiden joukossa näyttävät auttavan saavuttamaan asiakasosaamisen 
hyödyntämistä ja siirtoa. Ne luovat arvoa ja jatkuvuutta pitkäaikaisissa 
asiakassuhteissa. (Nätti 2005, 3). Osaamisen siirtoa on havainnoitu myös 
aikaisemmin Nonakan ja Takeuchin (1995) klassisessa mallissa. Malli huomioi 
sekä yksilö-, ryhmä- että organisaatiotason osaamiset. Näitä osaamisia tulisi kyetä 
siirtämään eri tasojen välillä. Haasteena osaamisen siirtämisessä 
korkeakouluorganisaatiossa voi olla henkilöstön haluttomuus jakaa osaamistaan 
sekä muutosvastarinta. 

Seuraava teema liittyy läheisesti osaamisen siirtämiseen. Osaamisen 
jakaminen on tämänhetkistä keskustelua osaamisen johtamisen alueella. 
Tutkimuksessani tutkin tätä aihetta ammattikorkeakouluissa. Osaamisen 
johtaminen on yläkäsite. Pääkäsitteitä sen alla ovat tiedon luominen, organisaation 
oppiminen, ydinosaamiset, kyvykkyydet ja osaamisresurssit sekä osaamisen 
siirtäminen ja jakaminen. Nämä kaikki muodostavat tämän tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen. Koska osaamisen johtaminen on suhteellisen uusi 
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suuntaus tutkimuksessa, niin siitä on vielä monia määritelmiä. Kattavan 
määritelmän luomiseksi on tärkeää tuntea osaamisen johtamisen sateenkaaren alla 
olevat käsitteet. 

Osaamisen johtaminen perustuu tutkimukseen tiedon luomisesta. Se voidaan 
jakaa eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon. Kun mennään syvemmälle tiedon 
luomiseen, päästään organisaation oppimiseen. Tieto ja sen luominen ovat perusta 
oppimiselle. Kun on oppimista, niin voi olla kompetensseja. Kompetenssit 
muodostuvat osaamista, jolloin oppivan organisaation avulla niitä voidaan rakentaa. 
Ydinosaamiset muodostavat perustan innovaatioille ja strategiselle johtamiselle. 
Ydinosaamisilla organisaatio voi menestyä. Myös kyvykkyyksiä ja 
osaamisresursseja tarvitaan strategisessa johtamisessa. Ilman näitä ei voi olla 
ydinosaamisia, siksi osaaminen on keskeinen elementti kilpailussa menestymiseen. 

Kun organisaatiossa on osaamista, sitä tulisi myös siirtää organisaatiossa. 
Osaaminen voi kumuloitua. Kumulaatio tapahtuu parhaiten osaamisen jakamisella, 
joka on uudempi aihe osaamisen johtamisen tutkimuksessa. Seuraava luku kuvaa 
tätä aihetta. 

 

2.2 Osaamisen jakaminen 

 
1990-2000-luvuilta lähtien osaamisen johtamisen tärkeys on laajasti 

tunnistettu, kun on siirrytty teollistuneiden talouksien perustalta älyllisen pääoman 
resursseihin. Osaamisen johtamisen merkitys on laajentunut tietointensiivisistä 
yrityksistä korkean teknologian alalla muihin organisaatioihin. Etenkin 2010-
luvulla myös osaamisen johtamisen dimensio osaamisen jakaminen on saanut 
lisääntyvästi huomiota ja yleistä kiinnostusta tutkijoilta. (Teng & Song 2011, 104). 
Kun eläköitymiset tapahtuvat korkeakouluissa, uuden osaamisen saaminen sekä 
olemassa olevan osaamisen jakaminen tulevat yhä tärkeämmiksi. 

Tutkijoiden mukaan tarvitaan luova ja sosiaalinen kompetenssi hiljaisen tiedon 
luomisessa ja jakamisessa. Eksplisiittisen tiedon johtamisessa tarvitaan 
hallinnollisia taitoja, koska kun osaamista jaetaan toisten kanssa, se luo arvoa. 
(Bertels & Savage 1998, 23). On tärkeää tuntea tiedon luomisen prosessi, jotta 
tiedon ja osaamisen jakamista voidaan tehostaa organisaatioissa. Tieto syntyy 
oppimalla, mutta osaamisen jakamiseen tarvitaan sosiaalista vuorovaikutusta. 
Prosessille tulee kuitenkin luoda myös edellytyksiä, muutoin jakamista ei tapahdu. 
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Lisäksi Ulrichin (1996, 18) mukaan henkilöstöjohtamisen käytäntöjen, kuten 
rekrytointien, yrityksessä tulisi luoda arvoa lisäämällä älyllistä pääomaa yrityksen 
sisällä. Tulevaisuudessa johtamisen tulee olla jaettua ja tiimifokusoitunutta, jolloin 
myös informaation ja ideoiden jakaminen organisaatiossa tapahtuu nopeammin. On 
tärkeää oppia nopeasti ja saada parannettua informaatio-flow:n prosesseja 
organisaatiossa, jotta innovaatiot ja ideat voivat levitä nopeasti yli rajojen. 
Henkilöstöresurssien asiantuntijoiden tulisi löytää, etsiä ja käyttää uusia 
mittausprosesseja fokusoituakseen älylliseen pääomaan. (Ulrich 1996, 13 - 14). 
Lisäksi Ulrich näkee ryhmät tärkeinä organisaatioissa: osaaminen liikkuu niiden 
sisällä, ja osaaminen kehittyy parhaiten ryhmässä tekemällä. Yhteinen tekeminen 
on tärkeää, samoin kuin verkostojen rakentaminen. HR:llä (Human Resources) on 
organisaatioissa usein paras tietämys osaamisen johtamisesta, mutta tämä tietämys 
pitäisi saada välitettyä myös esimiehille. (Ulrich 1996, 14). Ymmärrys osaamisen 
johtamisen merkityksestä tulisi olla koko henkilöstöllä. Tiimiytyminen voi olla 
hidasta ja sekavaakin alkuvaiheessaan, ja riskinä ovat ryhmän vapaamatkustajat. 
Tiimiytymisen alkuvaiheessa osaaminen ei pääse täyteen käyttöön. 

Korkeakouluorganisaatiot eivät enää vain tarjoa osaamista opiskelijoille, vaan 
ne tarjoavat nyt osaamisen reserviä. Korkeakoulut yhdistävät, johtavat ja jakavat 
osaamista itsessään henkilökunnan joukossa. Osaamisen jakaminen on tärkeä 
konsepti ja vääjäämättömästi haastamassa korkeakouluinstituutioita. Tämän vuoksi 
useat korkeakouluorganisaatiot, erityisesti kehittyneissä maissa, ovat saaneet 
määrärahoja implementoidakseen osaamisen johtamisen käytäntöjä. (Sohail & 
Daud 2009, 126). Tämä on tärkeä jatkotutkimuksen aihe myös suomalaisella 
korkeakoulukentällä, sillä ympäristö muuttuu koko ajan. Voidaan nähdä, että 
osaamisen luonne, henkilöstön asenne, työkulttuuri sekä motivaatio ja 
mahdollisuudet jakaa osaamista näyttelevät tärkeää roolia laajentuvassa osaamisen 
jakamisessa opettajien keskuudessa korkeakouluissa. Tämä tarkoittaa, että 
osaamisen jakamisen tekijät eivät riipu yksistään teknologiasta. (Sohail & Daud 
2009, 137). Ylemmän johdon tuki on tärkeää luotaessa edellytyksiä tälle. 
Asiantuntijat ovat yleensä itsenäisiä, joten osaamisen jakaminen voi olla heille 
vaikeaa. Tukemalla osaamisen jakamista voidaan organisaatiossa saavuttaa 
korkeita tuloksia. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna voidaan kysyä, 
nähdäänkö korkeakouluissa arjen toiminnan tasolla nämä uudet haasteet ja kuinka 
niihin vastataan, vai jatkuuko toiminta perinteisellä tavalla. 

Lisäksi subjektiivisilla normeilla, henkilökohtaisilla asenteilla ja havaitulla 
käyttäytymisen kontrollilla on näytetty olevan vaikutusta aikomuksiin kehittää 
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osaamisen jakamista. Tukevat olosuhteet, kuten edistämisen ohjelmat, 
konsultointiohjelmat, koulutusohjelmat, sponsorit, tietojärjestelmät tai offline- 
tapaamisten tila ja paikka, vaikuttavat kaikki positiivisesti osaamisen jakamisen 
käyttäytymiseen. (Jeon et al. 2011, 262). Samoin johto voi rakentaa olosuhteita, 
jotka tekevät osaamisen jakamisen mahdolliseksi. Tällä tavoin henkilöstöä voidaan 
rohkaista osaamisen jakamiseen. Lisäksi tiimiytymiselle on varattava riittävästi 
aikaa ja huomioitava, että toiminta ei aluksi toimi täydellä teholla. 

Osaaminen ilmenee korvaamattomana pääomana organisaatioissa, sillä 
nykyisin siitä on tullut yhä tärkeämpi tekijä organisaatioiden kilpailukyvyssä 
(Suppiah & Sandhu 2011, 462, Szabó & Csepregi 2011, 41). Tämän vuoksi tapa, 
jolla osaamista organisaatioissa jaetaan, on keskeinen ja olennainen ei vain 
organisaation menestyksessä, jossa se näkyy, vaan myös henkilöstön keskuudessa, 
jotka sitä jakavat. He, jotka osallistuvat osaamisen jakamisen prosessiin, myös 
hyötyvät siitä. Osaamisen jakaminen edellyttää, että henkilöiden kompetensseja 
jaetaan tehokkaasti. On myös tärkeä tunnistaa, että nämä kompetenssit ovat 
välttämättömiä osaamisen jakamiselle. (Szabó & Csepregi 2011, 41). Osaamisen 
johtamisesta tulee tehdä näkyvää toimintaa ja osaamisen jakamisen sekä 
avoimuuden merkitys tulee tehdä selkeäksi ihmisille. Esimerkiksi case-
organisaation muutostilanteessa osaamisen jakaminen voi olla erittäin haastavaa 
muutosvastarinnan ja epävarmuuden vuoksi, joita yt-neuvottelut aiheuttavat. 
Henkilöstövähennysten kautta myös kriittistä osaamista voidaan menettää. 

Edelleen Szabó ja Csepregi (2011, 41) ovat todenneet, että keskijohto näyttelee 
avainroolia osaamisen jakamisen prosessissa toimimalla esimerkkinä. Keskijohdon 
vastustusta osaamisen johtamiseen sekä heikkoa osaamisen jakamista ei pitäisi 
tapahtua, koska se voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa organisaatiossa. Kompetensseja, 
joita tarvitaan osaamisen jakamisessa, voidaan saada näkyville keskijohdon avulla, 
koska he loppujen lopuksi käyttävät niitä osaamisen jakamisessa. Tunnistamalla 
keskijohdon tärkeä asema organisaatiossa on eliminoitava vastustus, joka ilmenee 
osaamisen jakamisessa. Kompetenssit, jotka ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa, 
näyttävät kuinka paradoksaalinen ja vaikea keskijohdon rooli on. (Szabó & 
Csepregi 2011, 41 - 42.) On tärkeää kehittää johdon työtä, jotta he ovat tietoisia 
osaamisen johtamisen merkityksestä. Esimiehillä tulee olla ylemmän johdon tuki 
ja suuntaviivat toiminnalleen. 

Osaamisen jakamisella on tärkeä piirre: se pysyy organisaatiossa kauan sen 
jälkeen, kun työntekijät lähtevät. Organisaation johtajien tulee olla tietoisia tästä. 
Vanha sanonta ”tieto on valtaa” ei voi olla olemassa enää näinä päivinä. Johtajien 
tulee löytää tavat rohkaista ja motivoida kollegoja saavuttamaan 21. vuosisadan 
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uusi standardi, joka on ”osaamisen jakaminen on valtaa” (Szabó & Csepregi 2011, 
42). Keskijohto tarvitsee ylemmän johdon tukea organisaatiossa. Keskijohto tekee 
osaamisen johtamista käytännön tasolla. Myös eläköitymisten kohdalla tulee 
varmistaa, että osaaminen, joka saattaisi kadota, pysyy organisaatiossa. 
      Vastaavasti Szabón ja Csepregin (2011, 43) tutkimus määrittelee osaamisen 
jakamisen prosessin kaksitasoiseksi: osaamisen vastaanottaminen ja antaminen. 
Osaamisen antaja ja vastaanottaja ovat osallisina osaamisen jakamisessa ja 
vaihtavat päässään, paperilla tai elektronisissa dokumenteissa olevaa osaamista. 
Tutkijat ehdottavat, että osaamisen jakaminen voi ilmetä samaan aikaan, kun 
osallistujat ovat läsnä tai eri kerroilla, kun he tekevät osaamistaan eksplisiittiseksi 
(Szabó & Csepregi 2011, 43). Osaamisen jakamisessa voidaan hyödyntää myös 
virtuaalisia ympäristöjä. Osaamisen jakaminen ei aina ole vastavuoroista, vaan 
toinen voi olla antavana ja toinen saavana osapuolena. 
      Seuraava luku käsittelee käytäntöyhteisöjä, jotka ovat keskeisiä osaamisen 
jakamisessa. Niitä voidaan soveltaa myös korkeakouluinstituutioissa.  
         

2.2.1 Käytäntöyhteisöt 

 
Wenger-Traynerin (2015) mukaan: “Käytäntöyhteisöt ovat ihmisryhmiä, jotka 

jakavat huolen tai intohimon johonkin, jota he tekevät ja oppivat, kuinka tehdä se 
paremmin, kun he ovat vuorovaikutuksessa säännöllisesti.” Yhteisössä oppimista 
tapahtuu keskinäisen osallistumisen kautta eli osaaminen on käytäntöyhteisössä 
(Lave & Wenger 1991, 100). Käytäntöyhteisöt (communities of practice: CoPs) 
sallivat jäsenten vapaaehtoisesti jakaa ja luoda sekä eksplisiittistä että implisiittistä 
osaamista. Organisaatiot ovat alkaneet linkittää käytäntöyhteisöjä strategisiin 
liiketoimintatavoitteisiin luomalla strategisia yhteisöjä tai tarjoamalla strategista 
tukea näille yhteisöille. Sosiaaliset palkinnot, kuten imago tai käsitykset 
parannuksista nähdään yhä asiaankuuluvina, kun käytäntöyhteisöjen jäsenet 
liittyvät tai luovat yhteisöjään jaetun innostuksen tuloksena, mieluummin kuin 
yrityksen erityisten taloudellisten palkintojen ennakoinnin seurauksena. (Jeon et al. 
2011, 252 - 254). Tarve liittymiselle tai nautinnolle auttamalla aikaansaa suurempia 
vaikutuksia asenteeseen kuin vastavuoroisuus tai imago. Käytäntöyhteisöjen 
jäsenten luontainen motivaatio aikaansaa enemmän vaikutusta osaamisen 
jakamisen asenteisiin kuin heidän ulkoinen motivaationsa. Lisäksi käytäntöyhteisöt 
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perustuvat pohjimmiltaan sen jäsenten vapaaehtoisiin aktiviteetteihin. (Jeon et al. 
2011, 262). Ylemmän johdon tehtävä on tukea käytäntöyhteisöjen luomista ja 
toimimista niissä. 

Käytäntöyhteisö on siis yhteisyritys, joka ymmärretään ja jatkuvasti uudelleen 
neuvotellaan sen jäsenten kesken. Se on keskinäinen sitoutuminen, joka sitoo 
jäsenet yhteen sosiaalisessa kokonaisuudessa ja tuottaa jaetun repertuaarin 
kommunikoituja resursseja (artifakteja, tunteita, rutiineja, tyylejä jne.), joita jäsenet 
ovat kehittäneet kautta aikojen. (Peltonen & Lämsä 2004, 253). Tämän vuoksi 
käytäntöyhteisöt ovat tehokkaita osaamisen jakamisessa, mutta myös 
liiketoiminnan tulosten saavuttamisessa. Ne tukevat tehokkaampaa ja nopeampaa 
ongelmanratkaisua ja auttavat säilyttämään ja kehittämään asiantuntemusta 
rakentamalla osaamiskompetensseja ja kyvykkyyksiä. Lisäksi ne ovat tärkeä 
innovaatioiden lähde. (Lämsä & Nätti 2011, 374). Korkeakouluissa nämä toiminnot 
ovat äärimmäisen tärkeitä, joten käytäntöyhteisöt voivat olla hyödyllisiä näissä 
organisaatioissa. Tiimiytyminen, vuorovaikutus, avoin organisaatiokulttuuri ja 
yhteistyö edellyttävät taitoja, joihin käytäntöyhteisöillä voidaan vastata. 
Esimerkiksi uuteen tiimiopettajuuteen korkeakouluissa nämä yhteisöt soveltuisivat 
erinomaisesti. 

Käytäntöyhteisöt tekevät osaamisen jakamisen paljon helpommaksi, koska 
ihmiset todella välittävät heidän käytännöistään, puhuvat samaa (teknistä) kieltä ja 
ovat upotettuina samoihin käytäntöihin. Lisäksi organisatoriset tai henkilökohtaiset 
verkostot näyttelevät tärkeää roolia pääsyssä osaamiseen. Osaamisen jakamista 
fasilitoidaan erilaisilla virtuaalisilla tai henkilökohtaisilla verkostoilla eikä ilman 
verkostoja ole mahdollisuutta päästä osaamiseen. Näitä verkostoja voidaan 
ylläpitää informaaleilla tai formaaleilla kasvokkain tapaamisilla tai fyysisillä 
rakenteilla, jotka korostavat läpinäkyviä yhteisötiloja. (Christensen 2007, 38). 
Verkostot ovat tärkeitä osaamisen kehittämisen ja jakamisen näkökulmasta. 
Korkeakoulujen tehtävä on välittää tietoa. Korkeakoulujen organisaatiokulttuurin 
tulisi tukea osaamisen jakamista ja käytäntöyhteisöissä toimimista. 

Korkeakouluinstituutioissa on paljon itsenäistä työtä. Kuitenkin yhteistyöllä ja 
keskustelulla voidaan saavuttaa vielä tehokkaampia opetustuloksia. Esimerkiksi 
tiimiopettaminen on moderni tapa opettaa. Myös projektityössä yhteistyö on 
erittäin tärkeää. Korkeakouluissa voidaan oppia käytäntöyhteisöissä. Edelleen, 
voidaan innovoida ja luoda uusia tapoja opettaa. Uutta luotaessa on tärkeää olla 
verkostoja myös organisaation ulkopuolelle. 

Käytäntöyhteisöt siis tekevät osaamisen jakamisesta helpompaa. Johtamisella 
ja käytäntöyhteisöillä osaamisen jakaminen on tehokkaampaa. Käytäntöyhteisöt 
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luovat myös organisaatiokulttuuria, joka on edellytyksenä osaamisen jakamisen 
käytännöille. Seuraava luku käsittelee muita osaamisen jakamiseen vaikuttavia 
tekijöitä. 
 

2.2.2 Osaamisen jakamiseen vaikuttavat tekijät 

 
Organisaatiokulttuurin tyypit vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamisen 

käyttäytymiseen. Tämä vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen 
kulttuurin tyypistä. Tutkijat väittävät, että osaaminen on yksi ja ainoa selkeästi 
havaittava resurssi, joka on ratkaiseva organisaatiolle kilpailukyvyn 
saavuttamiseksi (Szabó & Csepregi 2011, 41, Suppiah & Sandhu 2011, 462). 
Tutkijat ehdottavat, että määrittelemällä organisaation kulttuurin tyyppi 
mahdollistetaan johtajille osaamisen jakamisen toiminnot, jotka ovat relevantimpia 
ja sopivimpia organisaatiokulttuuriin. (Suppiah & Sandhu 2011, 462). Edelleen 
Suppiahin ja Sandhun (2011, 462) mukaan suurin osa osaamisesta on hiljaisessa 
muodossa. He väittävät, että on vain vähän kirjallisuutta organisaatiokulttuurin 
tyyppien vaikutuksesta hiljaisen osaamisen jakamisen käyttäytymiseen. (Suppiah 
& Sandhu 2011, 462). Organisaatiokulttuurin tulee olla avoin ja henkilöstöä tulee 
rohkaista osaamisen jakamiseen. Jos katsotaan case-organisaatiota, niin on 
huomioitava myös, että muutostilanteessa myös organisaatiokulttuuri voi muuttua 
vähemmän avoimeen suuntaan ja johtaminen on yhä haastavampaa. 

Empatian ja itsekunnioituksen on myös havaittu vaikuttavan halukkuuteen ja 
innokkuuteen jakaa osaamista. Nämä tunteet vaikuttavat myös osaamisen 
jakamisen aikomuksiin, osin halukkuuteen ja innokkuuteen välittää osaamista. 
Sekä halukkuus että innokkuus vaikuttavat itsekunnioituksen ja osaamisen 
jakamisen aikomuksiin, kun taas vain halukkuus käy ilmi empatian ja osaamisen 
jakamisen suhteessa. Osaamisen jakamista ei ole aiemmin suhteutettu 
koordinoidulla tavalla tunteisiin.  (Van den Hooff et al. 2012, 148). Tämä on 
mielenkiintoinen näkökulma osaamisen johtamisessa. On hyvä kiinnittää huomiota 
siihen, että ihmiset ovat tuntevia olentoja ja se myös vaikuttaa heidän 
halukkuuteensa jakaa osaamista. Erityisesti tämän vuoksi case-organisaatiossa voi 
olla tällä hetkellä vaikea jakaa osaamista, sillä henkilöstön tuntemukset 
organisaatiomyllerryksessä voivat olla kielteisiä ja epävarmuutta voi esiintyä. 
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Tällöin halukkuus jakaa osaamista todennäköisesti vähenee ja tiimiytyminen on 
vaikeampaa. 

Osaaminen nähdään usein yhtenä yksikön ensisijaisena varallisuutena 
nykypäivän osaamisyhteiskunnassa. Voidaan olettaa, että ihmisillä on vahvoja 
tunteita kohdistuen osaamisensa jakamiseen. Tunne voi aiheuttaa, että ihmiset ovat 
enemmän taipuvaisia jakamaan osaamistaan ihmisille, joita kohtaan he tuntevat 
positiivisia tunteita (empatia, pitäminen) kuin siinä tapauksessa, että he tuntevat 
heitä kohtaan negatiivisia tunteita (pettymys, viha) (Van den Hooff et al. 2012, 148). 
Korkeakouluissa on perinteisesti kulttuuri, jossa asioita tehdään yksin ja ihmiset 
haluavat pitää osaamisensa omanaan. Tulisi saavuttaa yhteistyön kulttuuri. Yksilöt 
tekevät osaamisensa kollektiiviseksi jakamalla, mikä tarkoittaa, että suhteiden pitää 
olla kollektiivisia (yhteisö, ryhmä, tiimi tai organisaatio) ja yksilö on keskeinen 
aspekti osaamisen jakamisen käyttäytymiseen (Van den Hooff et al. 2012, 149). 
Korkeakouluissa tulisi kehittää suosiollinen kulttuuri osaamisen jakamiselle. Tämä 
edellyttää sekä johtajien että työntekijöiden halukkuutta. Työntekoon myös kuuluu 
se, että kaikkien kanssa pitäisi pystyä yhteistyöhön eli periaatteessa osaamista 
pitäisi pystyä jakamaan, vaikkei siihen aina olisi niin halukaskaan. 

Edelleen halukkuus fokusoidaan kollektiivisuuteen, se on positiivinen asenne 
organisaatiota, yhteisöä ja tiimiä kohtaan. Se perustuu positiivisille tunteille 
kollektiivia ja sen kiinnostuksia kohtaan. Lisäksi halukkuus on valmiutta vastata 
kollegoille ystävällisesti. Innokkuus puolestaan fokusoituu käytäntöön, jossa 
kollektiivi jakaa ja luo osaamista. Innokkuus on positiivinen asenne kohti tämän 
käytännön subjektiivista asiaa, sisältöä, jota vaihdetaan ja luodaan, sekä erityisesti 
kohti yksilön omaa kokemusta tätä käytäntöä kohtaan. (Van den Hooff et al. 2012, 
150). Park et al. (2017, 21) puolestaan toteavat tutkimuksessaan, että statuksen ja 
sosiaalisen kunnioituksen tarve johtavat työntekijöitä jakamaan osaamistaan ja 
asiantuntemustaan mielellään. 

Myös tunteet ovat merkittävä tekijä osaamisen jakamista selitettäessä. Yksilön 
senhetkinen tunnetila vaikuttaa hänen asenteeseensa osaamisen jakamiseen kuin 
myös hänen aikomuksensa todella jakaa osaamistaan. (Van den Hooff et al. 2012, 
155). Näiden tunteiden vuoksi organisaatiokulttuurin merkitys on tärkeä. Sopivissa 
olosuhteissa tunteet osaamisen jakamiseen ovat positiivisia. Esimerkiksi hyvä 
yhteishenki organisaatiossa aiheuttaa positiivisia tunteita. Miten yt-neuvottelut 
vaikuttavat case-organisaation yhteishenkeen sekä suhtautumiseen johtajia kohtaan, 
onko henkilöstö vastaanottavainen osaamisen johtamiselle ja jakamiselle, on 
edelleen ajankohtainen kysymys. 
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Edelleen Burnsin et al. (2011, 271) tutkimus tarjoaa realistisen tutkimuksen 
orgaaniseen malliin, erityisesti joihinkin huomiotta oleviin tiettyjen osaamisen 
jakamisen skeemojen rajoituksiin. Heidän tutkimuksensa kiinnittää johdannossaan 
erityistä huomiota jäsenten osaamisen tasoon osaamisen jakamisessa tutkimalla 
osaamisen jakamisen ilmiötä yritysten tuotekehityksessä. (Burns et al. 2011, 271).  
Osaamistasojen merkitys osaamisen jakamisessa on saanut vain vähän huomiota, 
koska useimmat tutkimukset ovat keskittyneet ymmärtämään osaamisen jakamista 
orgaanisessa perspektiivissä. Osaamisen vaiheet ovat ydinparametri osaamisen 
jakamisessa. Yrityksen jäsenten laaja osaamisvalikoima ilmenee erilaisilla 
moninaisuuden ja erikoistumisen tasoilla. Osaamisen jakaminen edellyttää myös 
tiettyä absorboivaa kapasiteettia vastaanottajan osalta. Vastaanottaja ei välttämättä 
kykene absorboimaan osaamista tietyillä tasoilla, mutta saattaa kyetä siihen jollain 
toisella tasolla. Osaamisen jakaminen ja osaamisen siirtäminen pysyvät 
epätäydellisinä ilman osaamisen vaiheiden mukautumista, jotka osaamisen 
jakamisessa mukana olevilla jäsenillä on. (Burns et al. 2011, 271). Mielestäni tämä 
yksilötason näkökulma tarvitsisi jatkotutkimusta. 

Kommunikaatio on tärkeä perusta osaamisen jakamiselle ja oppimiselle. Kuten 
aiemminkin on todettu, ryhmäpohjaiset työrakenteet luovat olosuhteita osaamisen 
jakamiselle ja kommunikaatiolle organisaation jäsenten joukossa. Älyllinen 
pääoma saa aikaan vaikutuksia organisaation suorituskykyyn ja erityisesti yritysten 
innovaatiosuorituskykyyn osaamisen johtamiseen liittyvien toimintojen kautta 
(Radaelli et al. 2011, 343). Tehokkaalla osaamisen jakamisella voidaan 
organisaatiossa saavuttaa innovaatiosuorituskykyä. Oikeanlaisella 
organisaatiokulttuurilla voidaan tukea ryhmäpohjaista työtä ja avointa 
kommunikaatiota. 

Koulutusalalla osaamisen jakamisen pääongelma on usein haluttomuus jakaa 
osaamista. Osaamisen jakaminen auttaisi yksityisiä korkeakouluja vahvistamaan 
niiden opetusta ja toimintoja. Lisäksi osaamisen jakamisen käytännöt akateemisen 
henkilöstön joukossa edistäisivät laatua ja tutkimuskyvykkyyttä hankkeissa 
yksityisissä korkeakouluissa. (Adenan et al. 2014,447.) Tämän vuoksi 
organisaatiokulttuuria korkeakouluissa pitäisi kehittää ja tässä työssä tarvitaan 
osaamisen johtamista. Asenteita osaamisen jakamista kohtaan tulisi muuttaa ja 
positiivisia vaikutuksia tulisi painottaa. Huolimatta hyvistä strategisista tavoitteista, 
asia ei välttämättä realisoidu käytäntöön. 

Tähän jatkumona Adenanin et al. (2014,447) mukaan sopivia 
henkilöstöresurssien strategioita osaamisen jakamisen käytäntöjä motivoimaan 
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ovat työn suunnittelun implementointi tiimin rakentamiseen, vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu, työnkierto, tietotekniikan sovellusten harjoittelu, henkilökohtainen 
kehitysvalmennus, tiettyjen tunnustusten ja palkintojen allokointi erinomaisille 
osaamisen edistäjille, coachingin ja mentoroinnin kehittäminen sekä ohjelmoitujen 
ja implementoitujen rekrytointi- ja valintaprosessien korostaminen osaamisen 
jakamisen orientaatiossa. Lisäksi heidän tutkimuksensa osoittaa, että akateemisen 
henkilöstön subjektiiviset normit, asenteet ja havaittu käytöksen kontrolli 
henkilöstöresurssien strategioita kohtaan vaikuttavat heidän aikomuksiinsa jakaa 
osaamistaan toisten kanssa. (Adenan et al. 2014,447.) Kaikki nämä toiminnot ovat 
tärkeitä ja ne ovat osa johtajien työtä. Näitä motivoivia käytäntöjä tulisi miettiä 
tarkemmin ja yrittää löytää organisaatiolle soveltuvimmat käyttöön. 

Vastaavasti yhteistyön kulttuuri kontribuoi uuden osaamisen luomista 
jakamalla osaamista ja kokemuksia organisaation jäsenten kanssa sekä auttamalla 
muita suorittavia tehtäviä. Ylimmän johdon tuki edesauttaa motivaatiota osaamisen 
johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin. IT puolestaan on osaamisen johtamisen 
ydininfrastruktuuria ja IT-tuki kaikkein ratkaisevin tekijä osaamisprosessien 
kyvykkyyksiä määriteltäessä. (Sangjae Lee et al. 2012, 195, 200.) Ydinosaamiset 
voidaan koota tietojärjestelmään, mikä tukee johtajien työtä osaamisen 
johtamisessa. Edelleen Han et al. (2016, 98) korostavat, että 
transformaationaalisella johtamisella on suora vaikutus työntekijöiden 
organisaationaaliseen sitoutumiseen ja psyykkiseen voimaantumiseen, jotka taas 
vaikuttavat heidän osaamisen jakamisen aikomuksiinsa. 

Kun annamme vapaaehtoisesti osaamista toisille vastaanottamatta aluksi 
pyyntöä, osaamisen jakaminen ilmenee siitä lähtien, kun vastaanottajat jakavat 
omaa osaamistaan kanssamme. Osaamisen jakamisen tulisi sisältää osaamisen 
antamista vapaaehtoisesti. Tämä antaminen ei aina välttämättä ole vastaus 
aiempaan pyyntöön, sillä antaja on voinut antaa teknistä tietoa ilman tulemista 
kontaktoiduksi ensin. Lisäksi tämä saattaa sisältää joko pyydettyä tai puhtaasti 
vapaaehtoista osaamisen jakamista. (Teng & Song 2011, 105). Korkeakouluissa 
tulisi rohkaista vapaaehtoiseen osaamisen antamiseen. Muutostilanteessa sen 
toteutuminen on kuitenkin entistä haastavampaa. 

Pyydetty osaamisen jakaminen puolestaan viittaa vastaanottamiseen ja 
lähettämiseen pyyntöjä osaamisesta sekä myös näiden pyyntöjen jälkeiseen 
täyttämiseen. Vapaaehtoinen osaamisen jakaminen viittaa osaamisen 
vastaanottamiseen ja lähettämiseen ilman mitään aiempaa pyytämistä. (Teng & 
Song 2011, 105). Pyydetty osaamisen jakaminen on tärkeä osa normaaleja 
työtoimintoja, joten voidaan olettaa, että se on suhteessa tehtävärutiineihin. 



 
 

38

Kuitenkaan tehtävän luonne ei yksistään ole riittävä saamaan ihmisiä 
vapaaehtoisesti auttamaan toisiaan. Tämä motivaatio riippuu vahvasti avoimesta 
kommunikaatiosta ja solidaarisuudesta, joka läpäisee työyksikön kulttuurin. (Teng 
& Song 2011, 112). Organisaatiokulttuurin tulee olla suosiollinen osaamisen 
jakamiselle, ja tässä johdolla on tärkeä rooli esimerkkinä toimimisessa ja 
olosuhteiden luomisessa. Ihmisten tulee tietää, kuinka luontevasti toimia yhdessä 
ja tuntea, kuinka olla halukkaita jakamaan osaamistaan. Toisaalta työnteon kannalta 
henkilöstöllä on myös velvoite jakaa tarvittavaa osaamista toisilleen. 

Avoimen kommunikaation korkeat tasot, jotka rohkaisevat tiimioppimiseen ja 
yhteistyöhön, ovat kriittisiä edistettäessä enemmän rutiinityyppistä osaamisen 
vaihtoa pyydetyn osaamisen jakamisen kautta. Kuitenkin, jotta työntekijät 
proaktiivisesti sitoutuvat vapaaehtoiseen osaamisen jakamiseen, enemmän kuin 
avoimeen kommunikaatioon, tarvitaan hiljaiseen tietoon orientoituneita osaamisen 
jakamisen prosesseja ja solidaarisuutta. (Teng & Song 2011, 113). Yhteistyö on 
äärimmäisen tärkeää osaamisen jakamisen näkökulmasta. Tämän vuoksi sille pitää 
luoda suosiollisia olosuhteita ja kannustaa avoimeen organisaatiokulttuuriin. 

IT:n käyttö on tärkeässä roolissa sekä vapaaehtoisen että pyydetyn osaamisen 
jakamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että osaamisen johtamisen teknologia ja työkalut 
ideoiden tuottamiseen ovat olennaisia molempien osaamisen jakamisen muotojen 
fasilitoinnissa. Vapaaehtoinen osaamisen jakaminen vaatii hienovaraisia 
kulttuurisia ja organisatorisia linjauksia, joten tarvitaan enemmän kuin teknologiaa. 
Kun ihmiset vaihtavat osaamista rutiinilla pidemmällä ajanjaksolla, he voivat 
rakentaa luottamuksellisia suhteita toistensa kanssa. Tämä puolestaan kontribuoi 
fasilitointia heidän halukkuuteensa jakaa asiantuntemustaan. (Teng & Song 2011, 
113). Toimivia tietojärjestelmiä voidaan käyttää tukemaan osaamisen johtamista ja 
jakamista. 

Johtajien ei vain pitäisi ymmärtää vapaaehtoisen jakamisen tärkeää roolia, 
vaan olla tietoisia myös pyydetyn jakamisen roolista. Organisaatioiden tulisi 
ylläpitää ja stimuloida molempia osaamisen jakamisen tyyppejä työyksiköiden 
poikki ja sisällä. Lisäksi osaamisen johtamisen tekijöiden tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota luoda kulttuuria, joka rakentaa luottamusta työntekijöiden välillä ja 
tunnistaa heidän oma-aloitteisuutensa. Edelleen lisää painoarvoa pitäisi antaa 
kulttuuriselle muutokselle, joka johtaa proaktiiviseen ja laajaan vuorovaikutukseen 
tietotyöläisten välillä. Tämä tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia heidän auttaa 
toinen toistaan, mahdollisesti vapaaehtoisen osaamisen jakamisen kautta. Näiden 
prosessien kautta, organisaatio lisää vapaaehtoisen osaamisen jakamisen 
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intensiteettiä tietotyöläisten joukossa. Tämä puolestaan laajentaa organisaation 
kykyä innovoida ja kilpailla. (Teng & Song 2011, 114). Tehokkaalla pyydetyllä 
jakamisella voidaan myös rohkaista vapaaehtoiseen jakamiseen. Case-
organisaation muutostilanteessa voi ilmetä vastustusta osaamisen jakamista 
kohtaan, koska työntekijöillä voi olla negatiivisia tunteita koko organisaatiota 
kohtaan. 

Evansin (2015, 97) tutkimus koostuu löydöksistä organisatorisen osaamisen 
jakamisesta, jossa on tutkittu kognitiivisia ja sosiaalisia tekijöitä, sisältäen 
luottamuksen, jaetun vision, jaetun kielen, homofiilisyyden sekä sidoksen ja 
suhteiden vahvuuden. Tämän tutkimuksen mukaan, kun havaittu 
luottamuksellisuus on korkea tarkoite työntekijöiden välillä, niin on vähemmän 
tarvetta olla jaettu visio työparin ja vastaajan kanssa. Vaihtoehtoisesti, jaettua 
visiota tarvitaan työntekijöillä osallistamaan tehokasta osaamisen jakamista, kun 
heidän välillään on vähemmän luottamusta. Luottamuksella on myös välittävä 
vaikutus osaamisen jakamisen ja jaetun kielen välillä, mutta vain suhteessa 
kanssatyöntekijöiden ja vastaajien kanssa, joiden kanssa he tuntevat 
työskentelevänsä hyvin. (Evans 2015, 97.) Tämä linkittyy organisaation strategisiin 
tavoitteisiin ja vision. Kun ne kommunikoidaan työntekijöiden kanssa, on 
helpompaa rakentaa luottamusta ja jakaa visiota. Yt-neuvottelujen aikana 
luottamuksen rakentaminen on kuitenkin entistä haastavampaa. 

Edelleen Tangarajan et al. (2015, 121) mukaan on kolme potentiaalista 
ennustajaa osaamisen jakamisen käyttäytymisen ryhmää Malesian julkisen sektorin 
johtajien joukossa. Nämä ryhmät ovat ulkoinen motivaationaalinen faktori 
(vastavuoroisuus), luontaiset motivaationaaliset faktorit (esim. osaamisen 
luottamus omiin kykyihin, nauttiminen toisten auttamisesta) ja organisatoriset 
sosialisaatiofaktorit (sosiaalinen verkosto, luottamus). Tutkimus osoittaa, että 
organisatorinen sitoutuminen toimii muuttujana osaamisen jakamisen 
käyttäytymisen (osaamisen kerääminen ja lahjoittaminen) ja kolmen identifioidun 
ennustajan välillä. (Tangaraja et al. 2015, 121, 134 - 135.) Kaikkiin näihin 
tekijöihin pitää keskittyä kehitettäessä osaamisen jakamista. Työntekijöillä on 
erilaisia motivoivia tekijöitä. Tulee huomata, että osa näistä motivaatiotekijöistä 
lähtee henkilöistä itsestään, jolloin niitä on vaikea johtajien toimesta aikaansaada 
organisaatioon. 

On hyvä, että osaamisen jakaminen on noussut tutkimuksen aiheeksi. Johtajien 
rooli on tärkeä rakennettaessa mahdollisuuksia osaamisen jakamiselle. 
Organisaatiokulttuuri on myös olennainen tekijä. Osaamisen jakamisen 
käyttäytyminen on kiinnostava aihe. Tunteilla ja tuntemuksilla on vaikutusta 
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ihmisten käyttäytymiseen, joten on olennaista tunnistaa myös ihmisten 
käyttäytyminen. Oikeanlaisella käyttäytymisellä kulttuuria voidaan rakentaa 
paremmaksi. Toimiva organisaatiokulttuuri puolestaan tukee osaamisen johtamista 
organisaatiossa. Kun kulttuuri on avoin ja organisaatiossa on paljon keskustelua ja 
yhteistyötä, niin siellä on parhaat mahdollisuudet jakaa osaamista, innovoida ja 
luoda uutta. 

Seuraava luku käsittelee osaamisen jakamisen olosuhteita ja organisaation 
oppimista. Näiden tukena organisaatiokulttuuri on hyvin tärkeä. Osaamisen 
jakamisella organisaation oppiminen on helpompaa ja tehokkaampaa. 
 

2.2.3 Osaamisen jakamisen olosuhteet 

 
Michailovan ja Sidorovan (2011, 73) tutkimus tutkii ryhmäperustaisen työn 

roolia osaamisen jakamisessa mekanismina edistettäessä organisatorista oppimista. 
Heidän tutkimuksensa esittää joukon ehdotuksia korostaen 
kommunikaatiomuotojen roolia ryhmäperusteisen työn vaikutuksessa osaamisen 
jakamisessa. Heidän näkökulmastaan ryhmäperusteinen työ perustuu 
organisatorisen oppimisen filosofiseen perspektiiviin näkyen vuorovaikutuksen 
kautta. Tämä kommunikaatiorooli on perusta osaamisen jakamiselle ja oppimiselle. 
He ehdottavat, että ryhmäperusteinen työ rakentaa olosuhteita osaamisen 
jakamiselle ja kommunikaatiolle organisaation jäsenten välillä. Ihmiset erilaisista 
kulttuureista omaavat erilaisia kognitiivisia tyylejä, ja siten tulkitsevat ja 
prosessoivat informaatiota eri tavoin. Näiden kognitiivisten tyylien ja erilaisten 
kommunikaatiomuotojen mieltymysten välillä on linkki. Osaamisen johtamisen 
vaikutus ryhmäperusteisessa työssä riippuu jälkimmäisen tuesta kulttuurisesti 
parhaina pidetyille kommunikaatiomuodoille.  (Michailova & Sidorova 2011, 73). 
Organisaatiokulttuurin tulee mahdollistaa yhdessä tekeminen ja osaamisen 
jakaminen. Kommunikointitaitoja voidaan kehittää myös esimerkiksi 
kansainvälisellä yhteistyöllä ja tunneälytaidoilla, jolloin opitaan tuntemaan erilaisia 
tyylejä paremmin. 

Edelleen Michailovan ja Sidorovan (2011, 73) mukaan organisatorinen 
oppiminen on ollut tutkimuksen kohteena pitkän aikaa ja monissa tieteenaloissa. 
Nykyään osaamisen johtamisen nousussa tieteenalana on lisääntynyt fokus oppivan 
organisaation esittelyyn osaamisen konseptina, joka on kilpailuedun lähde. Tutkijat 
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vahvistavat pitkäkestoista kiinnostusta organisatoriseen oppimiseen ja tuovat uutta 
perspektiiviä ilmiöön. (Michailova & Sidorova 2011, 73). Nykyään myös 
osaamisen jakamisen aihetta tutkitaan paljon. On havaittu, että pelkkä pyrkimys 
osaamisen johtamiseen ei riitä, vaan tarvitaan henkilöstön halukkuutta jakaa 
osaamistaan, jotta strategiset tavoitteet siirtyvät käytäntöön. 

Älyllinen pääoma vaikuttaa organisaation suorituskykyyn ja erityisesti 
yrityksen innovaatiosuorituskykyyn osaamisen johtamiseen liittyvien toimintojen 
kautta. Yksilön osaamisen jakamisen käyttäytyminen on relevantti tekijä, joka 
mahdollistaa älyllisen pääoman kääntämisen yrityksen innovaatiosuorituskyvyksi. 
(Radaelli et al. 2011, 343). Kapasiteetin parantamiseksi on tärkeää identifioida 
organisaation ydinosaamiset, jotka toimivat menestystekijänä. Älyllisen pääoman 
vaikutus osaamisen jakamisessa on täysin suhteessa osaamisen jakamisen 
ilmastoon organisaatiossa. Asiantuntevan, kyvykkään ja luovan henkilöstön 
rekrytointi voi olla haitallista osaamisen flow:lle, koska nämä yksilöt ovat 
orientoituneita suojelemaan erinomaista osaamistaan, jotta saavuttavat kilpailuetua 
kollegoidensa yli.  (Radaelli et al. 2011, 349). Uusia rekrytointeja voidaan käyttää 
täydentämään organisaation aikaisempaa osaamispohjaa. Henkilöstön 
vähennystilanteissa tulisi varmistaa osaamisen siirtyminen. Rekrytointitilanteet 
voivat olla haasteellisia, sillä osaamistarpeet muuttuvat koko ajan. 

Ympäristön vaikutus älyllisessä pääomassa (osaamisen jakamisen suhteet) tuo 
esiin kolme muuta relevanttia näkökulmaa. Ensinnäkin se vahvistaa ilmaston 
tärkeyttä, joka tukee osaamisen jakamista pitämällä sisällään ryhmäperusteisen 
työn elementtejä, työn haasteita ja johdon tukea, jotka molemmat vaikuttavat 
käsitykseen kontrollista jakamisen seurauksiin ja keskinäiseen luottamukseen 
yhteistyön tekijöiden joukossa. Edelleen se indikoi, että jokainen kolmesta älyllisen 
pääoman komponentista vaikuttaa organisatoriseen osaamisen jakamisen 
ilmastoon eli organisaatiokulttuuriin. Kolmanneksi ympäristöön vaikuttava 
osaamisen jakamisen ilmasto tarjoaa selkeän tulkinnan, kuinka älyllinen pääoma 
liittyy osaamisen jakamiseen. Lisäämällä organisaatiokulttuuria kohti osaamisen 
jakamista älyllinen pääoma luo mahdollisuuksia ja motivaatiota käytännön 
tekijöille, jotta he sitoutuvat kokemustensa ja informaation välitykseen. Lisäksi 
organisatorinen osaamisen jakamisen ilmasto on avainmekanismi, joka 
mahdollistaa ymmärryksen, kuinka makrointerventiot eli asiaan vaikuttaminen 
suhteessa älylliseen pääomaan voivat onnistuneesti johtaa muutoksiin yksilöllisellä 
tasolla. (Radaelli et al. 2011, 349). Ilmasto ja osaamisen jakamisen käyttäytyminen 
linkittyvät toisiinsa ja niiden pitäisi tukea toinen toistaan. Havaittaessa ilmaston 
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merkityksen olevan näin tärkeä, onkin suuri haaste, miten organisaatioilmasto 
pidetään positiivisena organisaation muutostilanteessa ja taloudellisissa paineissa. 

Antonovan et al. (2011, 37) mukaan markkinoilla on saatavana suuri määrä IT-
ratkaisuja, jotka fasilitoivat osaamisen johtamista ja jakamista, mutta käytännössä 
niitä silti käytetään vain jossain määrin. Osaamisen jakaminen vaikuttaa 
organisaation kapasiteettiin saavuttaa tuloksia, ja absorboimiseen yksilölliseen 
osaamiseen ja sen muuttamiseen organisatoriseksi varallisuudeksi. Tutkimuksen 
mukaan organisaatiot ymmärtävät osaamisen jakamisen ja osaamisen siirtämisen 
lähinnä yksipuolisena prosessina korostaen osaamisen sisäistystä. Hyötyäkseen 
kehittyneistä IT-ratkaisuista osaamisen johtamisessa, organisaatioiden tulee 
arvioida uudelleen osaamisen jakamisen käytäntöjä ja kiinnittää huomiota yhtä 
lailla osaamisen ulkoistamisen prosesseihin. Osaamisen siirtäminen ja jakaminen 
lisäävät organisatorista osaamispohjaa ja kontribuoivat korkeampaan 
toiminnalliseen tehokkuuteen ja liiketoiminnan suorituskykyyn, organisaation 
kykyyn vastata nopeammin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin sekä 
innovaatioprosessin parantamiseen. (Antonova et al. 2011, 37). Tietojärjestelmiä 
voidaan käyttää vahvistamaan osaamisen johtamista ja jakamista organisaatiossa. 
Perinteisesti asiantuntijaorganisaatioissa, kuten korkeakouluissa on ollut vahvana 
tämä sisäinen puoli, mutta tämän päivän haaste on osaamisen siirto ja 
ulkoistaminen. Esimerkiksi henkilöstön kehittämisessä ei saisi määrätä vain 
henkilön oma halu kehittää osaamistaan, vaan kehittämisellä tulisi tavoitella 
organisaation strategisia päämääriä. 

Osaamisen siirtämistä ja jakamista tulee pitää kahtena täydentävänä osaamisen 
vaihdon komponenttina. Niitä sovelletaan usein erilaisissa konteksteissa. 
Osaamisen jakaminen fokusoituu osaamisen vaihtoon yksilöiden välillä, riippuen 
ryhmä- ja persoonallisista tekijöistä, yrityskulttuurista ja kontekstista. Osaamisen 
siirtäminen pyrkii absorboimaan eksplisiittistä ja hiljaista tietoa osaamisen objektin 
kanssa, riippumatta sen omistajasta ja siirtämisestä edelleen käyttäjille. (Antonova 
et al. 2011, 42). Näinpä työntekijöitä pitäisi rohkaista aluksi jakamaan heidän 
osaamistaan, mutta samaan aikaan osaamisesta pitäisi tehdä näkyvää. Zhenyan et 
al. (2016, 1825) puolestaan huomioivat, että myös mentorointiohjelmilla voidaan 
tehostaa osaamisen jakamista. 

Leen et al. (2012, 183) tutkimus puolestaan analysoi suhteita osaamisen 
johtamisen infrastruktuurien, osaamisen prosessikyvykkyyksien, luovan 
organisatorisen oppimisen sekä organisatorisen suorituskyvyn välillä. Tutkimus 
fokusoituu osaamisen johtamisen infrastruktuuriin, joka sisältää johtamisen, 
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strukturaaliset, kulttuuriset ja teknologiaan liittyvät tekijät, sekä osaamisen 
prosessikyvykkyyteen (yksityiskohtaiseen osaamisen prosessien merkitykseen 
organisatorisen suorituskyvyn tekijänä). Tutkimus indikoi, että ylimmän johdon 
tuki, oppiva kulttuuri, yhteistyö ja IT-tuki vaikuttavat osaamisen 
prosessikyvykkyyksiin. Luova organisatorinen oppiminen ja osaamisen 
prosessikyvykkyydet vuorostaan edistävät suhdetta organisatorisen suorituskyvyn 
ja osaamisen johtamisen infrastruktuurin välillä, joka demonstroi osaamisen 
johtamisen infrastruktuurin relevanssia organisatorisessa suorituskyvyssä. (Lee et 
al. 2012, 183). Tämä ilmiö on nykyisin tunnettu, ja on nähty, että osaamisen 
johtamisella on vahva vaikutus organisatoriseen suorituskykyyn. Näiden seikkojen 
perusteella voidaan myös havaita, että osaamisen johtaminen ei suinkaan ole 
yksinkertainen prosessi, vaan koostuu monesta komponentista, joiden tulee olla 
yhteensopivia. 

Luova organisatorinen oppiminen määritellään asteesta, jolla organisaation 
jäsenet voivat parantaa tai päivittää olemassa olevaa osaamista ja parantaa 
ymmärrystä uusista ympäristöistä uuden osaamisen hankkimisen kautta. Luova 
organisatorinen oppiminen perustuu näkemysten lisäämiseen, uusien näkemysten 
tuottamiseen olemassa oleviin ideoihin, luovuuden vahvistamiseen ja nykyisten 
mielipiteiden rakentava kritisoiminen liiketoiminnoissa. Voidaan todeta, että 
yritykset, jotka ovat parantaneet osaamisen johtamisen vaikutusta organisatoriseen 
oppimiseen, ovat harvassa, kun taas monet yritykset ovat kehittäneet osaamisen 
johtamisen strategioita. (Lee et al. 2012, 188). Osaamisen johtamisen strategiassa 
pitäisi tarkastella, mitkä ovat parhaat olosuhteet jakaa osaamista ja tehdä hiljaisesta 
tiedosta näkyvää. Tulee myös miettiä keinoja, joilla luovuutta voitaisiin tukea ja 
lisätä. 

Vastaavasti on havaittu, että ylimmän johdon tuki edistää motivaatiota 
osaamisen johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin. Väitetään, että ylemmän johdon 
tuella on vahva vaikutus organisatorisen osaamisen hankkimisen prosessiin ja 
alkuperäisen osaamisen säilytyspaikkojen rakentamiseen osaamisen 
hyödyntämisessä ja jakamisessa. (Lee et al. 2012, 200). Ylimmän johdon tehtävä 
on antaa strategiat ja suuntaviivat osaamisen johtamiselle. Esimiehet tekevät 
osaamisen johtamista käytännön tasolla. 

Lisäksi väitetään, että IT on ydininfrastruktuuri osaamisen johtamisessa ja IT-
tuki on kaikkein ratkaisevin tekijä osaamisen johtamisen kyvykkyyksien 
määrittelyssä. IT:een pohjautuvia metodeja ei pidä aliarvioida. Luovalla 
oppimisella on vaikutus organisatoriseen suorituskykyyn, koska ilman oppimista 
organisaatiot eivät voi selvitä vanhan liiketoiminnan käytäntöjen rajoitteista ja 
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sopeutua muutokseen ympäristöissä. Hallitakseen globaalia kilpailua ja nopeaa 
muutosta liiketoimintaympäristöissä, tietotyöntekijöiden tulisi luoda uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja jatkuvasti kysyä, kuinka ja miten he voivat 
kontribuoida näitä muutoksia. Osaamisen soveltamisen, muuntamisen, hankinnan 
ja suojaamisen tulisi sopia yrityksen laajuisiin visioihin ja suunnitelmiin 
optimoidakseen osaamiskyvykkyyksiä. (Lee et al. 2012, 200). Tietojärjestelmiä 
voidaan käyttää tehostamaan osaamisen jakamista ja osaamisen kontrollointia. 
Henkilöstö tekee luovan työn, ja järjestelmä toimii systemaattisena tukena sille. 

Korkeakouluissa organisaatiokulttuuri on tukenut itsenäistä tekemistä. 
Nykyään on huomattu, että tehokas ja korkealaatuinen toiminta tarvitsee enemmän 
yhteistyötä ja osaamisen jakamista. On myös lisääntyvä tarve kuulla asiakkaiden 
tarpeita. Osaamisen jakaminen on kaksipuoleista toimintaa, asiantuntijat voivat 
oppia opiskelijoilta ja asiakkailta. Suhteet työelämään ovat tärkeitä uuden 
osaamisen luomiseksi. Johtajat luovat olosuhteita osaamisen johtamiselle ja 
asiantuntijoiden työlle. 

Tärkeä aspekti on yhteistyö organisaatiossa. Yhteistyö luo hyvää 
organisaatiokulttuuria, joka vuorostaan helpottaa organisatorista oppimista. 
Organisaation oppiminen luo pohjan osaamisen johtamiselle. Ryhmissä osaaminen 
kumuloituu, ja kumuloitunut osaaminen mahdollistaa tehokkaan organisaation 
rakentamisen. Kyvykkyyksiä ja resursseja tarvitaan kilpailussa ja menestymisessä. 
Samoin älyllistä pääomaa tarvitaan innovaatioiden luomisessa. IT-ratkaisut voivat 
auttaa organisaation oppimista, ja myös johdon tuki on tärkeää. Seuraava luku 
käsittelee erilaisia osaamisen tyyppejä, joilla on vaikutusta osaamisen johtamiseen 
organisaatiossa. 
 

2.2.4 Erilaiset osaamisen tyypit  

 
Viime vuosina osaamisen johtamisen tutkimuksen vallitsevaksi alueeksi on 

tullut, se kuinka yritykset tulevat paremmiksi tietämään, mitä ne tietävät ja 
jakamaan, mitä ne tietävät. Kirjallisuus fokusoituu siihen, miksi ihmiset jakavat 
osaamista tai miksi he epäonnistuvat osaamisen jakamisessa, kun keskustelu, mitä 
he oikeasti jakavat on ymmärtämistä parhaiden käytäntöjen konseptista. 
(Christensen 2007, 36). Christensen (2007, 36) väittää, että on olemassa enemmän 
osaamisen jakamista, kun parhaiden käytäntöjen jakaminen: “Osaamisen 
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jakaminen on enemmän kuin suorituskyvyn aukkojen sulkemista ja osaamisen 
varastojen jakamista – osaamisen jakaminen on myös organisatoristen 
riippuvuuksien tilanteiden silloittamista ja sitä kautta meneillään olevien 
organisatoristen toimintojen tukemista.” Ei siis riitä, että osaamista jaetaan, vaan 
organisaatiokulttuurin ja organisaation käytäntöjen tulee olla myötämielisiä sille 
esimerkiksi siten, että johto toimii esimerkkinä henkilöstölle. Mielestäni tämä 
määritelmä tunnustaa, että osaamisen jakaminen linkittyy vahvasti 
organisaatiokulttuuriin. Näin osaamisen jakaminen on tavoitesuuntautunutta 
toimintaa. Se perustuu organisaationaaliseen oppimiseen ja sen tavoitteena on 
tehostaa suorituskykyä liiketoiminnassa. 

Osaamisen johtamisen tavoite voi joko olla tulla paremmaksi olemassa olevan 
osaamisen hyödyntämällä tai uuden osaamisen luomisella yhdistämällä eri tavoin 
olemassa olevaa osaamista (Christensen 2007, 36). Christensenin (2007, 36) 
mukaan: “osaamisen jakaminen määritellään aiotun olemassa olevan osaamisen 
hyödyntämisen prosessina, ja osaamisen jakaminen on, näin ollen, määritellään 
olevan kuin olemassa olevan ja saavutettavissa olevan osaamisen identifioiminen, 
jotta tätä osaamista siirretään ja sovelletaan spesifien tehtävien ratkaisemiseen 
paremmin, nopeammin ja halvemmin kuin ne muuten ratkaistaisiin.” (Christensen 
2007, 37). Tämä määritelmä tunnustaa, että osaamisen jakamisella on myös 
strateginen luonne ja se linkittyy kilpailukyvyn saavuttamiseen. Osaaminen on 
resurssi, joka on upotettu yksilöön. Tämän vuoksi osaamisen käyttäytymisen 
kontrollointi tai johtaminen on hyvin haastavaa suhteessa kontrollointiin tai 
johtavaan käyttäytymiseen, joka on osaamisen haltija. (Christensen 2007, 39). 
Myös motivaationaaliset tekijät ovat työntekijöillä erilaisia, joten on haastavaa 
vaikuttaa osaamisen jakamisen käyttäytymiseen. 

Christensenin (2007, 39) mukaan neljä osaamisen tyyppiä ovat 
asiantuntijaosaaminen, koordinoiva osaaminen, päämääriin perustuva osaaminen 
ja know-who. Asiantuntijaosaaminen kuvaa osaamista, joka mahdollistaa 
toiminnan tukemisen suoriutuakseen työssään. Asiantuntijaosaaminen perustuu 
esimerkiksi henkilön formaaliin koulutukseen kombinaatiossa hänen 
kokemuksensa kanssa. Asiantuntijaosaaminen on edellytys kyvykkäänä olemiseen, 
kuten eksperttinä kontribuoimaan organisaation toimintoja, mutta itsessään se ei 
tuota yhtään organisatorista tulosta. (Christensen 2007, 43). Korkeakouluissa 
osaaminen on korkealaatuista. 

Koordinoiva osaaminen puolestaan on uponneena rutiineissa, säännöissä ja 
standardeissa, kuinka työt on ajateltu suoritettavaksi. Koordinoiva osaaminen ohjaa 
soveltamista, esimerkiksi asiantuntijaosaamisen, ja se varmistaa tehokkaan 
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muutoksen panoksesta organisatoriseen tuotokseen. Objektiin perustuva 
osaaminen on osaamista, joka on suhteessa tiettyyn objektiin yrityksen 
tuotantolinjan läpäisemisessä. Riippuvuussuhdetilanteissa keskeinen 
organisatorinen tehtävä on ryhmittää kontribuutio erilaisilta eksperteiltä ja heidän 
erityisosaamisestaan. (Christensen 2007, 43). Koordinoiva osaaminen antaa 
kehyksen osaamisen jakamiselle. 

Erityisosaamisen ja koordinoivan osaamisen yhdistelmää on usein sovellettu 
tiettyyn objektiin, kuten koneeseen, potilaaseen tai asiakkaaseen. Know-who on 
osaamista, jossa osaaminen on olemassa ja know-who mahdollistaa sen 
identifioinnin, kuka on kykenevä auttamaan tiettyjen ongelmien selvittämisessä. 
On tärkeää, että neljä osaamisen tyyppiä ovat kaikki edellytyksenä organisatorisille 
toiminnoille. Ilman koordinoivaa osaamista ei tuoteta organisatorisia tuotoksia, 
ilman jonkintasoista asiantuntijaosaamista taas ei suoriuduta toiminnoista, 
objektiperustaisen osaamisen puute voi johtaa lukemattomiin tilanteisiin keksiä 
pyörä uudelleen ja ilman tietämistä kuka tietää, mitä ja missä osaaminen on. 
(Christensen 2007, 43). Osaaminen on hyödytöntä, jos organisaatiossa ei ole know-
who:ta. Tämä näkemys tuo hyvin ilmi osaamisen johtamisen kokonaisuuden, sillä 
eri osa-alueiden tulee olla yhteensopivia. 

Ghobadin ja D’Ambran (2012, 285) tutkimuksessa poikkitoimivissa 
toiminnoissa (orientaatiot yhteiseen työhön, yhteinen kommunikaatio ja yhteiset 
ihmistenväliset suhteet) on kolme ulottuvuutta, jotka näyttävät suoraan johtavan 
tehokkaaseen osaamisen jakamisen käyttäytymiseen. Heidän tutkimuksensa 
mukaan kilpailu vaikuttaa tehokkaaseen osaamisen jakamisen käyttäytymiseen 
yhteisöllisen käyttäytymisen kautta. Myös erilaiset ulottuvuudet kilpailussa saavat 
aikaan miksattuja vaikutuksia. Kilpailun näkyvistä resursseista havaittiin 
vaikuttavan positiivisesti yksilöiden yhteisölliseen keskusteluun. Kilpailulla 
näkymättömistä resursseista (poliittinen kilpailu) oli negatiivisia vaikutuksia 
yhteisölliseen kommunikaatioon ja tehtäväsuuntautuneisuuteen. (Ghobadi & 
D’Ambra 2012, 285). Kun organisaatiossa tunnistetaan osaamisen ja suorituskyvyn 
strateginen yhteys, siellä on paremmat mahdollisuudet parantaa yhteistyötä. Case-
organisaation muutostilanteessa voi ilmetä myös negatiivista kilpailua, kun ihmiset 
haluavat säilyttää oman asemansa ja turvata työpaikkansa. 

Lisäksi poikkitoimivissa projektitiimeissä on kompleksisuutta 
vuorovaikutuksessa erilaisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien välillä. Tämän 
vuoksi osaamisen johtamisen ilmiö ei ole helposti ymmärrettävissä. Tämän 
prosessin johtamisessa on myös teoreettisen ja empiirisen huomion puute. Nykyään 
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organisaatiot käyttävät lisääntyvästi poikkitoimivia projektitiimejä tuotteiden 
julkistamiseksi vähemmässä ajassa ja vähemmällä kitkalla kuin aikaisemmissa 
tuotejulkistuksissa. Tehokas osaamisen jakaminen poikkitoimivissa projekteissa on 
avain innovaatio- ja projektimenestykseen. Näin ollen johtajien tulisi ymmärtää, 
että tämä on monimutkainen prosessi. (Ghobadi & D’Ambra 2012, 296 - 297). 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta korkeakouluissa on tärkeää yhteistyötä ympäristön 
kanssa. Opiskelijat voivat myös hyötyä projekteista. Tiimiopettajuus on yksi uusi 
ulottuvuus, joka hyödyntää asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta. 

Tehokkaaseen osaamisen jakamisen käyttäytymiseen vaikuttavat suoraan ja 
positiivisesti seuraavat kolme ulottuvuutta: yhteisöllinen tehtäväsuuntautuneisuus, 
kommunikaatio ja vuorovaikutussuhteet. Johtajien tulisi edistää yhteisöllistä 
käyttäytymistä näiden ulottuvuuksien suhteen. Johtajien tulisi kiinnittää 
proaktiivista huomiota tiimien tyyppeihin, olemassaoloon ja kilpailun tasoon. 
Kilpailu näkyvistä resursseista voi olla hyödyllistä, koska se voi toimia 
mekanismina tiimin jäsenten välisen kommunikaation lisäämisessä. Kuitenkin 
poliittinen kilpailu näkymättömistä resursseista saattaa vaikuttaa negatiivisesti 
yhteisölliseen kommunikaatioon ja yksilöiden tehtäväsuuntautuneisuuteen. 
Kommunikaation epämuodolliset metodit voivat aiheuttaa potentiaalisia 
negatiivisia vaikutuksia poliittiseen kilpailuun. Huomiota pitää kiinnittää 
epämuodollisiin viestinnän tarkoituksiin niiden välillä, jotka kilpailevat. (Ghobadi 
& D’Ambra 2012, 297).  Johtajien tulee rohkaista avoimuuteen ja yhteistyöhön 
osaamisen jakamisessa. Organisaatiomuutostilanteessa kilpailua varmasti esiintyy 
ja se tulisi huomioida johtamisessa. 

Tunnistamalla erilaiset osaamisen tyypit on helpompi johtaa osaamista. 
Osaaminen vaihtelee erilaisissa tilanteissa, ja tämä vaatii erilaisia osaamisen 
johtamisen käytäntöjä. Kuitenkin erilaiset osaamiset muodostavat osaamisen 
johtamisen kokonaisuuden. Osaamisen jakaminen ja yhteistyö organisaatiossa 
helpottavat osaamisen hyödyntämistä ja tiimityö auttaa organisaation oppimista. 

On osoitettu, että kilpailu ja osaaminen linkittyvät toisiinsa. Organisaatioiden 
tulee kyetä lisäämään kapasiteettiaan tuottaa uutta arvoa asiakkaille. Samoin on 
tärkeää luoda oppimista tukeva kulttuuri organisaatioissa. Oppimalla voidaan 
saavuttaa enemmän know-who:ta, joka vaikuttaa organisaatioiden tehokkuuteen ja 
tuottavuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatio voi menestyä kilpailussa 
paremmin. 

Taulukossa yksi on yhdistetty tekijät, jotka vaikuttavat osaamisen jakamiseen 
organisaatiossa. Taulukossa ovat älyllinen pääoma ja sen jakamiseen vaikuttavat 
motivaationaaliset tekijät. Tämän jälkeen ovat organisaation oppiminen ja sitä 
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tukeva kulttuuri. Älyllisen pääoman elementit liittyvät vahvasti ihmisten 
käyttäytymiseen, organisaatiokulttuuri puolestaan organisaation oppimiseen. 

 
Taulukko 1. Osaamisen jakamisen tekijöitä. 
 

Älyllinen pääoma Organisaation oppiminen 

Motivaationaaliset tekijät: 
halukkuus ja innokkuus 
vapaaehtoinen ja pyydetty 

Tukeva kulttuuri: 
yhteistyö ja luottamus 
jaettu visio 
Käytäntöyhteisöt 
 

  
 

Osaamisen johtamisen pääkäsitteet on esitelty kuviossa 1. Osaamisen 
johtamisen alle kuuluvat tiedon luominen ja organisatorinen oppiminen. 
Organisatoriseen oppimiseen liittyvät kompetenssit ja absorboiva kapasiteetti. 
Lisäksi osaamisen johtamiseen liittyvät sekä osaamisen siirtäminen että jakaminen. 
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Kuvio 1. Osaamisen johtamisen käsitteet. 

 
Nyt siirryn strategiseen osaamisen johtamiseen, joka on yksi tämän 

tutkimuksen fokusalue. Osaamisen johtamiseen tulee perustua organisaation 
strategiaan, josta keskustellaan seuraavaksi. Tässä luvussa myös käsitteellistetään 
osaamisen johtaminen korkeakouluorganisaatioissa. 
 

2.3 Strateginen osaamisen johtaminen 

 
Osaamisen johtamisen strateginen yhteys on tunnistettu aiemmassa tutkimuksessa 
vahvasti. Strateginen osaamisen johtaminen onkin yksi osaamisen johtamisen 
tutkimuksen pääsuuntauksia. Tässä tutkimuksessa keskitytään myös tähän teemaan 
korkeakouluympäristössä. Strategisella osaamisen johtamisella voidaan parantaa 
organisaation kilpailukykyä, jonka myötä päästään parempiin tuloksiin. Koska 
organisaatioympäristöt ovat yhä kompleksisempia, niin tarvitaan systemaattista 
osaamisen johtamista. Jotta organisaation osaaminen kehittyy oikeaan suuntaan ja 
vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin, niin tarvitaan osaamisen johtamisen 
strategiaperustaisuutta. Strategiatyön yhteydessä tulee määritellä organisaation 
ydinosaamiset, jotka ovat kilpailukyvyn perusta. 
      Tutkijoista erityisesti Wei-Tsong (2011, 437), Silvi and Cuganesan (2006, 310) 
sekä Goel et al. (2010, 384) ovat tutkimuksissaan tuoneet esille yhteyttä strategisen 
osaamisen johtamisen ja organisaation kilpailukyvyn yhteydestä. Organisaation 
osaamisperustalla tulee olla yhteys strategiaan. Lisäksi tutkijat (Wei-Tsong 2011, 
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Goel et al. 2010, 385) korostavat oppimisen merkitystä organisaatiossa osana 
osaamisen johtamista. Organisaation yhtenä strategisena päämääränä tulee olla 
osaamisen kehittäminen, jolloin oppimiselle tulee luoda otolliset olosuhteet. Tästä 
päästään organisaatiokulttuurin merkitykseen ja esimerkiksi vuorovaikutuksen 
tärkeyteen. Lisäksi on tärkeää huomioida johdon esimerkki osaamisen 
johtamisessa, sillä strategiayhteys tulee saada välitettyä koko henkilöstölle. 
      Milesin et al. (1998, 281) mukaan 21. vuosisadan organisaatioissa on 
käsiteltävänä kolme aihetta: osaamispääoman yhdistäminen strategisen johtamisen 
prosessiin, osaamisen käsitteellistäminen keskeiseksi organisatoriseksi 
varallisuudeksi sekä organisaatioiden suunnittelu fasilitoimaan osaamisen 
hyödyntämistä. Heidän mukaansa osaamisen hyödyntäminen on vuorovaikutteinen 
prosessi, ja osaamisperustaiset lähestymistavat eivät voi menestyä ilman tehokasta 
vuorovaikutusta (Miles et al. 1998, 286). Tämä on hyvin strateginen näkökulma 
osaamisen johtamiseen. Nykyään korkeakoulut elävät kilpailussa ja muutoksessa, 
mikä tarkoittaa, että on tärkeää turvata toiminnan tehokkuus. 
       Silvi ja Cuganesan (2006, 310) puolestaan väittävät: “osaamisen johtaminen 
on nähty kuin organisaation älyllisen pääoman johtamisen prosessina”. 
Lisääntyvästi on tunnistettu, että minkä tahansa organisaation suorituskyky, 
yksityisellä ja julkisella sektorilla, on olennaisesti riippuvainen sen työntekijöiden 
osaamisesta, tämän osaamisen soveltamisesta organisaation rakenteisiin sekä sen 
suhteista. (Silvi & Cuganesan 2006, 310). Tämä määritelmä on suhteellisen 
yksinkertainen ja hyödyllinen. Myös osaamisen johtamisessa tämä näkökulma 
yhteydestä liiketoiminnan tavoitteisiin on tunnistettu.  

Vastaavasti Wei-Tsong (2011, 437) väittää, että osaamisen johtaminen on 
välttämätön osa kaikkea organisatorista strategista suunnittelua. Organisaatioiden 
tulisi saada osaamisensa tehokkaaseen käyttöön ja linjata se kaikkien 
yritysstrategioidensa komponenttien kanssa. Kaikkia organisatorisia kyvykkyyksiä 
parantaakseen tarvitaan osaamisen johtaminen käytäntöjä, jotka tavoittelevat 
yksilöllisen ja/tai kollektiivisen oppimisen parantamista ja jakamista laajalla 
suunnalla. (Wei-Tsong 2011, 437, 444). Organisaation ydinosaamisten määrittelyn 
tulee perustua strategiaan. 
       Myös Goelin et al. (2010, 383) mukaan osaamisen johtaminen voi 
kontribuoida merkittävästi osaamisen evoluutiota ja soveltamista organisaatioiden 
strategioiden ja käytäntöjen implementoinnissa. Tärkeä vaatimus on osaamisen 
luomisen ja oppivan ympäristön kehittäminen mahdollistamaan organisaation 
kehittyminen ja hyödyntämään resurssit paremmiksi kuin kilpailijoilla sekä 
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riittävän osaamisen luominen osoittamaan organisaatioiden tulevia 
menestystekijöitä (Goel et al. 2010, 383). Johtamisen tehtävä on rakentaa hyvä 
ympäristö osaamisen jakamiselle ja oppimiselle organisaatiossa. 
       Useat tutkijat ovat esittäneet, että osaamisen johtaminen näyttelee kriittistä 
roolia strategisessa johtamisessa, ja että osaamisperusta on yhteydessä 
liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen (Wei-Tsong 2011, 437, Silvi & 
Cuganesan 2006, 310, Goel et al. 2010, 384, Kit Fai & Man Yin 2018, 24). 
Osaamisen johtaminen on avainpilari henkilöstöresurssien strategiassa, 
kompetenssien johtamisen, muutoksen johtamisen ja suorituskyvyn johtamisen 
ohella. (Goel et al. 2010, 384). Toimivia IT-järjestelmiä voidaan myös käyttää 
osaamisen johtamisessa, jotta siitä tulisi systemaattisempaa. 

Goel et al. (2010, 384) väittävät, että”data on erillisten, objektiivisten faktojen 
kokonaisuus tapahtumista. Informaatio on organisoitua dataa esitettynä 
kontekstissaan. Datasta tulee informaatiota, kun sen luoja lisää tarkoitusta tai 
arvoa. Osaaminen johtuu informaatiosta, kuten informaatio johtuu datasta.” 
Yhdistettynä inhimillisen pääomaan datan ja informaatiolähteiden liittyminen 
yhteen tuottaa kehittyvää oppivaa ympäristöä (Wei-Tsong 2011, Goel et al. 2010, 
384). Rajaton määrä organisoituja lähteitä (kuten tietokannat, proseduurit, 
politiikat jne.) voivat mahdollistaa organisaation oppimisprosessin paremman 
johtamisen. Oppimisprosessi muodostuu sulautuneena dokumenteissa ja 
säilytyspaikoissa, organisatorisissa rutiineissa, käytännöissä sekä prosesseissa ja 
normeissa organisaatioissa. Osaaminen on hyvin tärkeä resurssi uusien asioiden 
oppimisessa, arvokkaan perinnön säilyttämisessä, ydinosaamisten luomisessa, 
ongelmien ratkaisussa ja uusien tilanteiden alulle panossa sekä organisaatioissa että 
yksilöillä nyt ja tulevaisuudessa. (Goel et al. 2010, 384). Korkeakouluissa tulee olla 
mahdollisuus siirtää hiljaista tietoa, ja huomiota pitää kiinnittää osaamiseen 
vajaukseen johtuen tulevista eläköitymisistä monissa korkeakouluissa. 
Oppimisprosessi sisältää monia seikkoja, joista osa on organisatorisia ja osa 
yksilöllisiä. Edelleen myös tiimi- ja ryhmätason oppimista tulisi edesauttaa. 

Yksinkertaistettuna osaamisen johtaminen merkitsee tarkalleen tätä: 
osaamisen johtamista. Tehokkaalla organisatorisen osaamisen johtamisella voidaan 
luoda liiketoiminnan arvoa ja se voi generoitua kilpailueduksi. Se koostuu 
prosesseista, joita vaaditaan tehokkaaseen osaamisen johtamiseen. Useimmissa 
tapauksissa termiä käytetään löyhästi viittaamaan laajaan kokoelmaan 
organisatorisia käytäntöjä ja lähestymistapoja sekä organisaation liiketoiminnalle 
relevantin osaamisen generoimiseen, haltuun ottamiseen ja levittämiseen. (Goel et 
al. 2010, 384). Kuitenkin korkeakouluorganisaatioissa osaaminen on useimmiten 
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yksilöiden hiljaista tietoa. On vaikeaa johtaa tätä osaamista, koska asiantuntijat 
eivät aina halua jakaa osaamistaan. Case-organisaatioissa erityishaasteita asettaa 
muutostilanne ja henkilöstövähennykset, jotka luovat epävarmuutta ja vievät 
keskittymistä muihin asioihin kuin osaamisen kehittämiseen. Organisaation 
toiminta vaatii vakautta, jotta osaamisen johtamiseen voidaan todella satsata. 

Tutkijat väittävät, että osaamisen johtamisen avainpiirre on jatkuva 
organisaation uudelleenkeksiminen oppimisen kautta (Wei-Tsong 2011, Goel et al. 
2010, 385). Organisaation erottuminen perustuu erikoistuneeseen varallisuuteen, 
resursseihin ja taitoihin, joita se omistaa. Osaaminen, joko eksplisiittinen tai 
hiljainen, on erottuva kompetenssi, jota voidaan käyttää rakentamaan kilpailuetua 
ja taloudellista hyvinvointia. Näin ollen saavuttaakseen liiketoiminta-arvoa 
eksplisiittisellä tai hiljaisella tiedolla, organisaation tulee luoda ympäristö, joka 
mahdollistaa osaamisen johtamisen. (Goel et al. 2010, 385). Korkeakouluilla on 
vahva osaamispohja, joka välittää tietoa opiskelijoille ja työelämän suuntaan. 
Nykyään älyllisen pääoman määrää pyritäänkin mittaamaan, mutta se on vaikea 
tehtävä. 

Osaamisen lähteet ovat usein laajasti jaettuja ja ovat olemassa monissa 
muodoissa. Tämä on yksi osaamisen johtamisen järjestelmien vaikeuksista. Kun 
erilaiset osaamisen lähteet kumuloituvat organisaatiossa, tulee osaamisen etsijälle 
vaikeammaksi haluttuun osaamiseen pääsy ja sen paikallistaminen. Osaamisen 
etsijällä ei välttämättä ole oikeaa ohjelmistoa päästäkseen osaamiseen ja hän saattaa 
olla tietämätön osaamisen lähteistä. (Goel et al. 2010, 385). Tietojärjestelmien tulisi 
olla selkeitä ja helppoja käyttää. Tietojärjestelmään koottu osaaminen on laajasti 
hyödynnettävissä ja tukee johtajien työtä. 
 
 

2.3.1 Älyllinen pääoma 

 
Älyllinen pääoma on organisaatiossa olevan osaamisen muodostama 

varallisuus. Organisaation tulee tunnistaa tämä ja pääoman on oltava myös 
mitattavissa. Näin älyllistä pääomaa voidaan hyödyntää strategisessa johtamisessa 
ja organisaation kilpailukyvyn parantamisessa. Organisaation ydinosaamiset 
muodostuvat älyllisestä pääomasta. 
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Kavidan ja Sivakoumarin (2009, 56) mukaan: “älyllinen varallisuus, älyllisen 
pääoman tärkeä komponentti, kuvaa ideoita, keksintöjä, teknologioita, taideteoksia, 
musiikkia ja kirjallisuutta, jotka olivat näkymättömiä, kun ne aluksi luotiin, mutta 
ovat tulleet arvokkaiksi näkyvässä muodossa, kuten tuotteina.” Voidaan sanoa, että 
älyllinen pääoma on kuvitteellisten ajatusten kaupallista soveltamista, joilla 
ratkaistaan taiteellisia tai teknisiä haasteita. Älyllinen pääoma on erikoislaatuinen 
idea tuotteen takana, erottuva tapa, jolla se on nimetty ja kuvattu sekä tapa, jolla 
idea on ilmaistu, mutta ei tuote itsessään. Lisäksi älyllinen pääoma on arvokas 
varallisuus luotaessa kilpailuetua lähes kaikissa liiketoimintamalleissa. (Goel et al. 
2010, 385, Kavida & Sivakoumar 2009, 56). Älyllinen pääoma sisältää sekä 
hiljaisen että eksplisiittisen osaamisen. Älyllinen pääoma on myös yhteydessä 
organisaation innovaatiosuorituskykyyn. Älyllinen pääoma on kriittistä, sillä sitä 
voidaan menettää, jos organisaatiosta lähtee osaajia. 

On useita kysymyksiä, jotka ovat kriittisiä älyllisen pääoman johtamisessa: 
kuinka organisaatio määrittää sellaisten asioiden arvoa, kuten tuotantoprosessit, 
jakelukanavat, brändinimet, kauppasalaisuudet sekä työhön suhteessa olevat 
kompetenssit, kuinka älyllisen pääoman paljastaminen auttaa osaamisperusteisten 
organisaatioiden strategista johtamista sekä kuinka tehokkaasti älyllistä pääomaa 
voidaan hyödyntää saavutettaessa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita (Kavida & 
Sivakoumar 2009, 56). Korkeakouluissa on suuri määrä älyllistä pääomaa ja koko 
toiminta perustuu siihen. Tätä pääomaa pitäisi johtaa koordinoidulla tavalla, jotta 
toiminta on mahdollisimman laadukasta eli opetus sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminta tasokasta. Tämän vuoksi osaamisen johtamisen kehittäminen on 
tärkeää. 

Copen et al. (2004, 10) mukaan tehokas osaamisen johtamisen käyttö sisältää 
systemaattisen prosessin valita, organisoida, löytää, kiteyttää ja esittää 
informaatiota, joilla parannetaan työntekijöiden ymmärtämistä spesifillä alueella 
(myös Goel et al. 2010, 385). Yksinkertaistettuna osaamisen johtaminen voidaan 
siis nähdä käytäntönä, joka tekee mielen organisaatioille. Se on konsepti, joka 
yhdistää organisaation yksilöiden viisauden, asiantuntemuksen ja näkemykset. Jos 
tätä viisautta voidaan jakaa ja ottaa haltuun organisaation sisällä, se tekee mielen, 
josta organisaatio voi hyötyä. (Goel et al. 2010, 385, Cope et al. 2004, 11). Myös 
henkilöstön työmotivaatiota parantaa se, että osaamista hyödynnetään ja 
organisaation toiminta on tasokasta ja korkealaatuista. Henkilöstölle tulee tehdä 
tiettäväksi se, kuinka tärkeää heidän osaamisensa on organisaatiolle. 
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2.3.2 Kilpailuetu 

 
Osaamisen johtamisen keskustelussa on vahvasti tunnistettu osaamisen 

johtamisen yhteys organisaation kilpailukykyyn ja kilpailuedun muodostamiselle. 
Tässäkin asiassa auttaa se, että organisaation älyllinen pääoma on mitattavaa. Myös 
osaamisen johtamisen strategisen yhteyden tulee olla selkeästi määritelty. Lisäksi 
tulee huomioida organisaatiokulttuurin merkitys. Osaaminen on organisaation 
kriittinen resurssi. Prosessiajattelu voi auttaa hahmottamaan osaamisen johtamisen 
kehittämistä organisaatiossa. Hyvä huomio on myös se, että organisaatio voi 
hyödyntää myös asiakkaidensa osaamista. 

Osaamisen johtamisen problemaattinen luonne suhteessa kilpailuetuun on 
myös tunnistettu (Silvi & Cuganesan 2006, 311). Silvin ja Cuganesanin (2006, 312) 
mukaan hiljaista tietoa on hyvin vaikea mobilisoida organisaation toimintoihin. Se 
voi aiheuttaa vaikeuksia arvon luomisessa. Verratessa osaamisen tyyppejä 
sulautuneena organisaation toimintoihin, on määriteltävä laajuus, jolla osaamisen 
johtaminen keskustelee kilpailuedun kanssa. Kun organisaatioissa on pyrkimys 
hyödyntää osaamista kilpailuedun luomiseen ja ylläpitoon, tärkeää on ymmärrys 
siitä, mitkä toiminnot ja resurssit organisaation tulisi fokusoida kyvykkyyksien 
kehittämiseen. Erityisesti pitäisi ottaa huomioon osaamisen tyypit (hiljainen versus 
eksplisiittinen) ja osaamisen erikoislaatuisuus, joita hyödynnetään 
organisatorisissa toiminnoissa. (Silvi & Cuganesan 2006, 312). Tämä on haaste 
korkeakouluissakin: tulisi tunnistaa ne ydinosaamiset, joita tulevaisuudessa 
tarvitaan. Osaamisperusta voi olla vahva, mutta jos se ei vastaa työelämän 
tarpeisiin, niin kilpailuetua ei synny. 

Tulee myös ottaa huomioon, että osaamisen formalisoinnissa 
organisaatiokulttuuri on tärkeä. Useimmat strategisen osaamisen johtamisen 
tutkimukset ovat keskittyneet olemassa oleviin strategisen johtamisen 
paradigmoihin, ja tarvetta on dynaamisemmalle perspektiiville osaamisen 
johtamiseen. Strategian muodostamisessa voitaisiin fokusoitua synergioihin 
osaamiseen liittyvien kyvykkyyksien kanssa. (Nielsen 2005, 1). Osaamisen 
jakamisella voisi olla keskeinen merkitys osaamisen hyödyntämisessä kilpailuedun 
saavuttamiseksi. 

Useat tutkijat argumentoivat, että tehokas organisatorisen osaamisen 
johtaminen on lisääntyvästi linkitetty kilpailuetuun ja havaittu kriittiseksi yrityksen 
menestykseen liiketoiminnassa (Nielsen 2005, 1, Hu 2012, 424, Pitt & Clarke 1999, 
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301, Patalas-Maliszewska & Hochmeister 2011, 72, Valkokari & Helander 2007, 
597, Dimitriades 2005, 314, Roy, Chatterjee & Linnanen, 2012, 206). Osaamisen 
johtaminen voidaan jakaa sisältö- ja prosessinäkökulmaan. Sisältönäkökulma 
osaamisen johtamiseen keskittyy osaamisen tyyppien kategorisointiin ja 
siirrettävyyteen. Lisäksi on olemassa ero hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välillä. 
(Nielsen 2005, 3). Osaamisen jakaminen eksplisiittisestä tiedosta on helpompaa, 
mutta myös hiljaista tietoa tulisi jakaa. 

Tutkijat ovat osoittaneet, että osaaminen on resurssien kehittämisen kriittinen 
lähde yritykselle. Osaamisperustaisessa taloudessa suurin osa yrityksen arvosta on 
sulautuneena osaamisvarallisuuteen. Näin ollen tehokas osaamisen johtaminen on 
yksi kilpailukyvyn päälähteistä. (Nielsen 2005, 4, Snyman & Cornelius 2004, 5, 
Campos & Sanchez 2003, 5, Kipley et al. 2008, 21, Duran & Cordova 2012, 35, 
Goel et al. 2010, 384). Työntekijöiden osaamispohja on tunnistettu organisaation 
suurimmaksi kilpailueduksi (Fowlin & Cennamo 2017, 55). Näkymättömät 
resurssit, erityisesti suhteet ja ydinosaamiset, ovat erittäin kriittisiä kestävän 
kilpailukyvyn moottoreita (Viedma Marti 2004, 32). Nämä asiat tulisi 
kommunikoida henkilöstölle, jotta he ymmärtävät osaamisen jakamisen tärkeyden. 
Myös suhdeverkostojen rakentamiseen tulee panostaa. Älyllistä pääomaa kannattaa 
mitata organisaatioissa ja seurata sen kehitystä. Näin sen arvo saadaan näkyväksi. 

Roy et al. (2012, 206) puolestaan väittävät, että: “osaamisen luomisen prosessi 
on jatkuva prosessi, jolla yritys jakaa ja ottaa haltuunsa työntekijöiden, 
asiakkaiden ja sidosryhmien hiljaista ja eksplisiittistä osaamista.” He esittävät, 
että nykyinen markkinapaikka on osaamispohjainen, ja tämän argumentin 
perustana on, että osaamiseen perustuva näkökulma osoittaa suorituskykyeroja 
yritysten välillä osoittamalla epäsymmetrioita osaamisessa. (Roy et al. 2012, 206). 
Osaamisen luomisprosessin tavoitteena on saada älyllistä pääomaa. Royn et al. 
(2012, 206) mukaan kompetenssit ja osaaminen ovat päätekijöitä määriteltäessä 
yrityksen nykyistä ja tulevaa menestystä. Kaikkein tärkein asia on löytää linkki 
sopivan osaamisen johtamisen strategian ja osaamisen luomisprosessin välillä. 
Sopivuus osaamisen luomisprosessin ja osaamisen johtamisen strategian välillä 
kykenee parantamaan yrityksen suorituskykyä. Osaamisen johtamisen 
strategioiden ja osaamisen johtamisen prosessien kunnollinen linjaaminen on suuri 
haaste organisaatiolle. (Roy et al. 2012, 207). On ylemmän johdon tehtävä yhdistää 
osaamisen johtaminen organisaation strategiatyöhön ja antaa suuntaviivat 
osaamisen kehittämiselle. Organisaatioiden strategiat voivat olla vaikka kuinka 
hyviä, mutta kuinka olosuhteet saadaan suosiolliseksi osaamisen luomiselle, onkin 
vaikeampi saavuttaa. 
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Labedzin et al. (2011, 551) mukaan taas osaamisperustaiset organisaatiot 
tavoittelevat systeemisten osaamisprosessien integroimista työprosesseihin. 
Työprosessien objektiivinen kietoutuminen osaamisen prosessien kanssa parantaa 
kaikkinaista suorituskykyä ja tehokkuutta (Roy et al. 2012, 207, Labedz et al. 2011). 
He ehdottavat, että osaamisprosesseilla on kaksi päätehtävää: osaamisen integrointi 
ja osaamisen tuottaminen. Osaamisen integraatio siirtää osaamista läpi 
organisaation prosessien kautta, kuten etsiminen, opettaminen, lähettäminen ja 
jakaminen. Lisäksi osaamisen tuotanto keskittyy uuden informaation hankkimiseen, 
uuden tiedon luomiseen sekä osaamisen vaatimusten evaluointiin ja 
muodostamiseen. Osaamisprosessit, kuten osaamisen luominen ja jakaminen, 
voivat auttaa toisiaan koskien ongelmanratkaisun perusoletusten kysymyksiä sekä 
mahdollistaa kausaalisen ymmärryksen jakamisen, joissa toiminnot ovat 
menestyviä haluttujen tulosten tuottamiseen. (Labedz et al. 2011, 555 - 556). 
Osaamisen jakamisen prosessien tulee olla selkeitä. Tässä mielestäni prosessit on 
määritelty kattavasti, ja ne tukevat toisiaan. 

Tämän päivän liiketoimintamaailma perustuu tehokkaaseen osaamisen 
hyödyntämiseen. Laadukkaasti asiakassuuntautuneissa organisaatioissa 
asiakkaiden osaamisen käyttö liiketoiminnassa johtaa tulokseen ja kilpailukykyyn. 
(Abbasi & Shahamati 2011, 530). Myös korkeakouluissa voidaan hyödyntää 
opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden osaamista toimintojen kehittämisessä. 
Abbasin ja Shahamatin (2011, 530) mukaan kaikkein tärkein kriittinen 
menestystekijä osaamisen johtamisessa on tietojärjestelmien tehokkuus. Kaikkein 
kriittisimmät epäonnistumistekijät sisältävät ylemmän johdon sitoutumisen puute 
osaamisen johtamisen periaatteisiin organisaatioissa (Abbasi & Shahamati 2011, 
530). On tärkeää, että ylin johto toimii esimerkkinä osaamisen johtamisessa, ja että 
he osaavat myös käyttää tietojärjestelmiä hyvin. 

On havaittu, että osaamisen johtaminen voi auttaa organisaatioita valitsemaan, 
identifioimaan, jakamaan ja organisoimaan tärkeää informaatiota ja taitoja. 
Osaamisen johtaminen mahdollistaa organisaatioiden tulemisen tehokkaammiksi 
ja tuottavimmiksi strategisen suunnittelun, ongelmanratkaisun ja dynaamisen 
päätöksentekokyvyn suhteen. (Abbasi & Shahamati 2011, 531). Abbasi ja 
Shahamati (2011, 531) väittävät kuitenkin, että ei ole olemassa yleistä 
yksimielisyyttä osaamisen johtamisen määritelmälle, ja että on olemassa erilaisia 
strategioita osaamisen johtamisen implementointiin. Joka tapauksessa osaamisen 
johtamisella on vahva strateginen tarkoitus, mutta toteutuminen on sitten haaste. 
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Edelleen Abbasi ja Shahamati (2011, 532) väittävät: “Organisatorinen 
osaamisen johtaminen on oikeastaan moderni lähestymistapa organisatorisiin 
resursseihin ja vallan lähteisiin sekä uskoon ihmisarvoihin ja luovuus- ja 
innovaatiokapasiteettiin.” Tämä on lähellä muita osaamisen johtamisen 
määritelmiä, kuten kilpailukyvyn ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. 
Tämän näkökulman tuloksena on osaamisen säilyttäminen, luominen ja 
hankkiminen sekä jakaminen ja jakelu. Organisatorisen osaamisen kehittämisestä 
on tullut kaikista tärkein varallisuus koskien missioita ja organisaatioiden 
johtamista. (Abbasi & Shahamati 2011, 532). Tämä on yksi syy sille, että aihe on 
nykyään niin suosittu tutkimuksessa.  

 

2.3.3 Organisatorinen suorituskyky 

 
Lisäksi osaamisen johtamisen keskustelussa korostetaan strategisen osaamisen 

johtamisen vaikutusta organisaation kilpailukykyyn. Tässä tulee muistaa, että 
organisaation strategian tulee olla selkeästi kommunikoitu henkilöstölle. Näin 
henkilöstö tietää oman merkityksensä yrityksen tavoitteiden toteuttamisessa ja 
tunnistaa kehitettävät ydinosaamiset. Osaamisen johtamisen tulee olla jatkuvaa 
toimintaa. Organisaatiokulttuuri nousee myös tässä keskiöön, sillä olosuhteiden on 
oltava otolliset osaamisen jakamiselle ja levittämiselle. Sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tehostaminen ja avoimen kulttuurin luominen ovat edellytyksiä 
tälle.  

Yung-Changin et al. (2011, 645) mukaan kaksi osaamisen johtamisen 
kapasiteettia vaikuttavat positiivisesti organisatoriseen suorituskykyyn. Nämä ovat 
osaamisen hankinta ja levittäminen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 
kommunikaatiotekijät. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on myös synerginen tai 
täydentävä vuorovaikutus osaamisen johtamisen kapasiteettiin organisatorisessa 
suorituskyvyssä. Organisaatiot, joilla on parempi taso osaamisen johtamisen 
kapasiteetissa, ovat todennäköisempiä lisäämään kilpailukykyisyyttään 
organisoimalla, muuttamalla ja keräämällä osaamista tuotannollisiin toimintoihin. 
Osaamisen johtamisen kapasiteetti siis näyttelee elintärkeää roolia organisaation 
suorituskyvyssä. (Yung-Chang et al. 2011, 646). Sosiaalinen vuorovaikutus on 
vahvasti yhteydessä osaamisen jakamiseen, yhteistyöhön ja organisaatiokulttuuriin. 
Ilman tätä yksilönäkökulmaa johdon tavoitteet osaamisen johtamiselle eivät 
toteudu. 
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On todettu, että organisaatiot, jotka kykenevät tehokkaasti levittämään 
osaamista jäsentensä joukossa, voivat saavuttaa paremman tason organisatorisessa 
suorituskyvyssä. Sosiaalinen vuorovaikutus viittaa laajuuteen, jolla organisaation 
jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa koordinaation ja viestinnän 
suhteen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta organisaation yksiköt ja työntekijät 
saavat enemmän mahdollisuuksia jakaa ideoitaan tai resurssejaan sekä lisätä 
osaamisen flow:ta organisaation sisällä. Tämä johtaa suurempaan organisatorisen 
suorituskyvyn paranemiseen. (Yung-Chang et al. 2011, 647 - 648). On tärkeää, että 
organisaatiossa vallitsee positiivinen henki ja siellä on hyvä työskennellä. Tämä 
parantaa vuorovaikutuksen laatua. 

Useat tutkijat ovat osoittaneet, että osaamisella on merkittävä vaikutus 
yritysstrategian muodostamiseen ja organisatoriseen menestykseen. (Roy et al. 
2012, 206, Snyman & Kruger 2004, 5, Liew 2008, 140). Synergia 
liiketoimintastrategian ja osaamisen johtamisen strategian kanssa on olennainen. 
Osaamisen johtamisen tulee fokusoitua osaamisen hankintaan, riittävien 
oppimismahdollisuuksien ja kyvykkyyksien tarjoamiseen, jotta yrityksen 
osaamisasema vahvistuu. Lisäksi strategian tulee perustua ydinkyvykkyyksien 
hyväksi käyttöön. Osaaminen ja strategian ymmärtäminen tulee kommunikoida 
koko organisaation läpi (Snyman & Kruger 2004, Yung-Chang et al. 2011, 647 - 
648). Kaikkien strategioiden tulee perustua sisäisen yhtä hyvin kuin ulkoisen 
osaamisen hyödyntämiseen. Strategian tulee määritellä, kuinka informaatiota ja 
osaamista tulisi käyttää, jonka jälkeen osaamisen tulisi tehdä mahdolliseksi 
muodostaa uusia strategioita ja uusia tapoja kilpailla. Tehokas ja tuottava 
osaamisen johtaminen voidaan ajatella ydinkyvykkyydeksi ja osaamisen 
johtamisen strategian tulee olla olennainen osa liiketoimintastrategiaa. (Snyman & 
Kruger 2004, 5, 7 - 10, 12). Osaamisen johtamisella tulee olla selkeä yhteys 
organisaation strategiaan, jolloin ydinosaamisten kautta voidaan menestyä 
kilpailussa. Pelkkä hyvä strategia ei kuitenkaan riitä, mikäli henkilöstö ei ole 
innostunut sitä toteuttamaan tai ei tiedä omaa rooliaan. 

On osoitettu, että osaamisella strategisena resurssina on mahdollistava rooli 
voittostrategioiden muodostamisessa (Snyman & Kruger 2004, 7, Evanschitzky et 
al. 2007, 272, Viedma Marti 2004, 32, Wei-Tsong 2011, 437). Osaamisella tulisi 
olla kyky vaikuttaa positiivisesti liiketoimintastrategiaan ja mahdollistaa se. Tämän 
vuoksi liiketoimintastrategian ja osaamisen johtamisen strategian tulisi olla 
synergiassa (Snyman & Kruger 2004, 7). Organisaation ydinosaamiset on kuitenkin 
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onnistuttava määrittelemään oikein, ja niillä tulee luoda arvoa asiakkaille. Vain näin 
voidaan todella menestyä. 

Bratianun ja Orzean (2012, 7) mukaan taas osaamisstrategiat ovat voimakkaita 
ja uusia strategioita organisaatiotasolla tavoitteena kilpailuedun saavuttaminen. 
Heidän mukaansa osaamisstrategiat perustuvat organisaation näkymättömiin 
resursseihin. Ne perustuvat myös organisatorisen osaamisen dynamiikkaan. Tämä 
sisältää prosessit kuten osaamisen hankinta, osaamisen luominen, osaamisen 
siirtäminen, osaamisen levittäminen ja osaamisen menetys. Erityisesti 
tietointensiivisissä organisaatioissa tarvitaan osaamisstrategioita. (Bratianu & 
Orzea 2012, 7). Tänä päivänä tarpeet ovat kuitenkin laajentuneet kaikkiin 
organisaatioihin. 

Organisaatiossa tulee suunnitella organisatorinen ympäristö, joka stimuloi 
osaamisen luomista ja jakamista. Sulautunut osaaminen, joka on säännöissä, 
proseduureissa, prosesseissa ja tuotteissa, tulee myös ajatella osaamisen johtamisen 
olennaisena osana. Edelleen organisaatioiden tulee kehittää strategioita myös 
kyetäkseen hankkimaan osaamista ulkoisesta ympäristöstä sekä lisätäkseen 
kokonaisvaltaista osaamistaan. Uuden osaamisen generoiminen sisäisesti ei riitä. 
Strateginen osaaminen on useimmiten hiljaista luonteeltaan sekä sisältää intuition, 
tunteet, kokemuksen, kyvyt ja viisauden. (Bratianu & Orzea 2012, 7 - 8). Verkostot 
ovat tärkeä osa osaamisen kehittämisessä. Uutta informaatiota saadaan ympäristön 
kautta. Sisäinen osaamisen jakaminen on usein tutumpaa kuin ulkoisen tiedon 
hyödyntäminen osaamisvarallisuutena. 

 

2.3.4 Osaamisen tyypit 

 
Tutkijat ovat tyypitelleet osaamista eri tavoin. Osaamista tyypitellään usein 

näkyvän eli eksplisiittisen tiedon sekä hiljaisen tiedon mukaan. Näistä ensimmäistä 
pystytään jakamaan dokumentoimalla, mutta hiljaisen tiedon jakaminen on 
haastavampaa. Osaaminen voidaan nähdä organisaation varallisuutena, jolloin 
osaaminen linkittyy vahvasti oppimiseen. Tässä tieto sekä sen luominen ja 
jakaminen näyttelevät keskeistä roolia. Osaaminen johtaa organisaation 
kyvykkyyksien muodostumiseen, ja nämä kyvykkyydet puolestaan ovat tärkeä 
perusta strategiselle osaamisen johtamiselle. 

Eksplisiittinen tieto on näkyvää ja sitä voidaan siirtää kielen ja matemaattisen 
mallintamisen kautta. Se sisältää kaikkia osaamisen tyyppejä: know-why, know-
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how, know-what and know-who. Eksplisiittinen tieto voidaan nähdä suorana 
tuloksena yhdistämis- ja ulkoistamisprosseista Nonakan et al.’s (1998) tiedon 
luomisen mallin mukaisesti. Bratianun & Orzean (2012, 12) mukaan 
korkeakoulujen opettaminen ja oppiminen perustuvat eksplisiittiseen tietoon. 
Lisäksi suurin osa kaiken osaamisen siirtämisestä akateemisessa ympäristössä 
tapahtuu käyttäen eksplisiittistä tietoa (Bratianu & Orzea 2012, 12). 
Kokonaisvaltaisen osaamisen taso organisaatioissa muuttuu ajassa johtuen 
osaamisen hankinnasta ulkoisesta ympäristöstä, osaamisen luomisesta 
organisaation sisällä sekä osaamisen menetyksestä (Bratianu & Orzea 2012, 15). 
Kuitenkin korkeakoulun asiantuntijoilla on paljon hiljaista tietoa, jota myös 
käytetään opettamisessa. Tämä tieto tulisi saada laajemmin jaettavaksi ja 
hyödynnettäväksi. Uusi tiimiopettajuuden malli myös vaatii tätä. 

Osaamisen johtamisen prosessinäkökulma linkittyy organisatoriseen 
oppimiseen, joka linkittyy edelleen myös kilpailukykyyn. Osaaminen nähdään 
strategisena varallisuutena. (Nielsen 2005, 4, Snyman & Kruger 2004, 5). Se 
ajatellaan prosessien paranemisena osaamiseen liittyvien kyvykkyyksien 
kumuloitumisena ja sisäistämisenä (Nielsen 2005, 4). On myös näkemykset 
absorboivasta kapasiteetista (Nielsen 2005, 4, Hu 2012, 425). Sisältö- ja 
prosessinäkökulmat voidaan myös yhdistää, jolloin tämä dynaamisempi 
perspektiivi fokusoi strategisten allianssien dynamiikkaa. (Nielsen 2005, 9). 
Organisaatiokulttuuri voi tukea näiden molempien näkökulmien kehittämistä. 

Osaamisen ulottuvuuksien erilainen käsitteellistäminen on tullut ilmi 
organisaatioiden strategiaprosesseissa. Tiedon, kompleksisuuden ja kuvitelmien 
aspektit, jotka tekevät tiedon spiraalit, sisältyvät tähän prosessiin. (Campos & 
Sanches 2003, 5). Campos ja Sanches (2003, 5) väittävät, että strategian 
muodostaminen on kaksisilmukkainen tiedon luomisen prosessi. Tieto viittaa 
visioon, kyvykkyyksiin ja näkymättömiin resursseihin strategisessa dimensiossa. 
Osaaminen ja sen johtaminen voivat tulla ilmi yhtenä peruspilarina 
organisaatioiden strategiaprosesseissa. (Campos & Sanches 2003, 14, Wei-Tsong 
2011, 437, Kipley et al. 2008, 22).  

Shaw et al. (2007, 559) puolestaan ovat tutkineet strategisen osaamisen 
johtamisen merkitystä organisaatioiden kriisitilanteissa. Tässä tilanteessa ihmisten 
ja heidän osaamisensa merkitys organisaatiolle tulisi tunnistaa. Tulisi myös 
rakentaa strategia, joka parantaa liiketoimintaprosesseja ja kommunikaation 
flow:ta läpi osastojen. Kriisien ja organisatorisen muutoksen aikoina on tärkeää 
rakentaa osaamisen johtamisen strategioita. (Shaw et al. 2007, 559). Näissä 
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tilanteissa tulee myös tunnistaa kommunikaation rooli. Ihmisten epävarmuus ja 
muutosvastarinta tulee huomioida, ja johtamisen perusasiatkin ovat entistä 
haastavampia. 

Kipley et al. (2008, 21) ovat tutkineet, kuinka pienet ja keskisuuret 
yleishyödylliset organisaatiot voivat implementoida ja soveltaa vankkaa osaamisen 
johtamisen järjestelmää luodakseen organisatorista oikeutusta sidosryhmien 
näkemysten suuntaan. On havaittu, että liiketoimintaympäristöistä on tulossa 
lisääntyvän monimutkaisempia ja monitieteisempiä. Organisatorisessa 
oppimisessa tämä tarkoittaa muutoksia traditionaalisiin menetelmiin. (Kipley et al. 
2008, 21). Asiakkaiden ja toimintaympäristön tarpeita tulee ymmärtää yhä 
paremmin. Hyväkään strategia ei riitä, mikäli se ei kohdennu oikein. 

Tutkijoiden mukaan osaaminen ja osaaminen johtaminen on nyt tunnistettu 
arvokkaaksi yrityksen resurssiksi (Snyman & Kruger 2004, 7, Kipley et al. 2008, 
22). Osaamisen kehittämisessä sen haltuun ottamisesta ja siirtämisestä on tullut 
olennaista johtajille, jotta organisatorinen kompetenssi laajenee. Onnistuneessa 
osaamisen siirtämisen integraatiossa tietoteknologia näyttelee avainroolia. (Kipley 
et al. 2008, 22). Kipleyn et al. (2008, 22 - 23) mukaan osaamisen johtaminen ei ole 
staattinen prosessi, vaan se on dynaaminen tieteenala. Sen kautta arvoa luodaan ja 
ylläpidetään. Mitä enemmän tietoa käytetään, sitä enemmän se kasvaa ja sitä 
arvokkaampaa siitä tulee. (Kipley et al. 2008, 23). Tämä johtaa siis tiedon 
kumuloitumiseen. 

 

2.3.5 Kompetenssien johtaminen 

 
Kompetenssien johtaminen on olennainen osa strategista osaamisen johtamista. 

Organisaation strategian mukaiset osaamiset tulee määritellä ja henkilöstön 
kompetenssien tulee vastata niihin. Jatkuva oppiminen organisaatiossa on tärkeää. 
Samoin toimintaympäristön analyysia tulee tehdä jatkuvasti ja ennakoida 
tulevaisuuden osaamistarpeita. Strategia päivittyy ja elää tulevaisuuden tarpeiden 
mukaan. Henkilöstön kompetenssien tulee myös kehittyä strategisia päämääriä 
vastaaviksi. Kompetenssit ovat organisaation kilpailukyvyn perusta. Kompetenssit 
ovat organisaation näkymätöntä varallisuutta ja strateginen osaamisresurssi. 

Kompetenssien johtaminen käsittelee yksilöiden osaamista eli heidän 
kompetenssejaan. Yksilöiden kyvykkyyksiin viitataan usein taidoilla, 
kvalifikaatioilla, kompetensseilla tai muilla samanlaisilla termeillä. Kompetenssien 
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johtaminen on osaamisen johtamisen alakäsite. Kehittämällä kompetenssien 
johtamisen järjestelmää on mahdollista tuottaa yritykselle kilpailuetua. Lisäksi 
kompetenssien johtaminen toimii sekä makro- että mikrotasolla. Makrotaso 
koostuu ydinosaamisista, ja liiketoiminnan johto kontrolloi makrotasoa. 
Mikrotasolla fokus on henkilöstön yksilöiden kompetensseissa. Makro- ja 
mikrotason kompetenssien tulisi kommunikoida keskenään, jotta päästään 
yrityksen strategisiin tavoitteisiin. (Patalas-Maliszewska & Hochmeister 2011, 73 
- 74). Korkeakouluissa on valtava määrä osaamista, joka pitäisi saada linjaan toinen 
toistensa kanssa näillä tasoilla. Jotta kompetenssit ovat synergiassa, tulee 
organisaation strategia viestiä selkeästi henkilöstölle. Makrotason toteuttaminen on 
usein helpompaa, mutta haaste on saada osaaminen mikrotasolla käytäntöön. 

Pittin ja Clarken (1999, 301) mukaan resurssiperustaisen strategian paradigma 
koskee yrityksen erikoisosaamisten ja varallisuuden tärkeyttä. Ne viittaavat 
ydinosaamisiin ja erikoistuneisiin kyvykkyyksiin (Pitt and Clarke 1999, 301, 
Snyman & Kruger 2004). Pitt ja Clarke (1999, 301) väittävät, että strategisen 
innovaation johtaminen on tarkoituksellinen organisatorisen osaamisen 
soveltamisen ja kehittämisen orkestrointi. On tärkeää tuntea organisaation 
ydinosaamiset ja määritellä ne strategian pohjalta. 

Viedma Marti (2004, 32) puolestaan ehdottaa, että toimintopohjainen 
näkökulma fokusoituu siihen, mitä yritys tekee, kun taas resurssipohjainen 
näkökulma fokusoituu siihen, mitä yrityksellä on. Viedma Martin (2004, 31) 
mukaan: “Resurssipohjaisen ja toimintopohjaisen näkökulman mukaan, kestävät 
kilpailuedut johtuvat pääosin ydinosaamisesta, joka yhdessä näkyvien ja (erityisesti) 
näkymättömien resurssien kanssa, kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita 
sopivien toimintojen ja arvoketjun prosessien kautta.” Viedma Marti (2004, 31) 
käyttää strategisen osaamisen benchmarkkausjärjestelmää (strategic knowledge 
benchmarking system, SKBS) tutkimuksessaan. Se on osaamispohjainen 
strategisen johtamisen tietojärjestelmäkehys. Viedma Martin (2004, 31) SKBS on 
laajennettu SWOT-analyysi, jossa ydinosaaminen on avainasia. Olemassa olevan 
ydinosaamisen parantaminen ja uusien ydinosaamisten rakentaminen ovat 
perustavanlaatuisia tehtäviä. Tämä vaatii organisatorista oppimiskyvykkyyttä. 
(Viedma Marti 2004, 31, 37, 48). Määriteltäessä ydinosaamisia strategiaan 
pohjautuen, SWOT-analyysi on hyvin käyttökelpoinen. On huomattavasti 
helpompi määritellä, mitä yritys tekee, kuin hahmottaa, mitä kaikkea osaamista 
sillä on. Analyysi voi auttaa tässä työssä. 



 63

Resurssipohjaisessa näkökulmassa henkilöstöresurssit voivat toimia tärkeänä 
strategisena resurssina, joka voi johtaa erikoistuneeseen etuun (Patalas-
Maliszewska & Hochmeister 2011, 74, Maier & Remus 2002, 106). Yritykset 
voivat rakentaa uniikkeja luonteenpiirteitä, jotka mahdollistavat niille kestävän 
kilpailuedun saamisen. Tämä etu vaikuttaa positiivisesti heidän suorituskykyynsä, 
mutta ainoastaan resurssit eivät johda kilpailuetuun. Yritysten tulee myös allokoida 
resursseja strategisiin toimintoihin, käyttää niitä tehokkaasti saavuttaakseen 
kestävää kilpailuetua ja panna täytäntöön strategisia tavoitteita. (Patalas-
Maliszewska & Hochmeister 2011, 74).  

Strategisten osaamisresurssien konsepti koostuu yrityksen työntekijöistä 
yhdessä heidän työsuorituskykynsä, kokemuksensa, koulutuksensa, ammatillisten 
kvalifikaatioiden, kommunikointitaitojen ja ihmissuhteidensa kanssa. Sekä 
kompetenssien että resurssien johtaminen voidaan nähdä toisiaan täydentävinä 
monimutkaisen strategis-osaamis-resurssien johtamisen elementtien 
muodostamisprosessissa. (Patalas-Maliszewska & Hochmeister 2011, 76). 
Korkeakouluissa osaamisresurssien on tärkeää olla vahvoja, sillä koko toiminta 
pohjautuu niihin. Asiantuntevan henkilökunnan johtaminen on haastavaa ja vaatii 
strategisia taitoja. 

Yrityksiltä vaaditaan uudessa taloudessa sopeutumista ja innovoimista, näin 
ollen oppimista paljon tehokkaammin ja nopeammin kuin vastapuolensa. Tehokas 
oppiminen tarkoittaa myös sitä, kuinka oppiminen tapahtuu ja kehittyy 
organisatorisessa kontekstissa. Linkittämällä oppiminen osaamisen johtamiseen 
organisaatioiden sisällä ja joukossa, on mahdollista kehittää strategista 
oppimiskyvykkyyttä. (Dimitriades 2005, 314). Korkeakouluissa, jotka ovat 
osaamisen kehittämisen ja jakamisen organisaatioita, on tärkeää tavoitella tätä. 

On todettu, että 21. vuosisadan liiketoimintaorganisaatioissa on kolme 
avainhaastetta: kilpailun kiihtyminen ja muuttuva luonne, asiakkaiden 
voimaantuminen, ja sen tuloksena lisääntynyt dynamiikka ja monimutkaisuus 
ympäristössä. Organisatoristen erikoistuneiden kompetenssien, tai ydinosaamisten, 
kehittämisessä on hyvin tärkeää käyttää niitä koordinoidulla ja integroidulla tavalla. 
(Dimitriades 2005, 316). Korkeakouluissa tulee tehdä ennakointityötä, jotta on 
mahdollista vastata tuleviin työelämän haasteisiin sekä fokusoida toiminta oikein. 
Tämä tarkoittaa, että toiminta on tehokasta kiristyvässä taloustilanteessa. 

Yin (2008, 238) mukaan osaamisen johtaminen voi olla merkittävää kirjaston 
strategisessa suunnittelussa. Osaamisen johtamista voidaan käyttää kaikilla tasoilla: 
hiljaisen tiedon muuttamisessa eksplisiittiseksi käyttäen portaaleja, sisäisten ja 
ulkoisten ympäristöjen tutkimisessa sekä olemassa olevien ja tulevaisuuden 
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trendien ja aiheiden analysoinnissa. Tehokas osaamisen johtaminen vähentää aikaa 
ja kustannuksia strategisessa suunnitteluprosessissa ja johtaa tuloksiin paremmissa 
strategioissa ja politiikoissa. (Yi 2008, 238). Tätä voidaan laajentaa myös 
korkeakouluorganisaatioihin. 

Tutkijat osoittavat, että osaamisen johtaminen tulisi fokusoida osaamisen 
hankintaan, riittävien oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen ja kyvykkyyksiin 
yrityksen osaamisposition vahvistamiseksi (Snyman & Kruger 2004, Goel et al. 
2010, 383, Dimitriades 2005, 314). Strategiseen osaamisen johtamisessa pitäisi 
sisällyttää ulkoisen ympäristön analysointi ja analyysin kautta yrityksen profiilin 
erinomaisuuden alueet. Strategian tulisi määrätä kuinka osaamista ja informaatiota 
tulisi käyttää, ja osaamisen tulisi tehdä mahdolliseksi muodostaa uusia strategioita 
ja kehittää uusia tapoja kilpailla. Tärkeä asia on, että strategian muodostamisen 
prosessiin tulisi integroida toteutus perustuen ydinosaamisten erinomaisuuteen. 
(Snyman & Kruger 2004, 7, 9 - 10, 12). Esimerkiksi vahvuuksien ja heikkouksien 
sekä uhkien ja mahdollisuuksien kartoittaminen SWOT-analyysilla on sopiva 
menetelmä lähtökohtatilanteen analysointiin. Strategian toteuttamiseksi on 
välttämätöntä tunnistaa olemassa oleva osaaminen ja tietää suuntaviivat uuden 
osaamisen hankkimiselle. 
 

2.3.6 Osaamisresurssit 

 
Osaamisresurssit ovat organisaation aineetonta pääomaa. Osaamisresurssien 

määrittelyssä tarvitaan strategiasuuntautunutta näkökulmaa. Osaamisresurssien 
avulla tehostetaan organisaation kilpailukykyä. Osaamisen luomisen, jakamisen, 
keräämisen, säilyttämisen ja siirtämisen prosessien tulee olla kunnossa. 
Organisaation osaamisresurssit tulee saada tehokkaaseen käyttöön, jotta osaaminen 
luo arvoa organisaation toiminnalle. Hiljaisen tiedon siirtäminen tulee varmistaa ja 
eksplisiittinen tieto dokumentoida. Henkilöstön tulee olla tietoisia tarvittavista 
ydinosaamisista sekä siitä, mikä kunkin oma rooli osaamisen hyödyntämisessä on. 
Organisaation tulee olla valmis jatkuvasti kehittymään toimintaympäristön 
tarpeiden mukaan. Näin tarvittavat ydinosaamiset voivat myös muuttua ja strategia 
tulee silloin määritellä uudelleen. Osaamisstrategiassa määritellään nämä 
ydinosaamiset ja niiden hyödyntämisen prosessit. 
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Useat tutkijat (Wei-Tsong 2011, 437, Goel et al. 2010, 384, Silvi & Cuganesan 
2006, 310 sekä Evanschitzky et al. 2007, 272) väittävät, että osaaminen nähdään 
kriittisenä resurssina, joka mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden 
olemisen kilpailukykyisenä ja ratkaisevan ongelmia. Yksi osaamisen johtamisen 
päähaasteista on eliminoida tai vähentää ydinosaamisten menettämisen uhkaa. 
Tuodakseen arvoa organisaatiolle, osaamisen siirtämisen tulisi johtaa muutoksiin 
käyttäytymisessä, muutoksiin politiikoissa ja käytännöissä sekä uusien käytäntöjen, 
ideoiden, politiikkojen ja prosessien kehittämiseen. (Evanschitzky et al. 2007, 274, 
277). Eläköitymistilanteissa osaamisen siirto uusille henkilöille tulisi varmistaa. 
Strategianäkökulma tulisi saada siirrettyä organisaatiotasolta yksilöille. Nykyisin 
yleistyvässä tiimiopettajuudessa osaamisen jakaminen on entistäkin suurempi 
haaste. 

Edelleen Evanschitzkyn et al. (2007, 278) mukaan osaaminen on resurssi, joka 
on arvokasta, koska se auttaa saavuttamaan yrityksen tavoitteita. Se on myös 
harvinaista, koska se ei ole saatavissa kysynnän mukaan. Lisäksi osaaminen on 
erityisen vaikeaa korvata ja imitoida, koska se on syysuhteessa 
monimerkityksellistä, hiljaista ja kehittyy jatkuvasti edeten historiallisena 
prosessina. Strategisen johtamisen tehtävä on implementoida osaamisen 
johtamisen strategia kunnolla pysyäkseen menestyvänä. Sellaisen strategian tulee 
tarjota käytännön ratkaisuja neljän osaamisen johtamisen prosessin vaiheen kautta:  
(1) osaamisen identifiointi/generointi, 
(2) osaamisen siirtäminen/yhdistäminen, 
(3) osaamisen soveltaminen ja 
(4) osaamisen säilyttämisen. (Evanschitsky et al. 2007, 278). Koko prosessi 
edellyttää aktiivista osaamisen jakamista organisaatiossa. Prosessia edesauttaa se, 
että henkilöstö on tietoinen, kuinka tärkeää heidän osaamisensa on organisaation 
toiminnan ja menestymisen kannalta. 

Organisaatiossa tehdyt johtamisen päätökset ovat olennainen osa päivittäisiä 
liiketoiminnan käytäntöjä. Ketterää ja joustavaa päätöksentekoa väitetään 
strategiseksi ydinkyvykkyydeksi. Lisäksi osaamisen jakaminen auttaa välttämään 
huonosti tiedotettujen päätösten seurauksia. Asiantuntemus ja faktat tarjoavat 
sisältöä, ja know-how-ajattelun vaatimukset ongelmien ja riskien erilaisissa 
konteksteissa kontribuoivat tähän kuuluvan prosessin. (McKenzie et al. 2011, 403). 
Osaamisen johtamisen tulee olla tavoitesuuntautunutta, ja sen tulee johtaa 
organisaatiota kohti visiota. Etenkin case-organisaation muutostilanteessa on 
tärkeää, että henkilöstö kokee johtamisen reiluna ja johdonmukaisena. 
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 Strategioilla yhteistyösuhteiden (sisäiset ja ulkoiset), ihmisten sekä 
teknologian/prosessien kehittämiseksi on vaikutusta saatavilla ja käytettävissä 
olevan osaamisen laatuun. Vastuu organisatoristen ja yksilöllisten kyvykkyyksien 
osaamisen jakamisen, luomisen ja käytön kehittämiseen on usein jaettu HR:n ja 
KM:n välillä. Koska päätöksenteko on kriittinen kyvykkyys, on vahva 
liiketoiminnan argumentti koordinoida organisatorisia ja yksilöllisiä 
oppimisulottuvuuksia. (McKenzie et al. 2011, 407). Tulisi huomata myös, että 
organisaatio voi kehittää osaamista suhteissa asiakkaiden kanssa. HR:llä tulee 
myös olla tiivis yhteys esimiehiin ja henkilöstöön. 

Osaamiseen ja yksilöiden kehittämiseen perustuva osaamisen johtamisen 
strategia koostuen henkilökohtaisista kontakteista, dialogista ja jaetuista 
kokemuksista (personalisaatio), tukee tehokkaimmin älykästä osaamisen 
johtamista. Tämän jälkeen dialogi paljastaa tunneälykkyyttä ja jaetut kokemukset 
auttavat rakentamaan kollektiivista konsensusta tilanteesta. Osaamisen johtamisen 
strategia perustuneena edistäviin osaamisyhteisöihin, jotka kerääntyvät ja vaihtavat 
osaamista (sosialisaatio) on hyödyllisintä käsitteellistämisvaiheessa, jolloin 
luovien vaihtoehtoisten ratkaisujen generointi ja nopea osaamisen löytäminen 
organisaatiossa helpottuu. (McKenzie et al. 2011, 411). Näin osaamisen johtamisen 
strategia auttaa osaamisen jakamista, kun käyttäytymistä ymmärretään. 

Donaten ja Canalesin (2012, 22) tutkimus esittelee uudenlaisen tavan ajatella 
osaamisstrategiaa. He ehdottavat, että yritys voisi suoriutua paremmin kuin toiset 
perustamalla koherentin ja integroidun osaamisstrategian riippuen osaamisen 
johtamisen työkaluista, pyrkien tavoitteista ja johtajien osaamisen johtamisen 
ymmärtämisestä sekä organisatorisista aspekteista tukemaan osaamisstrategian 
implementointia. Tavalla, jolla organisaatio lähestyy osaamisen johtamista, on 
suuria vaikutuksia osaamisstrategian soveltamisen tuloksiin ja niiden strategian 
kehittämiseen. Neljä osaamisstrategioiden tyyppiä, kuten proaktiivinen, maltillinen, 
epäyhtenäinen ja passiivinen, on kuvattu, ja jokaisella niistä on erilainen vaikutus 
liiketoiminnan suorituskykyyn ja innovaatioihin. Koherentilla ja integroidulla 
osaamisstrategialla on potentiaalia tuottaa optimaalisia tuloksia teknologisiin 
innovaatioihin ja liiketoiminnan suorituskykyyn. (Donate & Canales 2012, 22). 
Ylimmän johdon tehtävä on tuottaa osaamisstrategia, joka sopii organisaatiolle. 
Systemaattisella osaamisstrategiatyöllä osaaminen voidaan tehdä näkyväksi ja 
edistää sen kehittämistä. Muutoin voi olla, että osaamisen johtamisen ideaalitilanne 
ei realisoidu käytäntöön. 
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Lisäksi Donaten ja Canalesin (2012, 23) tutkimus esittää kokonaisvaltaisen 
kokonaisuuden osaamisstrategialle, kuten organisatoristen tavoitteiden 
perustaminen, osaamisen johtamisen työkalujen käytön, yrityksen johtajien 
ymmärryksen osaamisen johtamisesta sekä tukevien järjestelmien 
implementoinnin. Osaamisstrategialla voi olla erilaisia muotoja, ja se saattaa 
vaikuttaa innovaatioihin ja ilmentyä erilaisilla asteilla. Osaamisstrategian 
päädimensiot ovat osaamisen johtamisen käsitteen laajuus ja koherenssi, jolla 
mitäkin konseptia implementoidaan. Nämä dimensiot korostuvat erikoistuneina 
osaamisstrategioina, niiden profiileina sekä plussina ja miinuksina, eivätkä vain 
rakennu yliholvatuksi kehykseksi osaamisstrategialle. (Donate & Canales 2012, 
37). Korkeakouluissa on tärkeää, että osaamisstrategia huomataan osaamisen 
luomisessa ja innovoinnissa. Tällaisella strategialla voidaan yhdistää osaamisen 
johtamisen ulottuvuudet ja saada siitä systemaattisempi prosessi. 

Strategiaperustaisella osaamisen johtamisella organisaatio voi menestyä 
paremmin kilpailussa ja tuottaa arvoa asiakkaille. Johtajien tulisi motivoida, tukea 
ja inspiroida henkilöstöä jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja innovaatioita. 
Avoin kommunikaatio ja yhteistyö auttavat osaamisen jakamisessa organisaatiossa. 
Johtajien tuki on olennainen hyvässä osaamisen johtamisessa. 

Strateginen osaamisen johtaminen on laaja aihe. Se on ylemmän tason 
johtamista. Kun strateginen johtaminen toimii, niin se auttaa myös osaamisen 
johtamista. On tärkeää nähdä osaamisen johtaminen strategisen johtamisen osana. 
Näin osaamisen johtamisella on selkeä yhteys organisaation menestykseen ja 
kilpailukykyyn. 

Nykypäivän maailma tarvitsee strategista osaamisen johtamista, sillä kilpailu 
on kovempaa ja organisaatioiden tulisi tuntea ydinosaamisensa. Osaamisen 
johtaminen on olennainen osa strategista suunnittelua, ja lisäksi sillä on myös 
operationaalinen osa organisaatiossa. Organisaatioiden tulisi jatkuvasti oppia ja 
kehittää osaamisresurssejaan, koska niiden toiminnot perustuvat tehokkaalle 
osaamisen hyödyntämiselle. Organisaatiokulttuurin tulisi tukea oppimista ja 
osaamisen luomista. Johtajat ovat kriittisessä roolissa, ja tietojärjestelmien tulisi 
myös olla toimivia. Osaaminen on strateginen varallisuus. 

Taulukkoon 2 on koottu strategiseen osaamisen johtamiseen sisältyvät teemat. 
Kun organisaatiolla on älyllistä pääomaa, se tarvitsee kompetenssien johtamista. 
Kompetenssien johtamisella voidaan toteuttaa strategisia ydinosaamisia ja 
hyödyntää organisaation älyllistä pääomaa. Strategisella osaamisen johtamisella 
voidaan saavuttaa kilpailuetua ja organisatorista suorituskyvykkyyttä. 
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Osaamisresurssit sisältävät älyllisen pääoman ja osaamisen tyypit kuvaavat 
erilaista osaamista organisaatiossa. 

 
 

Taulukko 2. Strategisen osaamisen johtamisen teemat  
 

Strateginen osaamisen johtaminen  

Älyllinen pääoma Kompetenssien johtaminen 

Kilpailuetu Organisatorinen suorituskyky 

Osaamisresurssit Osaamisen tyypit 

 
 
Viimeinen teema teoreettisessa viitekehyksessä on osaamisen johtaminen 

korkeakouluorganisaatioissa. Se on tämän tutkimuksen hyvin keskeinen aihe. 
 

2.4 Osaamisen johtaminen ja korkeakouluorganisaatiot 

 
 

Myös korkeakoulukentällä ollaan kiinnostuneita strategisesta osaamisen 
johtamisesta. Tutkijat linkittävät tämän teeman muun muassa hallinnon 
kehittämiseen. Hallintoa kehittämällä voidaan luoda osaamisstrategioita ja kehittää 
osaamisen johtamisen prosesseja. Myös korkeakouluilla on strategiat ja niiden 
toteuttamisessa tarvitaan organisaation ydinosaamisia. Niinpä osaamisen 
johtaminen on hyvin relevanttia korkeakouluissakin. Korkeakouluissa on paljon 
älykästä pääomaa eli ne ovat tietointensiivisiä organisaatioita. Tähän koko niiden 
toiminta perustuukin.  
      Tutkijoiden (Blackman & Kennedy 2009, 547 - 548, Hanson & Léautier 2011, 
387, Sharimllah et al. 2009, 204) mukaan yliopistot ovat lisääntyvästi 
kiinnostuneita hallinnon parantamisesta saavuttaakseen strategisia tuloksia. Näin 
ollen osaamisen ja hyvän hallinnon välinen suhde tulee keskeiseksi. Hallinnon 
pitäisi ymmärtää osaamisjärjestelmien sekä prosessien luonne ja rooli nykyisenä 
globaalina kiinnostuksen kohteena. Tutkijat väittävät, että yliopistot ovat 
perinteisesti nähneet älyllisen pääoman kiinnitettynä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tuotoksiin ja kyvykkyyksiin (Li-Hua 2007, 84, Blackman & 
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Kennedy 2009). On esitetty, että älyllisen pääoman roolin tunnistaminen hallinnon 
strategian kehittämisessä saattaa olla yksi asia, joka on hidas kehittymään. 
(Blackman & Kennedy 2009, 547 - 548). Korkeakoulut elävät nyt 
muutostilanteessa, ja menestyvää toimintaa sekä kilpailukykyä tarvitaan enenevästi. 
Korkeakouluissa on suuri määrä älyllistä pääomaa, ja siksi sen kartoittaminen on 
haaste. Tämä työ olisi kuitenkin tehtävä. 
       Blackman ja Kennedy (2009, 548 - 549) ovat olleet kiinnostuneita tavasta, jolla 
osaaminen on tunnistettu, luotu, säilytetty, valjastettu ja siirretty strategisen 
kehittämisen tueksi yliopistossa. Heidän tutkimuksensa tutki akateemisen 
hallituksen ja yliopiston neuvoston roolia osaamisen tuotannon paikkoina. 
Fokusoimalla informaatioon ja osaamisen flow:un näiden kahden kokonaisuuden 
sisällä ja välillä, heidän artikkelinsa keskustelee mahdollisuuksista parantaa 
yliopiston suorituskykyä muutoksen kautta fokuksessa sen hallinnolliset osapuolet. 
Yliopistot ovat tietointensiivisiä organisaatioita, ja niillä on hyvin koulutettua 
työvoimaa sekä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Yliopistot myös 
ymmärtävät roolinsa opetusinstituutioina. Niiden tehtävä on siirtää koodatut 
osaamisen objektit eksperteiltä noviiseille ja vahvistaa niitä testaamisen ja kokeilun 
kautta. Yliopistoilla on nykyään lisääntyvä tarve jatkuvasti sopeutua ja kehittää 
sekä aktiivisesti luoda osaamista ja innovaatioita toiminnassaan ja hallinnossaan. 
(Blackman & Kennedy 2009, 548 - 549). Nykyään on myös opiskelijoiden tehtävä 
etsiä, luoda ja jakaa informaatiota ja osaamista. Opettajat voivat myös oppia 
opiskelijoilta ja työelämältä. Yliopistojen koko toiminta on riippuvaista 
osaamisesta, joten osaamisen johtaminen on niille yhä tärkeämpää. 

Blackmanin ja Kennedyn (2009, 560) tutkimus on yhden tapauksen tutkimus. 
Heidän mukaansa lisätutkimusta tarvitaan verifioimaan tulosten yleistä tarkkuutta. 
Tutkijat ehdottavat, että tarvitaan lisätutkimusta, joka tutkii organisatoristen 
jäsenten saatavilla olevien osaamisen johtamisen järjestelmien laajuutta tukeakseen 
tehokasta hallintoa ja strategista päätöksentekoa dynaamisessa ympäristössä. 
(Blackman & Kennedy 2009, 560). Tämän kaltainen tutkimus olisi tärkeää myös 
suomalaisissa korkeakouluissa. Osaamisen johtamisessa on sekä strategisia että 
käytännöllisiä kysymyksiä.  
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2.4.1 Uudet haasteet korkeakouluissa 

 
Globalisaation ja dynaamisen toimintaympäristön myötä myös korkeakouluille 

asetetaan uusia haasteita. Koulutuksen on oltava kilpailukykyistä ja tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan vaikuttavaa. Toimintoja tehostetaan ja 
uudelleenorganisoidaan. Nämä muutokset luovat myös uusia mahdollisuuksia 
kehittää koulutusta. Osaamisen johtamisella voidaan vastata toimintaympäristön 
muuttuviin tarpeisiin. Osaamisen johtamisen prosesseihin tulee kiinnittää huomiota. 

Hanson ja Léautier (2011, 387) väittävät, että viimeisen vuosikymmenen 
globaali kehitys, erityisesti siirtymä osaamistalouteen, on myös synnyttänyt uusia 
haasteita, mahdollisuuksia ja tavoitteita korkeakouluinstituutioiden johtamiselle. 
Muutokset kysyvät korkeakoulutuksen roolin uudelleenajattelua. Hyvin tärkeää on 
keskustella korkeakouluinstituutioiden mandaatista ja niiden johtamisen 
kaliiberista. Muiden joukossa koulutusinstituutioiden johtajat ovat enenevästi 
otettu huomioon heidän tuestaan kasvulle ja dynaamisen oppijoiden (työntekijät ja 
henkilöstö) pitkäaikaiselle menestymiselle sekä heidän kyvylleen kääntää 
johtamisen kompetensseja strategiseksi varallisuudeksi. (Hanson & Léautier 2011, 
387). Korkeakouluilla on aluekehitystehtävä, ja niiden tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tulee kehittää työelämää. 

Edelleen Sharimllahin et al. (2009, 204) mukaan korkeakouluorganisaatioiden 
tulisi tunnistaa äärimmäinen tarve saavuttaa kilpailuetua kovan kilpailun vuoksi ja 
globalisaation kohtaamisen paineessa. Tämän vuoksi osaamisen johtamista tulisi 
vahvistaa koulutussektorilla opetuksen ja oppimisen parantamiseksi, ja tarjota 
vahva osaamispohja tutkimukseen perustuville käytännöille ja strategioille 
(Sharimllah et al. 2009, 204). Tämä tehtävä tulee korkeakoulujen kirkastaa, sillä 
nykyään vaaditaan yhä enemmän tehokkuutta toiminnassa. On myös hyväksyttävä 
se tosiasia, että korkeakouluilla on samantyyppiset tehtävät, jolloin ne tarvitsevat 
samankaltaista osaamista ja profiloituminen on haastavaa. Tätä työtä tulee 
kuitenkin tehdä ja pyrkiä erikoislaatuisuuteen. 

Johdettava osaaminen sisältää sekä hiljaisen (subjektiivisen tiedon) että 
eksplisiittisen (dokumentoidun tiedon), ja osaamisen johtaminen sisältää kaikki 
prosessit liittyen osaamisen luomiseen, identifiointiin ja jakamiseen. Osaamisen 
johtaminen on prosessi, joka sisältää osaamisen soveltamisen, generoimisen ja 
käytön. Tutkijat ovat havainneet kolmesta kahdeksaan osaamisen johtamisen 
prosessia. Kuusi yleistä osaamisen johtamisen prosessia korkeakouluasetelmassa 
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ovat osaamisen organisoinnin systemaattinen prosessi, haltuun ottaminen, 
luominen, levittäminen, säilyttäminen ja soveltaminen eri tiedekuntien 
akateemikkojen toimesta. He jakavat samanlaisia kiinnostuksen kohteita 
saavutettaessa yhtä hyvin heidän kuin korkeakoulujen pyrkimyksiä. Osaamisen 
johtaminen voi mahdollistaa korkeakouluille ei ainoastaan nopeasti suodatuksen 
kriittisen informaation löytämisessä, vaan myös mahdollistaa instituutioiden 
käyttää, manipuloida ja uudelleen käyttää informaatiota luovilla tavoilla. 
(Sharimllah et al. 2009, 207). Tällöin osaamisen johtaminen toimiikin 
ihanteellisesti, kun yksilöiden tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden 
kanssa. 

 

2.4.2 Organisatorinen suorituskyky korkeakouluissa 

 
Nykyisessä yhteiskunnassa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitys 

korostuu. Yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä korkeakoulutuksen määrää. 
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat vakiinnuttaneet asemansa korkeakoulutuksen 
kentällä ja niiden arvostus on lisääntynyt. Jotta toiminta pysyy laadukkaana, niin 
korkeakoulujen tulee vastata toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Toiminnan 
painopisteiden profiloiminen on tärkeää ja työelämän tarpeet tulee tunnistaa sekä 
mahdollisuuksien mukaan ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Koska korkeakoulut ovat osaamisinstituutioita, niin osaamisen johtaminen 
niissä on erittäin tärkeää. Opettajien osaaminen siirretään ja jaetaan opiskelijoille. 
Tehokas osaamisen siirtäminen edellyttää myös henkilöstöltä tiimityötä sekä 
jatkuvaa uuden oppimista ja toiminnan kehittämistä. Älyllisen pääoman määrä on 
erityisen suuri korkeakouluorganisaatioissa. Näin ollen tehokkaalla osaamisen 
johtamisella voidaan parantaa organisaation suorituskykyä. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa osaamisen jakamiseen organisaatiossa. 
Yhteistyö ja yhdessä oppiminen ovat tärkeitä avoimen keskustelun lisäksi. Myös 
luottamus organisaatioon ja johtamiseen on tärkeää. Henkilöstön hyvinvointi 
edesauttaa osaamisen jakamista tukevan kulttuurin luomista. Edelleen tulee 
kiinnittää huomiota etenkin hiljaisen tiedon siirtämiseen. 

Tutkijoiden mukaan osaaminen on laajasti tunnistettu yhtenä tärkeimmistä 
tekijöistä erinomaisen organisatorisen suorituskyvyn ylläpitämisessä ja luomisessa 
(Li-Hua 2007, 84, Silvi & Cuganesan 2006, 310). Tehokas osaamisen luominen 
sisältää osaamisen jakamisen, osaamisen siirtämisen ja organisatorisen oppimisen. 
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Yliopistot on laajasti tunnustettu osaamisinstituutioina. Yliopiston osaamisen 
siirtämisen aktiviteetit ovat olennainen osa työtä korkeakoulusektorilla sekä yhä 
merkittävämpi asia. Yliopistot ovat olennaisia ajureita valtioiden taloudellisilla ja 
modernisaatioagendoilla sisältäen elämänlaadun parantamisen ja kilpailukyvyn 
lisäämisen. Osaamisen siirtäminen tarjoaa reitin kehitykselle ja innovoinnille 
kaikilla tasoilla. Kontribuoimalla hyvinvoinnin ja taloudellisen kilpailukyvyn 
luomiseen korkeakoulutus on suuri, laajasti tuntematon ja varmasti 
alihyödyntämätön resurssi. Monet korkeakoulutuksen ulkopuolella olevat eivät 
tunnista tämän resurssin kapasiteettia tai kuinka saada sitä. Myöskään monet 
korkeakoulutuksen sisällä olevat eivät tiedä, kuinka parhaiten yhdistyä 
ulkopuolisen maailman kanssa. (Li-Hua 2007, 84). Nyt korkeakoulut elävät 
muutoksessa ja on tärkeää rakentaa toimivia verkostoja. Osaamisen siirtäminen ja 
jakaminen myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on tulossa yhä 
tärkeämmäksi korkeakouluissa. 

Tutkijoiden mukaan korkeakouluinstituutiot toimivat dynaamisessa 
ympäristössä, joten niiden tulee vastata muuttuviin ympäristöihin selvitäkseen 
(Omerzel et al. 2011, 112, Adhikari 2010, 95). Tehokas osaamisen johtaminen voisi 
olla ratkaisu. Korkeakoulut myös luovat muutosta, koska ne antavat uutta 
osaamista opiskelijoille ja työelämälle. On vahvasti todettu, että uudet 
kilpailuvoimat vaikuttavat yliopistoihin (Li-Hua 2007, 84, Sharimllah et al. 2009, 
204, Omerzel et al. 2011, 112). Tämä vuoksi on yhä enemmän vaatimuksia 
tehokkaalle opetukselle ja oppimistuloksille. Koulutetut ihmiset ja heidän ideansa 
ovat strategisia hyödykkeitä, jotka ovat olennaisia hyvinvoinnillemme, 
turvallisuudellemme ja sosiaaliselle hyvinvoinnillemme osaamisen ajassa. 
Informaation ja kommunikaation revoluutio, globalisaation lähentyvät vaikutukset, 
ja lisääntyvä osaamisen merkitys ovat pääasiallisia kasvun moottoreita 21. 
vuosisadan kolmannen asteen koulutuksen haasteissa. Kolmannen asteen koulutus 
on myös tärkeää älyllisen pääoman luomisessa, josta osaamisen hyödyntäminen ja 
tuotanto riippuvat, sekä elinikäisen oppimisen käytäntöjen edistämisessä ihmisten 
taitojen ja osaamisen parantamiseksi.  (Omerzel et al. 2011, 112). Korkeakoulujen 
tehtävä on opettaa opiskelijoita ja parantaa heidän työskentelytaitojaan, mutta myös 
tehdä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Nämä toiminnot ovat tärkeitä koko 
yhteiskunnalle. Nykyisessä osaamisyhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän 
korkeakoulutettua väestöä. Osaamistarpeet myös muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi 
digitalisaation myötä. 
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Mahamed et al. (2015) ovat tutkineet yliopistojen tutkimuksen kestävää laatua 
ja osaamisen jakamista. Väitetään, että tarjoamalla kestävä ympäristö voidaan 
parantaa yliopistojen tutkimusprofiilia. Tehokkaan osaamisen jakamisen 
akateemikkojen keskuudessa väitetään voivan johtaa yliopiston parantuvaan 
tutkimussuorituskykyyn. Tärkeää on, että uskottava johtaminen vaikuttaa 
osaamisen jakamiseen. Johtamisen ja osaamisen jakamisen tutkimuksen välillä on 
siis yhteys. (Mahamed et al. 2015, 168). Edelleen kestävyyden käsite yliopiston 
tutkimuksessa on tänä päivänä agendalla johtuen taloudellisista odotuksista, jotka 
vaikuttavat korkeakoulusektorilla ympäri maailman. Vahva tutkimuskulttuuri 
vaikuttaa positiivisesti menestykseen. Professoreilla on keskeinen rooli rohkaista 
osaamisen jakamisen aktiviteetteja, tarjota inspiroivaa johtamista ja siten laajentaa 
luottamusta ja know-how:ta muiden akateemikkojen kanssa. (Mahamed et al. 2015, 
176). Myös johdon rooli on tässä tärkeä. Mielestäni positiivinen osaamisen 
jakamisen ilmapiiri välittyy myös opiskelijoille ja parantaa työmotivaatiota. 

Samoin Tan (2016) on tutkinut osaamisen jakamisen laajentamista ja 
tutkimusyhteistyötä akateemikkojen keskuudessa. Osaamisen jakaminen on 
positiivisessa suhteessa kasvokkaiseen interaktiiviseen kommunikaatioon sekä 
avoimuuteen viestinnässä. Osaamisen jakamisen jäseniin vaikuttavat 
organisatoriset palkinnot, organisaatiokulttuuri, luottamus, osaamisen johtamisen 
järjestelmän laatu, kasvokkainen interaktiivinen viestintä sekä kommunikaation 
avoimuus. Tämä rohkaisee myös tutkimusyhteistyöhön (Tan 2016, 525). Tänä 
päivänä esimerkiksi tiimiopettajuus tarvitsee näitä tukevia olosuhteita. 
Huomioitavaa on se, että osa näistä edellytyksistä voidaan tuottaa 
organisaatiotasolla, mutta osa vaatii yksilöiden omaa halukkuutta. Lee (2018, 1) 
puolestaan on havainnut yksilöllisen luovuuden yhteyden osaamisen jakamiseen 
korkeakouluorganisaatiossa. 

Gibrán et al. (2016) ovat kehittäneet osaamisen johtamisen mallin 
yliopistokonseptiin. Tutkimuksen mukaan rahallisen resurssien lisäksi ei-rahalliset 
teemat ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Investoinnit informaatioteknologiaan, 
taloudelliset palkinnot ja fasiliteetit ovat kyllä relevantteja, mutta myös muita 
näkökulmia on huomioitava. Tällaisia ovat ystävällisen työkulttuurin 
omaksuminen, luottamuksen kehittäminen sekä esimerkillä johtaminen. 
Tietotekniikka tukee osaamisen johtamista, muta vähätellä ei pidä 
osaamisprosessien kulttuurista, inhimillistä ja sosiaalista luonnetta. On 
huomioitava vallan, statuksen, sääntöjen sekä epämuodollisten suhteiden rooli. 
(Gibrán et al. 2016, 32). Osaamisen johtamisen tutkimuksessa ei ole vielä riittävästi 
huomioitu näitä osin epäformaaleja asioita. Vaikka osaamisen johtamisen puitteet 
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ovat kunnossa, niin osaamisen jakamisen käyttäytyminen ei välttämättä siirry 
organisaatioon. Kriisi- ja muutostilanteissa tämä on vielä haastavampaa. 

Lisäksi Salleh (2014) on tutkimuksessaan yhdistänyt oppivan organisaation ja 
osaamisen johtamisen keskittyen erityisesti hiljaisen tiedon siirtämiseen 
yliopistossa. Hiljaisen tiedon siirtäminen vaikuttaa organisaation suorituskykyyn. 
Tässä keinoina ovat yksilöiden uusien taitojen oppiminen, suuremmat 
innovaatiotasot ja parantuneet prosessit, asiantuntijoiden ja taitavien työntekijöiden 
määrä sekä tutkimustuotteiden ja patenttien lisääntyminen. Osaamisen jakaminen 
poikkitoimivissa tiimeissä, tietoteknologia, uusien ideoiden kehittäminen, uusien 
metodien/ideoiden levitys ongelmien ratkaisussa sekä uusien ideoiden arvolle 
annettu tunnustus ovat merkittäviä tekijöitä. (Salleh 2014, 352). Ihannetilanteessa 
nämä puitteet ovat kunnossa, jolloin toiminta voi olla korkealaatuista. Lisäksi 
onnistumiseen vaikuttaa tänä päivänä se, kuinka myös organisaation ulkoista 
osaamista hyödynnetään. 
 

2.4.3 Organisaatiokulttuuri korkeakouluissa 

 
Organisaatiokulttuuri näyttelee merkittävää osaa osaamisen johtamisessa ja 

etenkin osaamisen jakamisessa. Kun kulttuuri on avoin ja työntekijöitä rohkaistaan 
keskusteluun, niin myös osaamisen jakaminen on luontevampaa. Vahva tiimityö 
tukee osaamisen siirtoa ja jakamista. Johdon toimiminen esimerkkinä on myös 
tärkeää ja johdon tulee antaa osaamisen jakamiselle puitteet sekä tukea 
työntekijöitä. Etenkin asiantuntijaorganisaatiossa on paljon hiljaista tietoa, jonka 
levittäminen on tärkeää. Laadukas jaettu osaaminen vahvistaa organisaation 
kilpailukykyä. Tämän vuoksi onkin tärkeää suunnitella osaamisen johtamisen 
prosessit, jotta osaamisen johtaminen on systemaattista toimintaa. 

Organisaatiossa tulisi luoda kulttuuri, jossa työntekijöitä tuetaan ja rohkaistaan 
jakamaan ja uudelleen käyttämään osaamista. Henkilöstön korkeakouluissa tulee 
hyväksyä joitakin tapoja toimia ja yleisiä sääntöjä, jotka ovat osa 
organisaatiokulttuuria. Näin he voivat tehokkaasti oppia, työskennellä yhdessä ja 
jakaa osaamista. Korkeakouluinstituutiot ovat organisaatioita, jotka muodostuvat 
eksperteistä. (Omerzel et al. 2011, 113). Tutkijoiden mukaan nykypäivän 
taloudessa menestyvät organisaatiot ovat niitä, jotka jakavat, säilyttävät, luovat ja 
sulauttavat uutta osaamista parantaakseen tuotteita ja palveluita. (Omerzel et al. 
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2011, 113, Roy et al. 2012, 206). Le Ba et al. (2018, 705) havaitsivat 
tutkimuksessaan, että transformaalisella johtamisella ja osaamisen jakamisella on 
yhteys. Transformaalisella johtamisella on suuri vaikutus osaamisen 
lahjoittamiseen, kun taas luottamus on tärkeää osaamisen keräämisessä. (Le Ba et 
al. 2018, 705). Osaamisen jakaminen yhdessä tekemällä on tärkeää 
korkeakouluissa. Osaaminen kehittyy parhaiten yhteistyöllä ja avoimella 
keskustelulla, joten organisaatiokulttuurin tulee tukea niitä. Johto voi vaikuttaa 
tähän tarjoamalla yhteistä työskentely- ja keskusteluaikaa sekä panostamalla 
henkilöstön kehittämiseen ja heidän työnsä arvostamiseen. 

Tärkeä huomio on se, että osaamisen johtamisen tulisi olla suunniteltua 
toimintaa yrityksessä. Se käsittää uuden välttämättömän osaamisen generoimisen, 
avainosaamisen identifioinnin ja osaamisen siirtämisen työntekijöiden välillä ja 
joukossa. (Omerzel et al. 2011, 113). Näiden prosessien tulee muodostaa 
olennainen osa osaamisen kulttuuria, sulautua organisaation kaikkiin toimintoihin 
sekä perustua relevanttiin informaatioteknologiaan (Omerzel et al. 2011, 113 - 114, 
Kipley et al. 2008, 22). Lisäksi osaamisen johtaminen tulisi harmonisoida 
henkilöstöresurssien johtamisen politiikan kanssa, koska osaamisen johtaminen 
liittyy suurelta osalta työntekijöihin. (Omerzel et al. 2011, 114). Jos 
henkilöstöresurssien politiikka ei implementoidu käytäntöön, niin osaamisen 
johtamista ei tapahdu tehokkaalla tavalla. 

Omerzel et al. (2011, 115) esittävät ja käyttävät osaamisen johtamisen mallia 
perustuen neljään prosessiin: osaamisen generoiminen, säilyttäminen, siirtäminen 
ja soveltaminen. Osaamisen generoiminen sisältää organisaation sisäisen ja 
ulkoisen ympäristön. Organisaation tulee aloittaa identifioimalla saatavilla oleva 
osaaminen, määrittelemällä välttämätön osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi 
(haastattelemalla asiakkaita, toimittajia tai kollegoita, brainstorm-tuokioilla), 
määrittelemällä osaamisaukot, kehittämällä osaamista itsessään (perustuen 
välttämättömän ja saatavilla olevan osaamisen eroihin) ollakseen tehokas 
osaamisen generoinnin prosessissa. Osaamisen kehittämistä voidaan tehdä 
harjoittelun ja koulutuksen kautta, suorittamalla tutkimusta ja kehitystä tai 
asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella. (Omerzel et al. 2011, 115). Tämä on 
strateginen ja systemaattinen prosessi, joka on melko samanlainen kuin 
Evanschitsky et al.  (2007, 278) ovat esittäneet. Tällaisella prosessilla osaamisen 
johtaminen voitaisiin saada ideaalitilasta käytäntöön. Erityisesti osaamisaukkojen 
tunnistaminen ja niiden täyttäminen ovat elintärkeä vaihe, jos halutaan menestyä. 

 Saatavilla olevan osaamisen levittäminen organisaation läpi antaa sen 
työntekijöille mahdollisuuksia pyrkiä uuteen osaamiseen. Kun mahdollisimman 
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monet työntekijät käyttävät osaamista, siitä on suurin arvon yritykselle. Myös 
kommunikaatio työntekijöiden välillä kontribuoi osaamisen generoimista. Tämän 
vuoksi organisaatiolle on välttämätöntä luoda kulttuuri, joka rohkaisee 
kommunikaatioon. Kun uusi osaaminen generoituu olemassa olevan osaamisen 
soveltamisen kautta, voidaan jatkuvasti palata osaamisen johtamisen kahteen 
olennaiseen vaiheeseen. Nämä ovat osaamisen luominen ja hankinta, jotka taas 
johtavat osaamisen säilytykseen ja siirtoon. (Omerzel et al. 2011, 116 - 117). 
Omerzelin et al. (2011, 117) mukaan organisaatiokulttuuri on implisiittisten ja 
eksplisiittisten sääntöjen kooste, mikä on ja mikä ei ole hyväksyttävää 
käyttäytymistä organisaatiossa, ja johon vaikuttavat normit, ydinarvot ja perustana 
olevat oletukset. Tämä on myös yhteydessä osaamisen jakamisen käyttäytymiseen. 
Rohkaiseva kulttuuri myös edesauttaa luovuutta, jota tarvitaan uuden osaamisen 
luomisessa. 

Yksinkertaistettuna, osaaminen on korkeakoulujen panos ja myös tuotos. 
Suurin haaste moderneissa korkeakouluissa on kohdata akateemisen henkilöstön 
tarpeet. He ovat yhtäaikaisesti korkeatasoisen osaamisen käyttäjiä, kehittäjiä ja 
haltijoita, sekä uuden osaamisen oppijia ja generoijia. Tehokkaalla osaamisen 
johtamisella on elintärkeä merkitys palkattaessa parhaita professoreita ja tutkijoita, 
lisättäessä koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, parannettaessa 
kustannustehokkuutta, uuden opetussuunnitelman kehittämisessä sekä ylitettäessä 
ajan ja paikan rajoitteita mahdollistaen opiskelijoiden odotusten täyttämisen 
milloin ja missä tahansa. (Omerzel et al. 2011, 118 - 119). Tutkijat argumentoivat, 
että osaamisen johtamisen prosessit korkeakoulutuksessa ovat yhtä elintärkeitä 
kuin ne ovat kaupallisella sektorilla (Guzman & Trivelato 2011, 452, Omerzel et 
al. 2011, 119). Tehokas osaamisen johtaminen myös pitää työntekijät 
motivoituneina. Näin he voivat saavuttaa parhaat tulokset opetuksessa ja 
tutkimuksessa. Tämä parantaa korkeakoulutuksen laatua. Osaamisen johtamista 
lienee korkeakouluissa pidetty itsestään selvänä toimintana, minkä vuoksi sitä ei 
ole vielä tutkittu kovin paljon. Nykypäivän muutokset asettavat kuitenkin lisää 
vaateita tehokkaalle osaamisen johtamiselle. 
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2.4.4 Organisatorinen ympäristö korkeakouluissa 

 
Korkeakoulut ovat osaamisinstituutioita, joten osaamisen johtaminen on niille 

luontevaa toimintaa. Tänä päivänä korkeakoulut elävät dynaamisessa ympäristössä 
ja kilpailu myös korkeakoulujen välillä on kovaa. Menestyäkseen korkeakoulun 
tulee antaa korkealaatuista koulutusta ja tehdä aktiivista tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. Osaamisen jakaminen on olennainen osa opetustoimintaa ja 
henkilöstön tulee myös kehittää osaamistaan jatkuvasti. Tällä osaamisen 
jakamisella on myös yhteiskunnallinen merkitys lisättäessä kansalaisten 
koulutustasoa ja yhteiskunnan hyvinvointia. Osaamisella lisätään arvoa ja hyötyä, 
joiden myötä organisaation suorituskyky paranee. Verkostot tuovat lisäarvoa 
toiminnalle ja auttavat ennakoimaan osaamistarpeita organisaatiossa. Älyllisen 
pääoman määrä ja merkitys opetus-oppimisympäristössä on huomattava. 

Johtamisen prioriteetti on ylläpitää kutsuva ympäristö organisaation oppimisen 
tapahtumiseksi. Johtajat ylläpitävät uuden osaamisen kodifikaatiota, ja osaamista 
prosessoiva ympäristö on perusta kilpailuedulle tässä taloudessa. (Martin & Russell 
2005, 141 - 142). Korkeakoulutuksessa on korkeasti koulutettu henkilöstö, 
sitoumus professioon, kokemuksen auktoriteetti, standardit, yhä kompleksiset 
proseduurit sekä korkeat ammatillisen autonomisuuden tasot (Blackman & 
Kennedy 2009, Martin & Russell 2005, 142). Tämän vuoksi osaamisen johtaminen 
on niissä haastavaa, mutta toisaalta sille on myös hyvät edellytykset.  

Akateemiset instituutiot, kuten yliopistot, ovat sitoutuneita korkeakoulutuksen 
johtamiseen ja tuottamiseen. Nämä organisaatiot ovat yhdistävä tieteenala 
oppimisen, opiskelun ja tutkimuksen osaamisvarallisuudessa: älyllinen pääoma ja 
teknologia (Blackman & Kennedy 2009, Adhikari 2010, 95). Nykyään 
akateemisten instituutioiden toiminta- ja päätöksentekoprosessit ovat tulleet 
epävakaammiksi ja dynaamisimmiksi kuin koskaan. Uutta akateemista ympäristöä 
luonnehtivat jatkuvat muutokset ja vaatimukset, jotka tarvitsevat uuden mandaatin 
toteuttaa osaamisen implementointia ja luomista (Hanson & Léautier 2011, 387, 
Adhikari 2010, 95). Menestyksekkäät koulutusinstituutiot luovat jatkuvasti uutta 
osaamista sekä levittävät sitä laajasti järjestelmiensä kautta dynaamisessa 
ympäristössä. Kysymys, onko ympäristö hyvä osaamisen siirtämisen prosessille, 
johtaa tehokkaaseen opetuksen suorituskykyyn korkeakoulutuksessa. (Adhikari 
2010, 95). Nämä kysymykset ovat nousseet elintärkeiksi myös suomalaisen 
korkeakoulukentän kehittämisessä. 
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Osaaminen edustaa perusteltujen uskomusten kokonaisuutta, jotka 
mahdollistavat organisaation kyvykkyyden tehokkaaseen toimintaan. Se tarjoaa 
luotettavan perustan toiminnalle ja edustaa totuutta. Useimmilla organisaatioilla on 
paljon osaamista organisatoristen prosessien laajassa valikoimassa, know-how:ssa, 
kulttuurissa, normeissa, parhaissa käytännöissä ja johtamisen 
informaatiojärjestelmissä. Organisaatioiden tulee tunnistaa osaamisen reservi ja 
fokusoida järjestelmiin ja prosesseihin edistääkseen osaamisen jakamista ja 
osaamisen hankintaa yhtä lailla kuin osaamisen luomista. Se tulee keskeisesti ottaa 
haltuun auttaakseen organisaatiota kasvamaan ja ylläpitämään ja käyttämään sitä 
tehokkaasti päivittäisessä toiminnassa. Organisaation jäsenet eivät voi absorboida 
kaikkea osaamista. (Adhikari 2010, 95 - 96). Tämäkin huomio on tärkeä, pelkkä 
organisatorinen näkökulma osaamisen johtamisessa ei riitä, vaan on huomioitava 
myös yksilöiden ominaisuudet. Älyllisen pääoman kartoittaminen auttaa 
hahmottamaan osaamisen kokonaisuutta. 

Koulutusinstituutioille relevantin osaamisen piirteet koostuvat ideoista, 
faktoista, periaatteista, malleista, mielipiteistä, teorioista, arvoista, kokemuksesta, 
intuitiosta, kontekstuaalisesta informaatiosta sekä tiedekuntien ja henkilöstön 
näkemyksistä. Koulutusinstituutiot ovat osaamisperustaisia, ja ne näyttelevät 
avainroolia muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa muodostaen inhimillistä 
pääomaa asiankuuluvan opiskelijoiden koulutuksen kautta. Yliopistojen rooli on 
mieluiten myös lisätä edelleen tietointensiivisen yhteiskunnan ja talouden kehitystä. 
Kaikilla sektoreilla ja toiminnoissa on kasvava fokus osaamiselle ja informaatiolle. 
(Adhikari 2010, 98). Osaamispohja korkeakouluissa on laaja, ja on haaste johtaa 
sitä. Korkeakouluilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, joten niiden osaaminen 
tulee valjastaa tehokkaaseen käyttöön. 

Adhikari (2010, 99) määrittelee osaamisen johtamisen 
koulutusorganisaatioissa näin: “Organisoitu ja systemaattinen informaation 
luomisen ja levittämisen prosessi, ja eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon valitseminen, 
kiteyttäminen ja käyttäminen luodakseen ainutlaatuista arvoa, jota voidaan käyttää 
vahvistamaan opetus-oppimisympäristöä.” Instituutioiden avainrooli on johtaa 
osaamista, sekä eksplisiittistä että hiljaista, ja kasvattaa organisaation 
suorituskykyä yhteiskunnan kehityksessä (Sharimllah et al. 2009, 207, Adhikari 
2010, 99). Tärkeä seikka on, että osaaminen on olennaista arvon lisäämisessä ja 
luomisessa rikkaan ympäristön rakentamiseksi oppimisessa ja opetuksessa (Goel et 
al. 2010, 384, Adhikari 2010, 99). Osaamisen johtaminen parantaa organisaation 
kapasiteettia käyttää, jakaa ja hankkia osaamista tavoilla, jotka parantavat sen 
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menestymistä ja selviytymistä. Osaamisen sijainti instituutioissa on nimeltään 
älyllistä pääomaa, joka on strukturaalisen pääoman, suhdepääoman ja 
ihmispääoman summa. (Adhikari 2010, 99). Älyllinen pääoma on organisatorisen 
suorituskyvyn avainelementti sekä korkeakouluissa että muissa organisaatioissa. 
Strategisessa osaamisen johtamisessa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeää, sillä korkeakoulujen yksi tehtävä on parantaa opetus-oppimisympäristöä. 

Lisäksi Adhikarin (2010, 100) mukaan osaamisen johtaminen voi auttaa 
vahvistamaan koulutusinstituutioiden opetus-oppimisympäristöä seuraavilla 
tavoilla:  

- Osaamisen hankinta, säilyttäminen, hyväksikäyttö ja levittäminen. 
- Osaamisen flow-prosessien kehittäminen levittämisen, sisäistämisen, 

sosialisaation ja haltuunottamisen kautta. 
- Osaamisen hyväksikäyttö organisatorisen rakenteen avulla, teknologian ja 

spesifien osaamisen työkalujen kautta, kuten parhaat käytännöt ja 
erinomaisuuden keskukset. 

- Tukevan organisaatiokulttuurin rakentaminen. Tämänkaltaisilla 
prosesseilla osaamisen johtamisen kokonaisuutta voidaan havainnoida ja 
systematisoida. 

Teknologia, opetus ja tutkimus ovat tärkeitä toimintoja vahvistettaessa 
koulutusorganisaatioita. Näiden toimintojen tulee olla hyvin yhdistettyjä luotaessa 
synergiaa ja arvoa yhteiskunnalle. (Adhikari 2010, 100).  

Lisäksi Adhikari (2010, 100) väittää, että koulutusorganisaatiot ovat parhaita 
paikkoja osaamisen johtamiselle seuraavista syistä. Niillä on opetus-
oppimisympäristö, joka on paras perusta osaamisen luomiselle ja levittämiselle. 
Tulisi olla järjestelmä tutkimusosaamisen ja taitojen siirtoon erilaisten 
tutkimusinstituutioiden sisällä. Teknologia voi auttaa luomaan ja prosessoimaan 
osaamista vaadittuun muotoon. Se on myös työkalu eksplisiittisen tiedon 
dokumentointiin. Levitettäessä ja jaettaessa osaamista, informaatioteknologialla on 
elintärkeä rooli (Adhikari 2010, Omerzel et al. 2011, 113). Osaamisperustaista 
verkostoitumista tarvitaan myös. Ilman verkostoitumista yliopiston toimintojen ja 
järjestelmien sisällä sekä ulkopuolella, ei ole mahdollista levittää, säilyttää ja luoda 
osaamista. (Adhikari 2010, 100 - 101). Osaamisen johtamisen edellytykset ovat jo 
olemassa korkeakouluissa, ne täytyy vain asettaa käytäntöön ja tehdä näkyviksi. 
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2.4.5 Osaamisen johtamisen implementointi korkeakouluissa 

 
Osaamisen johtamisen tulee olla systemaattista toimintaa. Eksplisiittinen tieto 

tulee olla dokumentoida ja sen tulee olla organisaatiossa helposti saatavilla. 
Hiljaisen tiedon jakamiseen tulee kannustaa ja luoda sitä tukevia olosuhteita. 
Korkeakouluissa olennainen osa toimintaa on osaamisen jakaminen, mutta sitä 
voidaan vielä tehostaa henkilöstön keskuudessa rohkaisemalla yhteiseen 
tekemiseen. Henkilöstön tulee myös olla tietoisia osaamisen johtamisen 
merkityksestä ja esimiesten on oltava työssä vahvasti mukana. 

Shoham ja Perry (2009, 227) ovat tutkineet osaamisen johtamista mekanismina 
teknologisessa ja organisatorisessa muutoksessa Israelin yliopistoissa. He 
ehdottavat, että organisaatiot, jotka ymmärtävät osaamisen johtamisen tärkeyden, 
voivat kartoittaa, identifioida, hoivata ja säilyttää sitä. On vahvasti osoitettu, että 
yliopistot ovat aina käsitelleet osaamisen säilytystä ja luomista evaluoinnin ja 
tutkimuksen kautta. (Blackman & Kennedy 2009, Cheng & Chen 2008, 383, 
Shoham & Perry 2009, 241). Osaamisen johtaminen tarjoaa korkeakoulutukselle 
infrastruktuurin johtaa ja suunnitella muutosta ja innovaatioita. Paikallistamalla ja 
identifioimalla organisaation osaamisvarallisuus organisaation tavoitteet voidaan 
saavuttaa. (Shoham & Perry 2009, 244). Nämä löydökset osoittavat, kuinka 
kilpailukykyä voidaan parantaa korkeakouluinstituutioissa osaamisen johtamisella. 
Osaaminen ja sen johtaminen tulee tehdä näkyväksi. 

Chengin ja Chenin (2008, 383) mukaan koulut ovat innovatiivisen osaamisen 
kehtoja, koska kouluilla on huomattava näkymätön varallisuus. Tulisi luoda 
oppimisympäristö, jossa opettajat ovat halukkaita innovoimaan, säilyttämään, 
jakamaan ja käyttämään osaamista. Tämä johtaisi hyötyyn opetustoimintojen ja 
oppimisen tehokkuudessa. (Cheng & Chen 2008, 383). Osaamisen luomisen 
prosesseilla voidaan kehittää kykyjä ja absorboivaa kapasiteettia 
koulutusorganisaatioissa. 

Serefoglu et al. (2008, 1260) puolestaan ovat tutkineet ja arvioineet osaamisen 
johtamisen käytäntöjä koulutusorganisaatiossa. Tutkimuksessa havaittiin, että 
ihmisten osastoilla tulee olla hyvin informoituja osaamisen johtamisen hyödyistä 
ja merkityksestä. Henkilöstön tulee olla myös hereillä oman osaamisensa 
päivittämisen suhteen sekä sen jakamisessa kollegoiden kanssa. Tiedekunnan 
jäsenet tulee opettaa käyttämään teknologiaa tehokkaalla tavalla (Adhikari 2010, 
95, Serefoglu et al. 2008, 1265). Edelleen tulee allokoida paljon fyysisiä tiloja 
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dokumenttien säilytykseen. Tulee olla tietokantoja, joissa tiedon säilytys voidaan 
tehdä. Lopuksi tulee antaa huomattavaa taloudellista tukea tiedekunnan jäsenille, 
jotta he ovat motivoituneita tekemään enemmän tutkimusta. (Serefoglu et al. 2008, 
1265). Tästä havaitaan, että on tärkeää luoda organisatoriset puitteet, mutta myös 
huomioida yksilöiden tukeminen. On myös huomioitava, että tiedon kululle tulee 
olla riittävästi aikaa. Olosuhteiden tulee tukea informaation sisäistämistä. 

Cranfieldin ja Taylorin (2008, 85) tutkimuksessa esiteltiin case-tutkimus 
koskien seitsemää korkeakouluinstituutiota UK:ssa. Stankosky’s Knowledge 
Management Pillars (johtaminen, organisaatio, teknologia ja oppiminen) käytettiin 
yrityksen oppimiseen osaamisen johtamisen käytäntöjen ja näkemysten 
ymmärtämisessä ja tutkimisessa. Haasteita korkeakouluinstituutioiden osaamisen 
johtamisen implementoinnissa tutkittiin myös. (Cranfield & Taylor 2008, 85). 
Näihin pilareihin voidaan perustaa korkeakoulun osaamisen johtamisen 
kokonaisuus. 

Yksi prioriteetti yliopistossa on tarjota laadukasta opetusta ja 
tutkimusaktiviteetteja. Toinen prioriteetti on varmistaa tehokas ja tuloksellinen 
hallinto ja johtaminen lisääntyvän kilpailun markkinoilla. Lisätutkimus voisi 
tuottaa näyttöä osaamisen johtamisen hyödyistä johtamisen työkaluna, joka voisi 
lisätä yliopistojen kilpailukykyä. (Cranfield & Taylor 2008, 85, 99). Nämä 
prioriteetit ovat ehdottoman tärkeitä. Tällä tutkimuksella pyritään tuomaan esille 
korkeakoulun ydinosaamisia nyt ja tulevaisuudessa sekä näyttämään osaamisen 
johtamisen strategisen yhteyden. 

Yliopistojen työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka ovat tavallisesti itsenäisiä ja 
motivoituneita kehittämään osaamistaan. Yliopistoilla on hyvät mahdollisuudet 
kehittää osaamistaan ja menestyä kilpailussa sekä toimimisessa muuttuvassa 
ympäristössä. Osaaminen on panos ja myös tuotos korkeakouluorganisaatioissa. 
Korkeakouluilla on hyvin tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja 
korkealaatuisen opetuksen tarjoamisessa. Strategiset tavoitteet organisaation sisällä 
voidaan saavuttaa tehokkaalla osaamisen johtamisella. 

Tämä tutkimus keskustelee strategisesta osaamisen johtamisesta 
korkeakoulutuksessa. Perusteena tälle on se, että korkeakouluorganisaatiot 
tarvitsevat strategista osaamisen johtamista. Tänä päivänä korkeakoulut elävät 
kilpailutilanteessa ja ovat riippuvaisia julkisen sektorin rahoituksesta. Opetuksen 
ja muiden toimintojen laatu ovat hyvin tärkeitä. Strategisella osaamisen 
johtamisella voidaan parantaa laatua ja lisätä myös henkilöstön työtyytyväisyyttä. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnot tarvitsevat myös osaamisen johtamista, sillä 
osaaminen voi johtaa innovaatioihin ja parempiin tuloksiin. Ympäristö on 
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muuttuva, ja se tekee strategisesta johtamisesta vielä tärkeämpää. Osaaminen on 
osa organisaatiokulttuuria korkeakouluorganisaatioissa. Tämän vuoksi kulttuurin 
tulee tukea kommunikaatiota ja osaamisen jakamista. 

Kiinnostukseni on strategisessa osaamisen johtamisessa ja osaamisen 
johtamisessa korkeakouluissa. Olen kiinnostunut myös osaamisen jakamisesta ja 
ydinosaamisista. Näen, että strategista näkökulmaa osaamisen johtamiseen 
tarvitaan. Määrittelemällä organisaation ydinosaamiset voidaan menestyä 
kilpailussa, koska korkeakouluorganisaatiot elävät nyt kilpailukentällä. Osaamisen 
jakamisella on tärkeä rooli osaamisen johtamisessa, sillä sen avulla osaamista 
saadaan siirrettyä myös esimerkiksi henkilöstön vähentämistilanteissa. 

 

2.5 Asiantuntijapalvelut 

 
      Greenwood et al. (2005, 661) määrittelevät asiantuntijapalveluyritykset: “ne, 
joiden ensisijainen varallisuus on korkeasti koulutettu (asiantuntija) työvoima ja 
joiden tulokset ovat näkymättömiä palveluita koodattuna kompleksisella 
osaamisella.” On olemassa kaksi kriittistä riippuvuutta, jotka vaikuttavat 
organisatorisiin ja strategisiin valintoihin. Ensimmäinen on yrityksen inhimillisten 
voimavarojen korkea liikkuvuus, joka tekee yrityksen riippuvaiseksi sen 
asiantuntijatyövoimasta. Toinen on epäsymmetria yrityksen ja sen asiakkaiden 
tiedon välillä. Organisatorisella maineella on tärkeä vaikutus suorituskykyyn. 
(Greenwood et al. 2005, 661.) Kerkhof et al. (2003, 77) määrittelevät: 
“asiantuntijaorganisaatiota pidetään organisaationa, joka on palveluihin perustuva 
ja jonka osaamisen muodostuu palveluiden pohjalta.” Korkeakouluorganisaatiot 
ovat asiantuntijaorganisaatioita. Niillä on vahvat kompetenssit ja henkilökunta on 
korkeasti koulutettua. Heidän johtamisensa on haaste. Oamk tarjoaa 
asiantuntijaosaamista koulutuspalveluihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
Yritysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Osaaminen on keskeistä toiminnassa 
ja se on toiminnan kivijalka. 
       Lowendahl et al. (2001, 912) näkevät kolme tekijää, jotka ovat erityisen 
tärkeitä asiantuntijayrityksen arvon luomisen ymmärtämiseen: arvonluontiprosessi, 
yrityksen resurssiperusta (painottuen osaamiseen) sekä päävalinta eli strategia 
koskien asiakkaiden ja projektien priorisointia. Asiantuntijaorganisaatiot 
työllistävät korkeasti koulutetuista ison prosenttiosuuden. Organisaatiot ovat 
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riippuvaisia kyvystä kehittyä, muotoutua, liikkua sekä vetää näiden työntekijöiden 
osaamista luodakseen arvoa asiakkailleen. (Greenwood et al. 2005, 661, 
Lowendahl et al. (2001, 912). Korkeakoulujen toiminta perustuu vahvaan 
osaamiseen. Osaamisen merkitys organisaatiossa tulee tiedostaa ja johtaa sitä 
suunnitelmallisesti. Osaamisen johtamisen tulee perustua organisaation strategiaan. 
Ydinosaamisten avulla pystytään palvelemaan asiakkaita laadukkaasti ja 
toimimaan tehokkaasti. 
      Edelleen Lowendahlin et al. (2001, 917) mukaan: “Monet asiantuntijaorgani-
saatiot ylläpitävät vahvaa linkkiä sekä koulutusinstituutioiden työntekijöiden 
todistetulla osaamisella ja asiantuntijaorganisaatioiden, jotka tarjoavat 
lisäharjoitusta ja informaatiota uusista kehityksen tuloksista niille kuuluvilla 
osaamisen alueilla, välillä.” Oulun ammattikorkeakoululla on paljon yhteistyötä ja 
verkostoja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Verkostot työelämään ovat 
tärkeitä osaamisen kehittämisen ja jakamisen vuoksi. Toiminta-alueen tarpeita tulee 
ennakoida toiminnan kehittämisessä. 

Asiantuntijayritysten ominaisuudet ovat melko samanlaisia tietointensiivisten 
yritysten kanssa (Fong & Choi 2009, 113). ”Yhteen vedettynä 
määritelmät ”asiantuntija”, ”asiantuntijaorganisaatiot” ja ”asiantuntijapalvelut”, 
neljä erillistä piirrettä on identifioitu, nimittäin niiden tietointensiivinen luonne, 
niiden neuvoa-antava luonne, tosiasia, että niiden kompetenssia hallitsevat 
instituutiot, ja niiden suoritustavan koodia säätelevän käyttäytymisen olemassaolo.”  
(Fong & Choi 2009, 113). Nämä samat piirteet pätevät korkeakouluihin. 

Osaamisen kehittäminen tapahtuu usein tuotteena yritysten arvonluonnissa. 
Tämän vuoksi osaamisen kehittämisen pitäisi linkittyä yrityksen strategiaan 
(Lowendahl et al. 2001, Wei-Tsong 2011, 437, Goel et al. 2010, 384). On tärkeää 
nähdä myös suhde yrityksen osaamisen sekä sen itsenäisten asiantuntijoiden 
osaamisen välillä (Lowendahl et al. 2001, 921, 927). Organisaation osaamisen 
kehittämisen tulee lähteä strategiasta ja arvon luonnista asiakkaille osaamisten 
kautta. Ydinosaamiset tulee määritellä organisaatiotasolla ja sen jälkeen yhdistää 
yksilöiden osaaminen niihin. 
      Glazerin (1993, 109) määritelmä tietointensiivisistä organisaatioista: “yritykset, 
jotka menestyksekkäästi käyttävät informaatioteknologiaa kilpailuetuna. Ne 
keskittyvät vähemmän teknologiaan kuin informaatioon itsessään johdettavana 
avainvalttina”. (Glazer 1993, 109). Korkeakouluorganisaatiot sopivat myös 
tietointensiivisen organisaation määritelmään. 

Globalisaatio liiketoiminnassa on lisääntynyt merkittävästi ja kokenut 
muutoksia viime vuosina. Kilpailu on koventunut sekä kotimarkkinoilla että 
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kansainvälisessä ympäristössä. Tässä kilpailuympäristössä osaamisesta on tullut 
avainresurssi sekä ainut kilpailuedun lähde. Resurssipohjaiset kilpailuedut eivät ole 
enää riittäviä osaamisperustaisessa taloudessa. Osaamisen johtamisen käsite ohjaa 
myös osaamisen jakamista ja lisää yksilöiden sekä sen kautta organisaatioiden 
tuottavuuden virtausta. Osaaminen linkittyneenä työntekijöiden taitoihin ja 
liiketoimintaprosesseihin tarjoaa organisaatiolle ainutlaatuista kykyä tuottaa 
asiakkaille innovatiivisia palveluita ja tuotteita. Korkeakoulut ja organisaatiot ovat 
alkaneet ymmärtää osaamisen roolin enenevässä kilpailussa 
liiketoimintaympäristössä. (Sharma et al. 2012, 35). Korkeakoulujen 
toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia. Korkeakouluilta edellytetään yhä 
enemmän tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Hyvällä osaamisen johtamisella voidaan 
edesauttaa näiden saavuttamista. 
       Sharman et al. (2012, 49) tutkimus voi auttaa organisaation strategisissa ja 
taktisissa päätöksissä siirtyä perinteisestä järjestelmästä osaamisen johtamisen 
järjestelmään. Päästrateginen päätös on ylemmän johdon sitoutuminen osaamisen 
johtamisen soveltamiseen. Ylemmän johdon sitoutuminen auttaa organisaatiota 
implementoimaan osaamisen johtamista (Sharma et al. 2012, 49, Martin & Russell 
2005). Näin yritys voi saada strategisia ja taktisia etuja, kuten insinööri- ja 
johtamisosaamisen kehittymistä, parempaa kilpailuasemaa, kykyä saada uudet 
tuotteet nopeammin markkinoille, parempaa laatua ja työolosuhteita, vähentää 
työprosesseja, vastata paremmin tarpeisiin viimeisimmän teknologian avulla sekä 
parantaa kykyä suunnitella tai prosessoida muutoksia integroimalla 
tietojärjestelmiä. (Sharma et al. 2012, 49). Nämä kaikki hyödyt ovat tarpeellisia 
myös korkeakouluille. Johdon tulee tuntea osaamisen johtamisen merkitys ja luoda 
olosuhteet osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. 

 
 

2.6 Synteesi teoriasta 

 
Osaamisen johtamisen tutkimuksessa on monen tyyppistä keskustelua. Nämä 

keskustelut on esitetty teoreettisessa viitekehyksessä sekä koottu taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Osaamisen johtamisen keskustelut. 

 

Tiedon luominen Polanyi 1966, Nonaka & Takeuchi 
1995, Chen & Edgington 2005 

Organisatorinen oppiminen Lim & Chan 2004, Sydänmaanlakka 
2004, Murray & Carter 2005, Lämsä 
2008, Liebowitz & Frank 2011, Sanjay 
2011 

Kompetenssit Hamel & Prahalad 1994, Pearson 
1994, Ambrosini & Bowman 2001, 
Tikkanen 2005, Yang 2010, Bergman, 
Yassine & Roemer 2004 

Absorboiva kapasiteetti Cohen & Levinthal 1990, Tsai 2001, 
Malhotra, Gosain & El Sawy 2005, 
Chen, Lin and Chang 2009, Elbashir, 
Collier & Sutton 2011, Roberts, 
Galluch, Dinger & Grover 2012 

Osaamisen siirtäminen Reagans & McEvily 2003, Watson & 
Hewett 2006, Rogers & Negash 2007, 
Geng, Lin & Whinston 2009, 
Antonova, Anikó & Marchev 2011, 
Fetterhoff, Nila & McNamee 2011, 
Jasimuddin & Zuopeng 2011, 
Krishnaveni & Sujatha 2012 

Osaamisen jakaminen Christensen 2007, Teng & Song 2011, 
Jeon et al. 2011, Szabó & Csepregi 
2011, Suppiah & Sandhu 2011, Burns 
et al 2011, Michailova ja Sidorova 
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2011, Radaelli et al. 2011, Van den 
Hoof et al. 2012 

 
Osaamisen johtaminen on suhteellisen uusi aihe tutkimuksessa. Se alkoi 
keskustelusta tiedon luomisesta ja myöhemmin se linkitettiin organisatoriseen 
oppimiseen. Lisäksi on keskusteluita ydinosaamisista, kyvykkyyksistä ja 
osaamisresursseista. Ydinosaamisilla on linkki organisaation suorituskykyyn ja 
kilpailussa menestymiseen. Myöhemmin on ollut paljon keskustelua osaamisen 
siirtämisestä ja jakamisesta, jotka liittyvät toisiinsa. Tärkeä näkemys osaamisen 
johtamiseen on sen strateginen kontribuutio. Osaamisen johtamista 
korkeakouluissa on myös tutkittu. 

Tiedon luomisessa on tärkeää nähdä kahdenlainen tieto: hiljainen ja 
eksplisiittinen. Hiljainen tieto on vaikeaa muotoilla ja kommunikoida. Se on 
näkymätöntä tietoa – ihmiset voivat tietää enemmän kuin osaavat kertoa. 
Eksplisiittinen tieto puolestaan on näkyvää ja se voidaan esittää numeroin ja sanoin. 
Haasteena osaamisen johtamisessa on hiljaisen tiedon jakaminen. Eksplisiittinen 
tieto voidaan kuitenkin tehdä näkyväksi systemaattisella tavalla ja hiljaisen tiedon 
jakamista parantaa. Tiedon luominen ja jakaminen johtavat organisaation 
oppimiseen. 

Tukemalla oppivaa ympäristöä organisaatioissa siellä voi olla enemmän know-
how:ta. Organisaation ydinosaamiset ovat avainelementti kilpailussa 
menestymiseen ja niiden tulee perustua organisaation strategiaan. 
Tietojärjestelmällä organisaation kompetenssit voidaan koota samaan paikkaan, 
mikä helpottaa osaamisen johtamista ja systematisoi sitä. Eksplisiittinen tieto on 
helppo dokumentoida, mutta haasteena kompetenssien muodostamisessa on 
hiljaisen tiedon jakaminen. 

Organisaation oppiminen johtaa kyvykkyyksien muodostumiseen. 
Kyvykkyyksillä on yhteys organisaation suorituskykyyn ja innovaatiosuorituskyky 
linkittyy organisaation kilpailuetuun. Oikeanlaisella organisaatiokulttuurilla 
innovaatiosuorituskykyä ja osaamisen jakamista voidaan tukea. Osaamisen 
jakaminen on tärkeä konsepti ja vääjäämättömästi haastavaa 
korkeakouluinstituutioissa. Asiantuntijat ovat usein itsenäisiä ja itsetietoisia, joten 
osaamisen jakaminen voi olla heille vaikeaa. Tukemalla osaamisen jakamista 
voidaan saavuttaa korkeita tuloksia organisaatiossa. Osaamista jakamalla 
organisaation kyvykkyydet vahvistuvat. 
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Kilpailu ja osaaminen linkittyvät toisiinsa. Organisaatioiden tuleekin kyetä 
lisäämään kapasiteettiaan luoda uutta arvoa asiakkaille. Tämä tapahtuu luomalla 
kyvykkyyksiä ja tehostamalla oppimista organisaatiossa. Organisaatiossa tulee 
luoda kulttuuri, joka tukee oppimista. Tällöin voidaan saavuttaa enemmän know-
how:ta, joka vaikuttaa oppimalla organisaation tehokkuuteen ja tuottavuuteen. 
Organisaatio voi silloin menestyä paremmin kilpailutilanteessa ja tehokkaalla 
osaamisen jakamisella organisaation innovaatiosuorituskykyä voidaan parantaa. 
Sopivalla organisaatiokulttuurilla ryhmäperustaista työtä ja avointa 
kommunikaatiota voidaan tukea. 

Yhteistyön kulttuuri kontribuoi uuden osaamisen luomista jakamalla osaamista 
ja kokemuksia organisaation jäsenten joukossa ja auttaessa toisia tehtävien 
suorittamisessa. Ylemmän johdon tuki edistää motivaatiota osaamisen johtamiseen 
ja avoimeen organisaatiokulttuuriin. IT on ydininfrastruktuuri osaamisen 
johtamisessa ja IT-tukea tarvitaan osaamisen johtamisessa. Ydinosaamiset voidaan 
koota tietojärjestelmään, joka auttaa johtajien työtä osaamisen johtamisessa. 
Ydinosaamiset muodostavat strategisia kyvykkyyksiä ja ovat osa organisaation 
oppimisen sekä osaamisen jakamisen tuloksia. 

Strategiapohjaisella osaamisen johtamisella organisaatio voi menestyä 
paremmin kilpailussa ja tarjota arvoa asiakkaille. Johtajien tulee motivoida, tukea 
ja inspiroida työntekijöitä jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja innovaatioita. 
Avoin kommunikaatio ja yhteistyö auttavat osaamisen jakamisessa organisaatiossa. 

Yliopistot ovat perinteisiä organisaatioita, kun taas ammattikorkeakoulut ovat 
suhteellisen nuoria organisaatioita. Kuitenkin on keskustelua siitä, pitäisikö näiden 
organisaatioiden tehdä enemmän yhteistyötä tai liittyä toisiinsa. Tämä johtuu 
tuloksellisuuden vaatimuksista sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta siitä, 
tarvitaanko kahta korkeakoulusektoria. On hyvä, että opiskelijat voivat siirtyä 
korkeakoulusta toiseen ja tätä tulee edelleen kehittää. Mielestäni molempia 
korkeakouluja tarvitaan. Opintojen orientaatio on hieman erilainen, koska 
ammattikorkeakoulut ovat enemmän käytäntöön suuntautuneita. Yliopistot 
puolestaan tekevät enemmän tutkimusta ja kehittävät tiedettä. 

Mielestäni yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee tehdä enemmän 
yhteistyötä tulevaisuudessa. Joitakin opintoja voidaan yhdistää, ja myös tutkimus- 
ja kehittämistoimintoja voidaan tehdä yhdessä, kuten nytkin. Koska korkeakoulut 
ovat nyt osakeyhtiöitä, niin korkeakoulujen välillä on kilpailua ja enemmän laatua 
ja tehokkuutta tarvitaan. Osaamisen johtaminen voi olla yksi ratkaisu toiminnan 
parantamiseen. Korkeakoulujen on myös tärkeää profiloitua omille painoaloilleen. 
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Työelämä on muuttumassa. Tulevaisuudessa on vielä enemmän tarvetta 
korkeakoulutetuille ihmisille. Työtehtävät ovat muuttumassa vaativimmiksi. 
Analyyttisia ja kehittämistaitoja tarvitaan. Korkeakouluilla on valmiudet tähän. 
Tehokkaalla osaamisen johtamisella organisaation strategiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa. 

Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty osaamisen johtamisen tavoitteet sekä 
osaamisen johtamisen käytännöt. Kuten taulukosta voidaan nähdä, osaamisen 
johtamisessa on hyvin paljon käytäntöjä. Kuitenkin, ne linkittyvät toisiinsa ja 
kaikkinainen tavoite on oppia, luoda arvoa ja saavuttaa organisaation tavoitteet. 
Osaamisen johtamisen tavoitteina ovat muun muassa liiketoimintatavoitteisiin 
pääsy, arvon luominen sekä älyllisen pääoman johtaminen. Osaamisen 
johtamisessa on useita käytäntöjä, kuten luominen, soveltaminen, jakaminen, 
säilyttäminen ja levittäminen. Osaamisen johtamiseen liittyy siis runsaasti 
osaamisen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja moninaisia tavoitteita. 
 
 
Taulukko 4. Näkemyksiä osaamisen johtamisesta. 
 
 

Tavoitteet Käytännöt 

Organisatorinen sopeutuminen, selviytyminen 

ja kompetenssi 

Tavoitteiden saavuttaminen 

Liiketoimintatavoitteisiin pääsy 

Ainutlaatuisen arvon luominen 

Organisaation kokonaisvaltaisen oppimisen 

hyödyntäminen ja edistäminen 

Älyllisen pääoman johtaminen 

 

Luominen 

Jakaminen 

Soveltaminen 

Säilyttäminen 

Levittäminen 

Määrittäminen 

Jalostaminen 

Organisoiminen 

Sekoittaminen 

Käyttäminen 

Hyödyntäminen 

Identifiointi 

Hankkiminen 

Muuttaminen 

Kehittäminen 

Kokoaminen 
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Siirtäminen 

Generoiminen 

Valitseminen 

Kiteyttäminen 

 
 
 
Näihin näkemyksiin pohjautuen esitän oman määritelmäni strategisesta osaamisen 
johtamisesta korkeakouluissa. Strategisen osaamisen johtamisen tavoitteena 
korkeakouluissa on varmistaa toiminnan laatu ja saavuttaa organisaation strategiset 
tavoitteet, jotka pohjautuvat opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. 
Strategisen osaamisen johtamisen prosessi koostuu osaamisen identifioinnista, 
luomisesta, hankinnasta, säilyttämisestä, jakamisesta ja hyödyntämisestä. 
Strateginen osaamisen johtaminen sisältää sekä organisaation sisäisen että ulkoisen 
osaamisen hyödyntämisen eri muodoissaan. 
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3 Empiirinen tutkimus 
 
 

Tämän luvun aluksi kuvaan empiiristä tutkimusasetelmaa ja tutkimusstrategiaa. 
Tämän jälkeen esittelen tutkimusprosessin sekä aineiston keräämisen ja analyysin. 
Lopuksi kuvaan tutkimuksen reliabiliteettia, läpinäkyvyyttä ja validiteettia. 
 

3.1 Tutkimusstrategia 

 
Tämän tutkimuksen ontologinen näkökulma on realismi, joka tarkoittaa sitä, että 
todellisuus on olemassa ja ihmiset tietävät sen (Savin-Baden & Howell Major 2013, 
56). Realismin periaatteena on se, että todellisuus on sellainen, jonka ihmiset 
välittömästi käsittävät (Haaparanta & Niiniluoto 2016, 49). Tähän oletukseen 
perustuen tutkittavasta ilmiöstä saatiin yleiskäsitys haastattelujen perusteella. 
Mielestäni informaatio on olemassa tapausorganisaatiossa, ja halusin saada 
aiheesta tarkkaa tietoa. Kuitenkin realistinen näkökulmani on myös kriittinen: 
informaatio riippuu haastateltavista ja heidän käsityksistään. Tutkimusnäkökulma 
tässä tutkimuksessa on objektivismi, koska mielestäni tutkimus on puolueeton, 
tasapuolinen ja perustuu faktoihin. (Savin-Baden & Howell Major 2013, 56). 
Huolimatta siitä tosiasiasta, että työskentelen tapausorganisaatiossa, yritin toimia 
puolueettomasti haastattelutilanteissa ja käsitellä materiaalin analyyttisesti. 

Epistemologinen näkemykseni on instrumentalismi, sillä ajattelen, että tieto 
kehittyy yhdistämällä teoria havaittuun ilmiöön. Haluan selittää tutkimusilmiötä 
siten, että se auttaa myös kehittämistyötä tulevaisuudessa. Tutkimuksessani 
kirjoitin ensin teoreettisen viitekehyksen, jonka ohella tein osan 
teemahaastatteluista. Kun koko haastattelumateriaali oli kerätty, niin tein siitä 
havaintoja, jotka myös täydensivät teoriaa. 

Miles ja Huberman (1994, 10) väittävät, että laadullisen tutkimuksen 
vahvuutena on aineiston rikkaus ja kokonaisvaltaisuus. Hyvin kerätty aineisto 
keskittyy olemassa oleviin ja tavallisiin tapahtumiin niiden luonnollisessa 
ympäristössä. Se kuvaa, millaista on tosielämässä. Aineisto on luotettavaa, koska 
se sijaitsee paikallisesti. Aineisto on kerätty tietyssä tilanteessa tiettyyn tapaukseen. 
(Miles & Huberman 1994, 10.) Koska tässä tutkimuksessa tehtiin 25 haastattelua, 
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niin se antaa kattavan määrän aineistoa. Haastateltavat saivat kuvata ilmiötä 
suhteellisen vapaasti, joten he pystyivät kertomaan asiasta syvällisesti oman 
asiantuntemuksensa ja kokemustensa pohjalta. 

Yin (2009, 18) määrittelee: “Case-tutkimus on empiirinen tutkimus, joka 1) 
tutkii samanaikaista ilmiötä syvällisesti ja sen tosielämän kontekstissa, erityisesti 
kun, 2) rajat ilmiön ja kontekstin välillä eivät ole selvästi ilmeisiä.” Case-
tutkimuksella on useita vahvuuksia. Tärkein on sen kyky käsitellä laajaa näytön 
valikoimaa: haastatteluja, havainnointia, dokumentteja ja ilmentymiä. (Yin 2009, 
11.) Yinin (1994, 1) mukaan case-tutkimukset ovat suositeltava strategia, kun 
tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin, kun kuinka- ja miksi-kysymyksiä 
asetetaan, ja kun fokus on samanaikaisesti ilmiössä todellisen elämän kontekstissa. 
Case-tutkimus on soveltuva tähän tutkimukseen, sillä se antaa syvällisen ja 
kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Myös toissijainen materiaali tukee 
aineiston monipuolisuutta. 

Tavallinen case-tutkimus käsittää yksityiskohtaisen ja syvän analyysin yhdestä 
tapauksesta. Tapaus voi olla yksi organisaatio, yksi sijainti, yksi tapahtuma tai 
henkilö. Tutkija pyrkii saamaan syvällisen ymmärryksen tapauksesta. (Bryman & 
Bell 2007, 62, Yin 1994, 44.) Tämän syvällisen ymmärtämyksen saamiseksi 
valitsin yksittäisen case-tutkimuksen. Laadullinen tutkimus on usein induktiivinen. 
Tutkija tuottaa hypoteeseja tutkimuksen aikana, kerätessään ja analysoidessaan 
materiaalia. (Koskinen et al. 2005, 31 - 32.) Kirjoitin vuorotellen tutkimuksen 
viitekehystä ja tein haastatteluja. Haastatteluaineiston pohjalta täydensin teoriaa. 

Case-tutkimukset ovat intensiivisiä analyyseja ja kuvauksia yhdestä yksiköstä 
tai systeemistä rajattuna aikaan ja paikkaan. Case-tutkimuksilla tutkijat toivovat 
saavuttavansa syvällisen ymmärryksen tilanteista tai niihin liittyvistä tarkoituksista. 
(Hancock & Algozzine 2006, 9 - 11.) Case-tutkimusstrategioita on kolmenlaisia: 
selittävä, kokeileva ja kuvaileva. Kokeileva strategia pyrkii saavuttamaan 
tutkimuksen toteutettavuutta tuottamalla tai määrittelemällä myöhempiä 
tutkimuksen tutkimuskysymyksiä. Selittävä strategia yrittää muodostaa syy-
seuraussuhteita. Kuvaileva strategia pyrkii esittämään ilmiön täydellisiä kuvauksia 
kontekstissaan. (Hancock & Algozzine 2006, 33.) Tämä tutkimus on selittävä, sillä 
hain laajaa kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Osaamisen johtaminen on laaja alue, joka 
on kytköksissä organisaation strategiaan. Tämän vuoksi selittävällä strategialla 
pyrittiin hakemaan kokonaisvaltaista kuvaa ilmiöön. 

Kvale (1996, 1) sanoo, että “kvalitatiivinen tutkimushaastattelu pyrkii 
ymmärtämään maailmaa subjektien näkökulmasta, kertomaan ihmisten 
kokemusten tarkoitusta, löytämään heidän elämänsä maailman ensisijaisesti 
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tieteellisillä selityksillä.” Haastattelulla on tarkoitus ja rakenne. Tutkija määrittelee 
ja kontrolloi tilannetta. Näin tutkimushaastattelu on keskustelua, mutta ei tasa-
arvoisten ihmisten välillä. (Kvale 1996, 6, Eriksson & Kovalainen 2008, 78.) 
Annoin haastatteluissa rungon keskustelulle, mutta haastateltavat saivat puhua 
aiheesta teemojen lisäksi vapaasti ja kertoa omat näkemyksensä. 

Haastattelu on yleinen laadullisen aineiston keräysmetodi. (Eskola & Suoranta 
2003, 85, Hancock & Algozzine 2006, 39, Yin 1994, 84). Haastattelu on keskustelu, 
jossa haastattelija kysyy kysymyksiä haastateltavalta henkilöltä. 
Teemahaastattelussa on etukäteen päätetty haastateltavat teemat, nimeltään teema-
alueet. Nämä käydään läpi haastattelun kuluessa vaihtelevassa järjestyksessä. 
(Eskola & Suoranta 2003, 85 - 86.) Alvessonin (2011, 12) mukaan hyvän 
haastattelun suuntaviivat sisältävät usein sellaisia asioita, kuten neutraalina 
oleminen, henkilökohtaisuuteen menemisen välttäminen, tutkimuksen selitysten 
ulkopuolella pysyminen, selkeänä oleminen ja standardoidun esityksen 
käyttäminen sekä poikkeamattomuuden haastattelun rakenteesta. Minulla oli kolme 
teemaa ja niiden alla kolme alakysymystä. Esitin myös täydentäviä kysymyksiä ja 
annoin haastateltaville mahdollisuuden tuoda ilmi myös muita aiheeseen liittyviä 
asioita. 

Haastateltavien henkilöiden valinnassa on kaksi pääperiaatetta, joista 
ensimmäinen on edustavuus yhdellä tai toisella tavalla. On tärkeää, että 
haastateltavissa on vaihtelua ja laajuutta. Näin he mahdollistavat koko sosiaalisen 
kategorian kattamisen, johon pyritään. On olennaista saada kokonaisvaltainen 
kattavuus ja välttää ennakkoasenteita tutkittavan ryhmän äänten valinnassa. 
(Alvesson 2011, 49 - 50.)  

Toinen pääperiaate on pyrkiä haastatteluvastausten laatuun. Tavoitteena on 
kiinnittää merkittävää huomiota ja/tai valita mikä arvioidaan tarkkanäköiseksi, 
rikkaaksi ja näkemykselliseksi merkitykseltään. Huolella valitut haastateltavat ovat 
usein hyödyllisiä, koske he tarjoavat hyvän materiaalin lainauksiin ja antavat paljon 
informaatiota. (Alvesson 2011, 50.)  

Puolistrukturoidut haastattelut ovat yleisiä laadullisessa tutkimuksessa. 
(Arksey & Knight 1999, 7, Hancock & Algozzine 2006, 40). Puolistrukturoidussa 
haastattelussa käsikirjoitusta ja pääkysymyksiä muokataan. Kuitenkin haastattelija 
pystyy myös improvisoimaan jatkokysymyksiä. Tarvittaessa haastattelija voi myös 
selittää tarkoituksia ja ilmeneviä kiinnostuksen kohteita. Haastateltavat puolestaan 
voivat vastata kysymyksiin siten, mitä he näkevät olennaisena. (Arksey & Knight 
1999, 7.) Puolistrukturoidussa haastattelussa on käsiteltävät teemat, mutta 
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suhteellisen joustavalla ja laajalla tavalla. Haastateltavilla on tilaa tuoda esille 
asioita, joita he näkevät relevantteina ja syvennettävinä. (Alvesson 2011, 53, 
Hancock & Algozzine 2006, 40.) Puolistrukturoitu haastattelu antoi tässä 
tutkimuksessa parhaan mahdollisuuden saada yhtenäinen kuva tutkittavasta 
ilmiöstä, mutta mahdollisti myös muut aiheeseen liittyvät näkemykset. 

Tapaustutkimukset pyrkivät tuottamaan yleisiä johtopäätöksiä rajatusta 
määrästä tapauksia, tai saamaan spesifejä johtopäätöksiä yhdestä tapauksesta. 
(Gummesson 2000, 84). Tämä tutkimus on yksittäinen tapaustutkimus, koska pyrin 
saamaan kokonaisvaltaisen kuvan yhdestä korkeakouluorganisaatiosta. 
Työskentelen itse case-organisaatiossa, joten se tukee syvällisen ymmärtämyksen 
saamista. 

Organisatoriset dokumentit, kuten vuosikertomukset ja strategiat, ovat 
arvokasta tutkimusmateriaalia. Ne tarjoavat taustainformaatiota. 
Tapaustutkimuksessa niitä voidaan käyttää rakentamaan kuvaa organisaatiosta. 
(Bryman & Bell 2007, 566, Hancock & Algozzine 2006, 51, Eriksson & 
Kovalainen 2008, 78, Yin 1994, 81.) Tässä tutkimuksessa on käytetty organisaation 
dokumentteja, kuten strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa. 

Tapaustutkimus soveltui hyvin tähän tutkimukseen, koska sillä pystyttiin 
saamaan tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta kokonaisvaltaista ja syvää 
tietoa.  Erilaisella materiaalilla oli mahdollista analysoida tutkimuksen aihetta 
tietyssä ympäristössä. Tavoitteena oli tutkia tapausta niin intensiivisesti ja tarkasti 
kuin mahdollista. Halusin aiheesta perustietoa, jotta ilmiötä voidaan myös tutkia 
jatkossa. Tapaustutkimus mahdollisti myös vuorovaikutuksen haastattelijan ja 
haastateltavan välillä. Teemahaastatteluilla saatiin laajasti tietoa osaamisen 
johtamisesta Oulun ammattikorkeakoulussa. Teemahaastattelut olivat hyvä tapa 
saada aiheesta kehittämisehdotuksia ja näkökulmia tulevaisuuteen. Tutkimus tuotti 
myös havainnon eroista teorian ja käytännön välillä. 

Sisäpiirin tutkijana oleminen antoi minulle syvällisen ymmärryksen 
tutkittavasta ilmiöstä. Tunsin useimmat haastateltavista, joten keskustelu oli 
sujuvaa. Tunsin organisaation rakenteen sekä sen, mistä löytää toissijaista tietoa. 
Koska organisaatio oli tuttu minulle, ei ollut vaikea muodostaa haastatteluteemoja 
ja -kysymyksiä. Minulla oli myös omia ajatuksia organisaation kehittämisestä. 
Vaihtoehtoisesti sisäpiirin tutkijana oleminen voi aiheuttaa sen, etten tehnyt kaikkia 
olennaisia kysymyksiä. Riskinä on, että tutkija tekee omia oletuksiaan aiheesta. On 
mahdollista myös, etteivät tutut ihmiset voineet puhua tarpeeksi vapaasti kanssani.  
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3.2 Aineiston kerääminen 

 
Yritin olla avoin haastateltavien mielipiteille ilman mitään ennakko-oletuksia. 

Ymmärsin, että jokaisella haastateltavalla on oma käsityksensä aiheesta. Tutkijana 
yritin löytää merkityksiä sen jälkeen, kun osallistujat olivat kertoneet 
kokemuksiaan, ja luokittelin ne. Luokittelun idea on panna sivuun tutkittavaan 
ilmiöön liittyvä osaaminen, ideat ja ajatukset, jotta ne eivät vaikuta tutkimukseen. 
Osaaminen ja todellisuus ovat mielessä siten, miten yksilöt kokevat ja havaitsevat 
ne. Osaamista voidaan löytää tutkimalla ihmisten kokemuksia. (Savin-Baden & 
Howell Major 2013, 22, 56, 216.) Tässä tutkimuksessa luokittelu tapahtui 
teemoittain ja kysymyksittäin. 

Haastateltaviksi valittiin kattavasti organisaation johtohenkilöitä. Heillä on 
eniten asiantuntemusta ja kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, sillä he vastaavat 
osaamisen johtamisesta organisaatiossa sekä sen strategisesta yhteydestä. 
Haastateltavat edustivat kaikkia case-organisaation yksiköitä, myös 
hallintopalveluita. Näin koko organisaation näkökulma saatiin mukaan. 
Haastateltavilla oli myös vahva kokemus osaamisen johtamisesta. Koska 
tutkimuksen teemana on strateginen osaamisen johtaminen, niin haastateltavien tuli 
edustaa johtotasoa, joka tekee organisaation strategiatyötä. Ilman johdon tukea ja 
ymmärrystä osaamisen johtamisesta teema ei jalkaudu käytäntöön. Niinpä tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli myös lisätä tietämystä osaamisen johtamisesta. 

Tutkimusmateriaalina ovat teemahaastattelut sekä toissijainen aineisto. 
Teemahaastatteluilla haettiin syvällistä tietoa osaamisen johtamisen ilmiöstä. 
Toissijaisesta materiaalista tutkittiin ilmiön strategista yhteyttä ja dokumentoituja 
tavoitteita. Toissijaisena materiaalina olivat muun muassa Oamkin strategia ja 
kehittämissuunnitelma. Toissijainen materiaali sisältää tietoa Oulun 
ammattikorkeakoulun toiminnoista ja osaamisen johtamisen nykytilasta 
organisaatiossa. Teemahaastatteluilla lisätään ymmärrystä osaamisen johtamisesta 
ilmiönä. Teemahaastattelut tehtiin 25 Oamkin avainhenkilölle. Tutkimus on 
laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluita 
ja toissijaista materiaalia, joten tutkimuksessa on hyödynnetty triangulaatiota. 
      Tutkimus ajoittui lokakuulle 2012 – toukokuulle 2021. Aluksi kirjoitin 
teoreettisen viitekehyksen syksyllä 2012 - keväällä 2013. Tein osan 
teemahaastatteluista syksyllä 2012. Keväällä 2013 keräsin olemassa olevan 
materiaalin. Loput teemahaastatteluista tein kesällä 2013 ja syksyllä 2013. Tämän 
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jälkeen raportoin tulokset ja analysoin materiaalin keväällä 2014. Tein keväällä 
2014 myös johtopäätökset. Analyysissa käytin sisällönanalyysia. Tutkimuksen 
teoreettista viitekehystä sekä organisaation nykytilaa olen päivittänyt vielä vuosina 
2017 - 2020. Tutkimusaineisto on edelleen ajankohtainen, sillä Oulun 
ammattikorkeakoulussa on tehty organisaatiomuutoksia. Tämän vuoksi osaamisen 
johtaminen on relevantti teema, jota tulee edelleen kehittää uuden organisaation 
myötä. Henkilövaihdostenkin myötä osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää 
huomiota. 

Tavallinen case-tutkimus käsittää tarkan, huolellisen ja syvän analyysin 
yhdestä tapauksesta. Tutkija pyrkii tällöin saamaan syvällisen ymmärryksen 
tapauksesta. (Bryman & Bell 2007, 62, Yin 1994, 44.) Tämän vuoksi valitsin 
tutkimukseen yhden tapausorganisaation. Valitsin kyseisen organisaation sen 
perusteella, että siellä oli aloitettu osaamisen johtamiseen liittyvää työtä. Osaamista 
ei kuitenkaan ollut vielä johdettu kokonaisvaltaisesti. Osaamisen johtamisen tulee 
lähteä organisaation strategiatasolta. Tapausorganisaatio sijaitsi lähellä minua ja 
tunsin sen toiminnan entuudestaan, mikä helpotti tutkimuksen tekemistä. 
Organisaatiossa oli myös lisääntyvää tarvetta osaamisen johtamiselle. 

Olemassa oleva materiaali käsitti tapausorganisaation kehittämissuunnitelman, 
strategian sekä internet-sivut. Kuvasin myös ammattikorkeakoulujen tehtäviä ja 
tapausorganisaation toimintoja. Olemassa oleva aineisto antoi perustietoa ja 
pohjustusta osaamisen johtamisen teemasta organisaatiossa. Näissä materiaaleissa 
on huomioituna osaamisen johtamisen strateginen yhteys. 

Tein teemahaastattelut (liite 1) 25 henkilölle. Nämä henkilöt olivat kaikista 
Oulun ammattikorkeakoulun yksiköistä, myös hallintopalveluista. Tämän 
tutkimuksen aikana Oulun ammattikorkeakoulussa oli kuusi yksikköä: 
Liiketalouden yksikkö, Kulttuurin yksikkö, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, 
Luonnonvara-alan yksikkö, Tekniikan yksikkö sekä Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. Haastateltavat olivat kaikki johtavissa tehtävissä Oamkissa, 
joten heillä oli strategista näkemystä. Esimerkiksi kaikki yksiköiden johtajat 
haastateltiin, sillä he tekevät strategista osaamisen johtamista työssään. Jos 
tutkimus olisi tehty opiskelijoille, muulle henkilökunnalle ja asiakkaille, olisin 
käyttänyt kyselyä. Mielestäni tutkimusmateriaalina olleet haastatteluaineisto ja 
toissijaiset materiaalit ovat riittävät tähän tutkimukseen, sillä aineisto tuotti 
saturaation. Kaikkien yksiköiden osaamisen johtamista tutkittiin ja saatiin hyvä 
kombinaatio koko organisaation strategisesta osaamisen johtamisesta. 

Aluksi lähestyin haastateltavia sähköpostilla. Ennen jokaista tapaamista lähetin 
kysymykset haastateltaville. Tein kuusi haastattelua syksyllä 2012. Loput 
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haastatteluista tein kesällä ja syksyllä 2013. Haastattelujen kesto vaihteli 17 
minuutista 58 minuuttiin. Syksyllä 2012 tehtyjen haastattelujen jälkeen täydensin 
tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Näin loppuja haastatteluita varten 
varmistettiin haastattelukysymysten sopivuus kyseiseen aiheeseen. 

Haastattelurungossa oli kolme teemaa, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiä. 
Teemojen alla oli alakysymyksiä, mutta haastattelujen aikana tein myös 
täydentäviä kysymyksiä keskustelun kulusta riippuen. Pyrin kuitenkin olemaan 
johdattelematta haastateltavia. Jokaisella haastateltavalla oli oma näkemyksensä ja 
kokemuksensa osaamisen johtamisesta. Saatuaan haastattelukysymykset 
ennakkoon kaikki haastateltavat olivat kuitenkin valmistautuneet haastatteluun. 

Nauhoitin haastattelut ja tein myös muistiinpanoja paperille. Haastattelut 
tehtiin kasvokkain haastateltavien työhuoneissa. Menin itse haastateltavien luokse 
heidän yksikköihinsä. Haastattelin yhden henkilön kerrallaan. Haastattelujen 
jälkeen purin nauhoitukset paperille. Pääasiat olivat myös 
haastattelumuistiinpanoissa. Haastatteluissa edettiin haastattelurungon mukaisesti. 

Minulla oli kolme haastatteluteemaa. Kysymyksiä oli osaamisen johtamisesta, 
sen nykytilasta ja kehittämisestä. Jokaisessa teemassa oli kolme alakysymystä. 
Osaamisen johtamisen nykytila haluttiin kartoittaa tulevaisuuden kehittämisen 
pohjaksi. Tutkimuksella haluttiin löytää osaamisen johtamisen merkitys 
organisaatiossa. Lisäksi haluttiin kartoittaa organisaation ydinosaamiset ja 
kyvykkyydet sekä selvittää osaamisen jakamista. Lopuksi haluttiin selvittää, 
kuinka osaamisen johtaminen tulevaisuudessa palvelisi parhaiten organisaation 
toimintaa. Myös tulevaisuuden ydinosaamisia haluttiin määrittää. 

Keräsin toissijaisen materiaalin organisaation internet- ja intranet-sivuilta. 
Tämän jälkeen tein teemahaastattelut. Ideana oli se, että perusinformaatio löytyi 
internet-sivuilta ja strategisista dokumenteista. Syvällisempi informaatio ja 
erilaiset näkökulmat aiheeseen saatiin parhaiten esille teemahaastatteluissa. 
Puolistrukturoitu haastattelu mahdollisti lisätiedon saamisen sekä lisäkysymysten 
tekemisen. 

Haastateltavat johtavat osaamista työssään, joten teema oli tuttu ja kiinnostava 
heille. He tuntevat myös organisaation strategian ja kehittämissuunnitelman sekä 
soveltavat näitä dokumentteja työssään. Koska kaikilla haastateltavilla oli erilaisia 
kompetensseja, niin sain mielestäni monipuolisen kuvan koko organisaation 
johtamisesta. 

Haastatteluteemat oli valittu siten, että sain ensin peruskuvan aiheesta. 
Ydinosaamisia ja kilpailukykyä halusin tutkia syvällisemmin. Menestyminen 
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tulevaisuudessa on kriittinen menestystekijä, joten se oli viimeinen 
haastatteluteema. Toissijaisesta materiaalista sain perusinformaation 
organisaatiosta, strategiset tavoitteet ja vision sekä tarvittavia kyvykkyyksiä ja 
painopisteitä. Lisäksi näistä materiaaleista sain osaamisen johtamisen painopisteitä 
ja tulevaisuuden kehittämissuunnitelmia. 

Yleisinä havaintoina haastatteluista ilmeni, että kaikki haastateltavat olivat 
kiinnostuneita aiheesta. Heillä oli näin ollen paljon ajatuksia ja monipuolinen 
näkemys aiheesta. Haastateltavien näkemykset täydensivät hyvin toisiaan ja 
yhteneväisyyksiä aiheesta löytyi. Tehdyt 25 teemahaastattelua tuottivat saturaation 
aiheeseen. Haastateltavat olivat valmistautuneet haastatteluun etukäteen, joten 
haastattelut tuottivat syvällistä tietoa. 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 
Analyysivaiheessa luin ensin materiaalin useaan kertaan. Materiaalia oli 

aukikirjoitettuna litteroituna 38 sivua. Lisäksi tukena olivat haastattelujen aikana 
tehdyt muistiinpanot tärkeimmistä kohdista. Aluksi käsittelin materiaalia 
haastatteluajankohdan mukaan, jonka jälkeen tutkin vastauksia haastattelurungossa 
olleiden teemojen ja haastattelukysymysten järjestyksen mukaan. Luin materiaalin 
uudelleen, ja etsin tärkeitä näkökohtia ja teemoittelin ne haastattelurungon mukaan. 
Etsin myös yhteneviä mielipiteitä aineistosta. Keräsin ydinosaamisia ja vertailin 
niitä. Keskityin aineistossa siihen, kuinka etenkin tutkimuskysymyksiin vastattiin, 
mutta niiden lisäksi myös täydentävää tietoa tuli paljon.  

Kun luin materiaalia edelleen, niin valitsin suoria lainauksia. Suorat lainaukset 
olivat tärkeimpiä ja mielenkiintoisimpia huomioita tutkimuksen aiheesta. Tämän 
jälkeen käytin teoriaohjaavaa näkökulmaa. Valitsin viitekehyksestä kiinnostavat 
teoriat keskusteluun, eli käytin teorioita, joihin myös löytyi vastaukset aineistosta. 
Tämän jälkeen keskustelin teoriasta teemahaastatteluiden tulosten kanssa, jolloin 
etsin eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä. Yhteneväisyyksiä löytyi paljon, mutta myös 
muita huomioita otettiin esille tutkimuksen tuloksissa. Yläkäsitteisiin pohjautuen 
tein tuloksista synteesin. Yläkäsitteet muodostuivat teoreettisesta viitekehyksestä 
ja haastatteluteemoista. Tulosten perusteella vedin myös johtopäätökset 
tutkimukseen ja rakensin oman mallini strategisesta osaamisen johtamisesta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2004, 111) kuvaavat sisällönanalyysin alkavan 
haastatteluiden kuuntelemisesta ja niiden auki kirjoittamisesta sanasta sanaan. 
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Tämän jälkeen materiaalia luetaan ja tutkitaan substanssin mukaan. Tämän jälkeen 
etsitään ja alleviivataan pelkistettyjä ilmauksia. Ilmaukset listataan, ja niistä 
etsitään samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Seuraavaksi pelkistetyt ilmaukset 
yhdistetään ja asetetaan alaluokkiin. Alaluokat yhdistetään ja muodostetaan niistä 
yläluokkia. Lopuksi yläluokat yhdistetään ja rakennetaan niistä integroitu konsepti. 
(Tuomi & Sarajärvi 2004, 95, 111.) Tein analyysin teemoittain tämän mallin 
mukaisesti. Kuuntelin haastatteluita ja luin litterointeja sekä muistiinpanoja useaan 
kertaan. Nostin esille haastatteluissa painottuvat asiat ja tein teemoittelua. Tein 
myös huomioita eroavaisuuksista. Teemoittelu pohjautui tutkimuskysymyksiin, 
haastattelurunkoon ja teoreettiseen viitekehykseen. Näiden pohjalta tein koonnin 
keskeisistä asioista ja muodostin niistä yläkäsitteitä. Yläkäsitteet liittyivät myös 
teoreettiseen viitekehykseen. Lopuksi koostin asiat yhteen ja rakensin oman mallini 
osaamisen johtamisesta. 

Tyypillisesti case-tutkimus käsittää syvän ja yksityiskohtaisen analyysin 
yhdestä tapauksesta. Tällöin pyritään saamaan syvällinen ymmärrys tapauksesta. 
(Bryman & Bell 2007, 62, Yin 1994, 44.) Yksi tapausorganisaatio valittiin siksi, 
että saataisiin kokonaiskuva yhdestä korkeakouluorganisaatiosta. Yhden tapauksen 
avulla sain syvemmän ymmärryksen tutkimusilmiöstä. Työskentelen 
tapausorganisaatiossa, joten halusin lisää tietoa osaamisen johtamisesta siellä. 

Kun aloitin tutkimuksen tekemisen vuonna 2012, ammattikorkeakoululla oli 
vielä kunnallinen ylläpitäjä. Se oli siis julkisen sektorin organisaatio. 
Tutkimushaastattelujen aikana vuosina 2012 - 2013 organisaatiossa suunniteltiin 
osakeyhtiöittämistä. Tutkimuksen analysointivaiheessa vuonna 2014 
yhtiöittäminen tapahtui eli toimintaperiaatteet muuttuivat yritysmaailman 
mukaisiksi. Tutkimuksen loppuvaiheessa vuonna 2014 organisaatiossa 
käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut. Tämän voi olettaa vaikuttavan vahvasti 
myös osaamisen johtamiseen. 

Toisaalta koen, että sain laajan kuvan organisaation osaamisen johtamisesta ja 
sen kehittämistarpeista. Muutoksen keskellä olevassa organisaatiossa aihe oli hyvin 
ajankohtainen ja se myös kirjattiin uuteen strategiaan, jonka pohjalta osakeyhtiö 
toimii. Kun henkilöstöä vielä vähennetään, niin osaamisen johtamisen aihe 
kristallisoituu yhä tärkeämmäksi. Osaamista saattaa kadota yt-neuvottelujen 
yhteydessä ja sitä on vaikea korvata. Vähemmällä henkilöstöllä pitäisi pystyä 
vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin ja tarjoamaan korkeatasoista 
koulutusta opiskelijoille. Lisäksi tämä pitäisi tehdä tehokkaasti ja tuloksellisesti 
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ottaen huomioon epävarmuustilanne henkilöstölle ja lisääntyvät vaateet heidän 
työlleen. 

Tutkimusta oli erittäin mielekäs tehdä, sillä olen ollut aiheesta kiinnostunut jo 
pitkään ja tutkinutkin sitä aiemmin. Oma osallisuus organisaatiossa helpotti 
tutkimuksen tekemistä. Oli motivoivaa tehdä tärkeää työtä omalle työnantajalleen. 
Tutkimuksen tekeminen eteni aluksi vauhdilla, sillä halusin sen valmistuvan 
nopeasti, jotta aihe olisi edelleen mahdollisimman ajankohtainen organisaatiossa. 
Koen, että tutkimuksesta on paljon hyötyä korkeakouluille, joissa monessa on 
menossa sama muutostilanne. 

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja läpinäkyvyys 

 
Laadullisessa tutkimuksessa olennainen kriteeri on tutkimuksen luotettavuus. 

Avaintyökalu tutkimuksessa on tutkija. Tutkimuksen realistinen luonne, 
vakuuttavuus, yhteistyö tiedeyhteisön kanssa ja tutkimuksen kohde kuten myös 
kritiikin sieto vaikuttavat luotettavuuteen. (Eskola & Suoranta 2003, 210 - 212, 222 
- 224.) Pyrin haastatteluissa olemaan neutraali enkä tehnyt johdattelevia 
kysymyksiä, vaan annoin haastateltavien vastata vapaasti. Luotettavuus 
varmistettiin myös aineiston saturaatiolla sekä käyttämällä samaa prosessia 
kaikkien haastateltavien kanssa. Edelleen luotettavuus näkyy siinä, että 
haastattelujen tulokset olivat yhteydessä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen 
eli saatu aineisto oli relevanttia. 

Luotettavuus kertoo käytetyn prosessin, mittaamisen tai instrumenttien 
kyvystä saada samoja tuloksia toistetuilla kerroilla. Pätevyys puolestaan viittaa 
siihen, kuinka tutkimuksesta vedetyillä johtopäätöksillä annetaan pätevä selitys tai 
kuvaus siitä, mitä on tapahtunut. (Eriksson & Kovalainen 2008, 292.) Olen 
kuvannut tutkimusprosessin huolellisesti, niinpä se on toistettavissa. 
Tapausorganisaatio elää kuitenkin muutostilanteessa, joten käsitys tutkittavasta 
ilmiöstä voi muuttuakin. Tulosten analysoinnissa olin myös neutraali ja annoin 
aineiston puhua puolestaan. Tein tulkinnat aineiston perusteella ja pyrin jättämään 
omat kokemukseni ulkopuolelle. Huomioin teoreettisen viitekehyksen aineiston 
analyysissa. Kunkin haastateltavan kanssa toimittiin saman prosessin mukaisesti. 
Haastateltavat saivat valmistautua etukäteen haastatteluihin ja haastattelurunko 
käytiin kunkin henkilön kanssa samassa järjestyksessä läpi. 
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Osaamisen johtamisen strateginen yhteys on osoitettu laajasti tutkimuksissa 
(Wei-Tsong 2011, 437, Silvi & Cuganesan 2006, 310, Goel et al. 2010, 384). Myös 
aiemmat tutkimukset aiheesta ovat tehneet samoja johtopäätöksiä, kuten 
esimerkiksi Syysnummen ja Laihosen (2014) tutkimus. Lisäksi aiheesta on 
olemassa joitakin teoreettisia malleja, ja niissä on samankaltaisia käsitteitä kuin 
tässä tutkimuksessa rakentamassani mallissa. Tämän tutkimuksen tuottama malli 
on selkeä ja looginen, joten sitä voidaan soveltaa käytäntöön ja se täydentää 
osaamisen johtamisen teoriaa. Haastatteluissa haastateltavilla oli yhteneviä 
näkemyksiä, joten luotettavuus vaikuttaa hyvältä. Haastateltavat ymmärsivät 
kysymykset ja keskustelut menivät sujuvasti. Haastattelutilanteet oli organisoitu 
hyvin. Haastateltavat saivat perehtyä teemoihin ja kysymyksiin etukäteen, joten he 
olivat valmistautuneet kertomaan aiheesta kattavasti. Näin ollen kaikki olennainen 
tieto saatiin koottua. Lisäksi aineisto tuotti saturaation. Haastatteluista saatu 
aineisto tuki toissijaisessa materiaalissa esiintyneitä asioita. 

Sisällön pätevyys tutkimuksessa näkyy siten, että haastattelukysymykset 
vastasivat teoreettista viitekehystä. Huolellisella käsitteiden määrittelyllä 
kysymykset olivat hyvin muotoiltuja ja tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. 
Lisäksi haastattelut tuottivat aiheesta täydentävää tietoa. Materiaali ja 
johtopäätökset on kuvattu selkeästi. Sisäinen pätevyys muodostuu siitä, että 
tutkimusstrategia oli soveltuva tähän tutkimukseen. Laadullinen tapaustutkimus 
tuotti laajasti syvällistä tietoa aiheesta. Tutkimusmateriaali oli riittävä ja 
monipuolinen, sillä aineisto tuotti saturaation aiheesta. Tutkimuksen tulokset 
voidaan yleistää erityisesti muihin ammattikorkeakouluihin, joten ulkoinen 
pätevyys on myös kunnossa. Tutkimuksessa on käytetty monia määritelmiä ja 
tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä teorian kanssa. Teoriaohjaava näkökulma 
tutkimuksessa vaikutti siihen, että tutkimusaineisto vastasi keskeisiä teorioita ja 
tuotti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Lisäksi kaikkiin kysymyksiin saatiin 
vastaukset ja saadut tulokset vastasivat myös organisaation dokumenteissa olevia 
suuntaviivoja osaamisen johtamisesta. Näin ollen osaamisen johtamisen 
strateginen yhteys ilmeni selvästi. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan parantaa valitsemalla 
avainhenkilöt haastateltaviksi. Haastateltavat olivat eri yksiköistä ja erilaisista 
tehtävistä. Näin kuva tapausorganisaation osaamisen johtamisesta on 
mahdollisimman monipuolinen. Kaikki haastateltavat edustivat organisaation 
johtotasoa, joten heillä on tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltainen käsitys. Tämä 
johtuu siitä, että he kaikki tekevät osaamisen johtamista työssään sekä ovat 
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perehtyneet organisaation dokumentteihin, joissa osaamisen johtamisen periaatteet 
linjataan. Tutkimusaineistosta nousi selvästi esille osaamisen johtamisen 
strateginen yhteys ja haastateltavat olivat tiedostaneet tämän. 

Tutkimuksen luotettavuutta paransi myös triangulaatio. Saatavillani oli 
organisaation osaamisen johtamista ohjaavia dokumentteja. Haastateltavien 
näkemykset tukivat näitä dokumentteja. Haastatteluissa nousivat esille 
samankaltaiset mielipiteet, joten materiaali oli riittävä ja luotettava. Osaamisen 
johtamisen strateginen yhteys ilmeni sekä organisaation dokumenteista että 
teemahaastatteluista. Lisäksi kerätty aineisto tuotti saturaation. 
Tutkimuskysymyksiin saatiin selkeästi vastaukset ja aineisto tuotti myös 
täydentävää tietoa organisaation osaamisen johtamisesta. 

Uskon, että tutkimuksen tulokset voidaan siirtää myös toisenlaiseen 
kontekstiin, kuten erityisesti oppilaitosympäristöön. Tutkimuksen tulokset 
soveltuvat erityisesti ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, mutta myös 
ammattiopistoihin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia. 
Tulokset vastaavat myös omia ennakko-oletuksiani tutkittavasta aiheesta. 
Analysoin omaa toimintaani koko tutkimusprosessin ajan, jotta pysyisin 
ulkopuolisena. Olen myös kuvannut tutkimuksen vaiheet huolellisesti. 

Etiikka määrittää, millaiset teot ovat moraalisesti oikeita ja mikä on hyvää 
(Haaparanta & Niiniluoto 2016, 149). Näin ollen tieteen etiikka määrittää 
tutkimustyön sisäisiä normeja eli hyvää tutkimusta. Tutkijan tulee muun muassa 
käyttää tieteellistä menetelmää sekä noudattaa tieteellisen argumentoinnin sääntöjä. 
(Haaparanta & Niiniluoto 2016, 149.) Perehdyin tutkimusta ennen tutkimustyön 
periaatteisiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Tutkimusprosessi oli läpinäkyvä ja 
uskottava, sillä prosessin eteneminen on kuvattu ja tehty vastuullisesti. 
Haastatteluissa edettiin johdonmukaisesti ja prosessi toistettiin samankaltaisena 
kaikkien haastateltavien kanssa. Tapausorganisaatio on antanut tutkimukselle luvan. 

Hyvän tutkimuksen eräs merkittävä kriteeri on tutkimuksen sisäinen 
johdonmukaisuus. Tämä näkyy muun muassa käytetyissä lähteissä ja tutkimuksen 
argumentaatiossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149.) Teoreettinen tausta on 
monipuolinen ja laaja, koska aiheesta on käytetty klassikoita sekä uusinta 
tutkimusta lähteissä. Lähteet ovat kunnossa ja teoriassa on keskusteltu 
pääkäsitteistä, näin ollen tutkimus linkittyy teoriaan. Teoria ohjasi sekä aineiston 
keräämistä että analyysia. 

Tutkimusmenetelmät ovat oikeutettuja ja toimivia. Tutkimuksen tulokset 
perustuvat empiriaan ja tutkimusmateriaaliin. Materiaalin hankinnassa on käytetty 
yhdistettyjä menetelmiä ja tutkimus on kuvattu loogisesti sekä ymmärrettävästi. 
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Olennainen informaatio ilmiöstä on selvitetty ja tutkija on toiminut rehellisesti, 
objektiivisesti ja uskottavasti. Läpinäkyvyyttä tutkimukseen tuo se, että 
tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi linkittyivät vahvasti osaamisen 
johtamisen teoriaan. Materiaalia kerättiin kattavasti ja monipuolisesti, ja se 
tuottikin saturaation. Haastateltavat olivat organisaatiossa aiheen asiantuntijoita ja 
heillä oli vahva kokemus osaamisen johtamisesta. Haastattelurunkoa noudatettiin 
ja haastatteluteemat nousivat aiheen tärkeimmistä teorioista. Tutkimuksen 
tavoitteena oli saada uutta laadukasta informaatiota ja kehittää tutkimusta. 
Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa muihin korkeakouluorganisaatioihin, 
sekä osin ammattiopistoihin. 
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4 Löydökset materiaalista ja haastatteluista 
  

 

Tämän luvun aluksi kuvaan ammattikorkeakoulujen tehtävät ja esittelen 
tapausorganisaation. Tämän jälkeen kuvaan tutkimuksen materiaalista ja 
haastatteluista saadut löydökset. 

 

4.1 Ammattikorkeakoulujen tehtävät ja tapausorganisaatio 

     
      Ammattikorkeakoululaki (28.12.2018/1368) määrittelee: ” Ammattikorkeakou-
lun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä 
tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa 
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa 
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää 
ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään 
hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan 
oppimiseen.” (28.12.2018/1368). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) (OKM:n www-sivut 8.7.2017) mukaan 
korkeakoulujen toiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia ja sivistystä, 
kestävää kehitystä sekä suomalaista kilpailukykyä. Ministeriön ohjauksen 
tavoitteena on aikaisempaa vaikuttavampi ja tehokkaampi, laadukkaampi sekä 
kansainvälisempi korkeakoululaitos. Korkeakoulujen tulee profiloitua 
vahvuusalueilleen sekä tehdä tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että 
tutkimuslaitosten kanssa. Korkeakoulujen tulee myös ennakoida työelämän, 
kulttuurin ja yhteiskunnan uudistumista sekä turvata korkeakoulutetun työvoiman 
saatavuus. Pyrkimyksenä on myös, että korkeakoulut toimivat kansainvälisesti ja 
ovat vetovoimaisia oppimis- ja tutkimusympäristöjä. (OKM:n www-sivut 
8.7.2017). 
       Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on yksi vetovoimaisimpia 
ammattikorkeakouluja Suomessa. Oppilaitoksessa on noin 9 000 opiskelijaa. 
Oamk kouluttaa asiantuntijoita työelämään ja kehittää Suomen kilpailukykyä. 
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Korkeakoulun opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaa noin 500 
oamkilaista (Oamkin internet-sivut, 15.7.2020.) 
      Oulun ammattikorkeakoulussa on AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-
tutkintoon (YAMK) tutkintoon johtavaa koulutusta. Muita koulutusmuotoja ovat 
avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, erikoistumis- ja täydennyskoulutukset 
sekä ammatillinen opettajankoulutus. Yksi korkeakoulun päätehtävistä on 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä tuetaan sekä Oulun seudun että 
koko Pohjois-Suomen kehitystä. (Oamkin internet-sivut, 15.7.2020.) 
     Tämän tutkimuksen aikana Oulun ammattikorkeakoulussa oli kuusi yksikköä: 
Liiketalouden yksikkö, Kulttuurin yksikkö, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, 
Luonnonvara-alan yksikkö, Tekniikan yksikkö sekä Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu.  
       Tutkimuksen alkaessa Oulun ammattikorkeakoulun hallinto oli Oulun seudun 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSEKK) alaisuudessa. 14 OSEKK:n 
omistajakuntaa ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Raahe, Tyrnävä ja Yli-Ii. (OSEKK:n 
internet-sivut, 6.11.2012.) 
       Vuonna 2014 Oulun seudun ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö. Toiminta 
jatkui samalla toiminta-alueella, mutta ilman kunnallista ylläpitäjää. Näin 
organisaation päätöksenteko muuttui. Organisaation strategia uudistettiin 
muutoksen yhteydessä. Osaamisen johtaminen nostettiin tässä esiin keskeisesti. 
Keväällä 2014 organisaatiossa käynnistyivät yhteistoimintaneuvottelut, joiden 
tuloksena henkilöstöä vähennettiin. Tämä asetti uuden haasteen organisaation 
osaamisen johtamiselle. Vähemmällä henkilöstöllä pitäisi tuottaa korkealaatuista 
opetusta tehokkaasti ja tuloksellisesti. Myös ammattikorkeakoulun rahoitusmalli 
muuttui, joka aiheuttanee muutoksia myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Oamkin strategiaa uudistettiin vuonna 2017, jolloin käytiin myös toiset yt-
neuvottelut. Organisaation nimenä on nyt Oulun ammattikorkeakoulu, ja se toimii 
kesään 2020 saakka kolmella kampuksella Oulussa ja yhdellä kampuksella 
Oulaisissa. Lisäksi on Hallintoyksikkö ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 
Vuonna 2020 käytiin kolmannet yt-neuvottelut. Vuoden 2020 aikana osa 
toiminnasta siirtyy Oulun yliopiston tiloihin. Oulun yliopisto on Oamkin 
pääomistaja.     
      Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset analyysin perusteella. Aluksi 
kuvaan osaamista Oulun ammattikorkeakoulussa, osaamisen johtamisen nykytilaa 
tapausorganisaatiossa, osaamisen johtamista organisaation toiminnassa sekä 



 105

osaamisen johtamista ja palvelutoimintaa. Tämän jälkeen kuvaan resursseja ja 
kyvykkyyksiä, ydinosaamisia ja osaamisen jakamista. Lopuksi kuvaan osaamisen 
johtamisen kehittämistä, palvelutoimintaa tulevaisuudessa ja tulevaisuuden 
ydinosaamisia sekä tehdään yhteenveto. Tämä koko luku perustuu 
tutkimusmateriaalista esille tulleisiin asioihin. 

       Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2014 - 2020 on nimeltään “Osaamisella 
hyvinvointiin”. Strategian tavoitteena on tuottaa kyvykkyyksiin pohjautuvaa 
liiketoimintaa sekä kohdentaa koulutus alueen tarpeisiin. Oamkin toimintaa 
ohjaavat asiantuntemus, asiakassuuntautuneisuus, yhteisöllisyys ja tuottavuus. 
(Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2014 - 2020). 

Oulun ammattikorkeakoulun missiona on tuottaa monimuotoista 
ammattikorkeakoulutusta Pohjois-Suomessa sekä palvella alueen työelämän, 
talouden ja kulttuurin tarpeita.  Oamkin keskittymisalueita ovat tulevaisuuden 
terveys ja hyvinvointi, energia, luonnonvarat ja ympäristö. Korkeakouluyhteisön 
jaettuja teemoja ovat älykäs oppiminen, yrittäjyys ja uusi liiketoiminta, sekä 
innovatiiviset tuotteet ja palvelut. Ydinosaamistekijöitä ovat esimerkiksi 
henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, johtamisen ja esimiestyön 
kehittäminen, korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen, sekä toiminnan 
suorituskyky, tehokkuus ja laatu. (Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2014 - 
2020). 

Strategia on päivitetty vuonna 2017, ja se ulottuu edelleen vuoteen 2020 
nimellä ”Elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen”. Visiona on olla pohjoisen 
Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Toimintaa 
ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja 
tuloksellisuus. Korkeakoulun tehtävänä on palvella työ- ja elinkeinoelämän 
kehittämisen ja uudistamisen tarpeita ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä 
vastata Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuudesta. 
Toiminta profiloituu vahvaan ICT-osaamiseen sekä luonteenomaiseen ketterään 
kokeilukulttuuriin ja tarkoituksenmukaisesti hyödynnettyyn digitalisaatioon. 
(Oamkin www-sivut 8.7.2017). 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kehittämissuunnitelmassa 2013 - 2015 
on yhtenä kriittisenä menestystekijänä osaamistarpeiden tunnistaminen ja 
osaamisen kehittäminen. Nykytilassa todetaan, että henkilöstön ikäprofiili on 
vinoutunut ja kriittistä osaamista poistuu nopeasti. Toimenpiteiksi esitetään 
osaamisen kartoittamista ja ennakoivaa rekrytointia sekä henkilöstön 
uudelleenkoulutusta. Tavoitteena on osaamisen jatkuvan ja hallitun kehittämisen 
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toteutuminen. Mittareina käytetään itsearviointia ja rekrytointien analyyttista 
käsittelyä. (Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kehittämissuunnitelma 2013 - 
2015).  

Kehittämissuunnitelman mukaan osaamisen kehittämisessä keskitytään 
erityisesti opetus- ja ohjausosaamisen päivittämiseen sekä opettajien pedagogisen 
pätevyyden hankkimiseen. Jotta henkilöstöä voi tarvittaessa siirtyä muihin 
yksiköihin, mahdollistetaan se osaamisen päivittämisellä ja laaja-alaistamisella. 
Tämän vuoksi osaamisen kehittämiseen ja kartoittamiseen panostetaan. (Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun Kehittämissuunnitelma 2013 - 2015). 

Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan myös vaikuttavuus. 
Ammattikorkeakoulun alueelliseen vaikuttavuuteen johtaa se, miten toiminta on 
järjestetty yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi ja kuinka toimintaympäristössä 
kommunikoidaan. Henkilökunnan tulee osallistua aktiivisesti alueellisten 
kehittäjäyhteisöjen toimintaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettua tietoa 
on velvoite levittää ja julkaista. (Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
Kehittämissuunnitelma 2013 - 2015). 

Kehittämissuunnitelmaa ei ole päivitetty, mutta Oamkissa on pitkälle kehitetty 
laatujärjestelmä, joka ohjaa toimintaa. Auditointeja ja arviointeja tehdään 
säännöllisesti ja henkilöstöä koulutetaan laatuasioissa. Toiminta perustuu jatkuvaan 
kehittämiseen. Palautetta kerätään systemaattisesti opiskelijoilta, henkilöstöltä ja 
sidosryhmiltä. 

 

4.2 Osaamisen johtamisen nykytila 

 

Teemahaastatteluiden aluksi kartoitettiin osaamisen johtamisen nykytilaa 
organisaatiossa. Kysyttäessä osaamisen johtamisen merkitystä organisaatiossa 
kaikki vastaajat näkivät sen tärkeänä ja keskeisenä asiana. Osaamisen johtaminen 
on toiminnan lähtökohta ja ydinasia. Organisaation henkilöstöllä on 
kokonaisuudessaan valtava osaamispaletti. Tätä osaamista tulisi johtaa 
koordinoidusti. Kyseessä on nimenomaan asiantuntijaorganisaatio, jossa on paljon 
erilaista osaamista.  

Haastateltavien näkemyksen mukaan osaamisen johtamisen lähtökohtana tulee 
olla organisaation strategia. Pitäisi hahmottaa yksittäisten osaamisten lisäksi 



 107

organisaation kokonaiskyvykkyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri yksiköissä ja 
koulutusohjelmissa on erilaista osaamista. Nämä pitäisi kartoittaa ja hyödyntää 
tehokkaammin. Perinteisesti organisaatiossa osaamista ei ole systemaattisesti 
johdettu. Tulevaisuudessa tämä on kuitenkin organisaation muutoksenkin myötä 
merkittävä asia. Jo rekrytoinnista lähtien tulisi kiinnittää huomiota osaamispohjan 
muodostamiseen. Koulutusorganisaatiossa substanssiosaaminen on tärkeällä sijalla. 
Koko toiminta on osaamisen varassa. Toisaalta osaamisen johtaminen onkin 
arkipäivän toimintaa. Organisaation strategian lisäksi osaamisen johtamisessa tulisi 
ottaa huomioon yksiköiden näkökulmat, osastojen näkökulmat, valtakunnalliset ja 
alueelliset suuntaukset. 

 
”Meillä paljon puhutaan tästä osaamisen johtamisesta ja siitä, että se on 

sellainen strategiaan kytkeytyvä peruskysymys itse asiassa. Kokonaisuus, jossa 
minusta ei ole kysymys yksittäisten opettajien tai yksittäisten henkilöiden 
osaamisesta, vaan organisaation kokonaiskyvykkyydestä. Se on tämmöinen 
strategian keskeinen osa. Osaamisen johtaminen etenee strategian suunnassa tai 
ainakin sen pitäisi edetä. Osaamisen johtaminen on erittäin merkittävä asia.” 
(Henkilö D) 
 
       Haastateltavat kuvaavat, että koulutus on osaamisen jakamista. Ilman 
osaamista ei voida jakaa osaamista opiskelijoille. Opiskelijoille on luvattu antaa 
ammatin edellyttämä opetus. Strategisen johtamisen tulisi näkyä yksiköissä ja 
heijastua myös opetussuunnitelmiin. Asiantuntijat osaavat johtaa itse itseään, mutta 
järjestelmällisellä osaamisen johtamisella voitaisiin toimia tehokkaammin ja 
pärjätä paremmin muutoksessa. Tämä olisi tärkeää tulevaisuuden kilpailukyvyn 
kannalta. Osaamisen päivittämiselle tulisi olla myös aikaa. Verkostoituminen ja 
työelämäyhteistyö ovat tärkeitä. Projektit ovat yksi kehittämisen väline. Esimiehen 
tehtävä on antaa alaisille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet toteuttaa ja 
kehittää substanssiosaamista. On haaste tuntea alaiset, jos heitä on paljon. Pienissä 
yksiköissä tämä on helpompaa. 
       Osaamisen johtamisen tavoitteena on hallita ja hahmottaa monitahoisen ja 
laajan asiantuntijaorganisaation osaamisia. Osaamisen uusiutumiseen tulee 
varautua ja suunnata niitä kohti elinkeinoelämän uusia tarpeita. Poistuvan 
osaamisen korvaaminen tulisi varmistaa. Spesifinen osaaminen voi olla yhden tai 
kahden henkilön varassa. Jokainen ihminen kehittää osaamistaan omista 
lähtökohdistaan, siksi olisikin tärkeä varmistaa, että kehittäminen on linjassa 
organisaation tavoitteiden kanssa. Johtajan tehtävä on suunnata toimintaa 
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tavoitteita kohti. Oman organisaation roolin ja tehtävien tulee olla selkeitä johtajille. 
Johtajan tehtävä on viestiä työntekijöille ja luoda puitteet ja edellytykset työnteolle. 
Johtajan tulee arvostaa alaisiaan, tukea ja kannustaa heitä. Ihmisillä on oltava 
mahdollisuus vaikuttaa. Osaamisen johtaminen on ihmisten kanssa toimimista. 

 
”Osaamisen johtaminen on minusta kaiken lähtökohta. Se on niin tärkeä asia, 

itse asiassa koko suunnittelu lähtee siitä liikkeelle. – Profiili perustuu osaamiseen, 
koko toiminta on henkilöstön osaamisen varassa. Niin minä sen sanoisin, että se 
on kaiken lähtökohta. Koko organisaatiota voidaan kuvata osaamisen kautta.” 
(Henkilö F) 

 
       Haastateltavat pitivät tärkeänä, että rekrytoinnissa tulee varmistaa oikeiden 
ihmisten löytäminen. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan henkilöillä tulee myös olla 
potentiaalia kehittyä ja vaihtaa tarvittaessa toisiin tehtäviin. Tukipalveluissa 
tehtävänkuvat ovat laajat. Asiantuntemusta ja osaamista tulee olla valmis 
täydentämään. Organisaation tulos tehdään osaamisen johtamisen kautta. Jos 
osaamista ei ole, niin ei pystytä toimimaankaan. Organisaatiolla on tarve 
suuntautua uudelleen ja varautua myös henkilöstövähennyksiin. Tekninen kehitys 
etenee vauhdilla, siihen tulee pystyä vastaamaan. Osaamisen tulisi näkyä ulospäin 
organisaatiosta opiskelijoiden osaamisen kautta työelämässä. Hyvin koulutetut 
opiskelijat viestivät organisaation laadusta. Samoin ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta henkilöstön osaaminen välittyy 
työelämään ja toiminta-alueelle.  

 
”Sinällään ilmankin osaamisen johtamista, niin meillähän on osaamista, se on 

niin kuin fakta. – Että kyllähän me pärjätään tavallaan ihan hyvin ilmankin 
osaamisen johtamista, mutta sitten jos me haluttaisiin pärjätä vielä paremmin.” 
(Henkilö L) 

 
Kaiken kaikkiaan haastatteluiden perusteella voidaan kuvata, että osaamisen 

johtamisen merkitys on keskeinen osa organisaation toimintaa. Organisaation 
osaamista pitää johtaa koordinoidulla tavalla. Osaamisen johtamisen tulee perustua 
organisaation strategiaan. Asiantuntijaorganisaatiossa, kuten 
koulutusorganisaatiossa, koko toiminta perustuu osaamiseen. Johtajien tulee 
varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikealla paikalla, ja että heillä on tarpeeksi 
osaamista voidakseen tehdä parhaansa. 
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4.3 Osaamisen johtaminen organisaation toiminnassa 

 
        Kysyttäessä miten osaamisen johtaminen näkyy organisaation toiminnassa, 
haastateltavat kertoivat, että henkilöstölle tarjotaan kehittymismahdollisuuksia 
oman mielenkiinnon mukaan. Henkilöstön kanssa käydään jatkuvaa keskustelua 
kehityskeskusteluiden lisäksi. Organisaation painopistealueet määrittävät 
tarvittavan osaamisen. Työelämän tarpeet heijastuvat osaamisen organisointiin. 
Tulisikin rakentaa pitkän aikavälin osaamisprofiili. Ennakointi on tärkeää, sillä 
koulutus on melko hitaasti reagoivaa ja muuttuvaa. Pitäisi myös kyetä luomaan 
osaavia verkostoja yksilötason osaamisten lisäksi. 
       Haastateltavat kertoivat, että osaamisperustaisuuden tulee olla toiminnan 
pohjana. Palaverit sekä tutkimus- ja kehittämistyö (tki) kartuttavat osaamista. 
Yksiköiden kesken tulisi kyetä tekemään luontevaa yhteistyötä ja hyödyntää 
resursseja. Kansainväliset, valtakunnalliset ja alueelliset haasteet tulee ottaa 
huomioon. Tulevaisuutta tulisi kyetä ennakoimaan ja olla muutama askel edellä 
kehityksessä. Osaamisen johtamisen tietojärjestelmä voisi helpottaa toimintaa 
huomattavasti. Kehityskeskusteluiden tiedot ovat lähiesimiesten käytössä, mutta 
niitä ei voida hyödyntää laajemmin. 
 
”Siinä minä ajattelen johtamisessa, että hirveän äkkiä saa sammutettua sen innon, 
jos jollakin sellainen palo on kouluttautumiseen. Mutta saa sen myöskin tavallaan 
roihahtamaan.” (Henkilö F) 
 
     Opetusta pyritään suunnittelemaan yhdessä ja tekemään luonteva työnjako. 
Useimmat henkilöt haluavat pientä uutta haastetta, se on työvireyden lähtökohta. 
Tulee kuunnella taitavasti alaisiaan ja ohjailla yhteisymmärrykseen. Alaisia ei 
voida pakottaa osaamisen kehittämiseen, mutta voidaan puskea ja mahdollistaa. 
Tiedotus ja keskustelu ovat tärkeitä. On pakkokin olla kehitysorientoitunut. Joskus 
tiukat raamit ja resurssit rajoittavat kehittämistä.  
       Haastateltavat huomioivat myös, että rehtorin toimisto on palveluyksikkö ja 
sen tulisi poistaa esteitä osaamisen johtamiselta. Hallinnollisesti osaamisen 
johtaminen on jokaisen tehtävä. Opettaja johtaa koulutustapahtumaa ja sen tulisi 
näkyä toiminnassa. Muutoksen myötä pyritään parempaan ja tehokkaampaan 
toimintaan. Kun osaamista on selvitetty keskusteluilla, on löydetty suuri potentiaali 
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piilevää osaamista. Tämä mahdollistaa muun muassa uudelleensijoittamista. 
Tulevaisuudessa rekrytointia ei ehkä tehdä paljon, joten on tärkeää hyödyntää 
olemassa oleva osaamispotentiaali. Myös tiimityö on tärkeää, jotta osaamisen 
lisääntyisi ja siirtyisi. Sisäiset sijaisuudet voivat tarjota mahdollisuuksia osaamisen 
kehittämiseen. 

 
”Johtaja voi ainoastaan mahdollistaa ihmisten toimintaa, että se on se, mistä 

lähdetään liikkeelle. – Pahinta on, jos johtaja jollakin tavalla onnistuu estämään, 
heikentämään sitä opettajan kykyä tehdä työtään ja mahdollisuuksia kehittää sitä 
omaa osaamistaan.” (Henkilö T) 

 
       Haastatteluissa ilmeni, että osaamisen johtaminen näkyy käytännön 
johtamistyössä ja arjen työssä. Peruskysymyksenä on, mitä lisäarvoa johtaminen 
voi tuoda asiantuntijan työhön. Johtaja voi ainoastaan mahdollistaa 
asiantuntijoiden laadukkaan toiminnan ja osaamisen kehittämisen. Pahinta on, jos 
se onnistutaan estämään. Valmentava tuki on tärkeää, se auttaa jokaista 
kehittymään omalta tasoltaan. Valmentaja huolehtii voimavaroista, positiivisesta 
ilmapiiristä, oikeanlaisen palautteen antamisesta, kiinnittää huomiota vahvuuksiin 
ja mahdollistaa kehittymisen. 

 
”Yksilöille pitää antaa mahdollisuus saavuttaa niin sanottu flow-tila. On päästävä 
lentoon niin sanotusti ja silloinhan sitä ei pysäytä mikään. Sen olemus tarttuu 
muihinkin.” (Henkilö X) 

  
       Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että asiantuntijaorganisaatiossa 
ei voi olla muunlaista kuin osaamisen johtamista. Asioita tulee jatkuvasti opetella 
uudelleen ja omaksua. Osaamisen johtamisen teema on ajankohtainen 
organisaation muutostilanteessa. Ministeriön antamien tietojen pohjalta on 
selvitelty tarvittavia osaamisia ja tulevaisuuden suuntia. Osaamisen johtaminen ei 
vielä ole niin hyvällä tasolla kuin voisi olla. Opiskelijat ovat työyhteisön keskeisiä 
jäseniä ja onnistuminen näkyy opiskelijoiden hyvänä. Työntekijöiden hyvinvointi 
vaikuttaa organisaation tulokseen. Strategia on keskeinen työväline. 

Haastattelujen perusteella osaamisen johtaminen on jokapäiväistä toimintaa 
koulutusorganisaatiossa. Henkilöstölle tulee tarjota kehittymismahdollisuuksia. 
Yhteistyö ja tiimityö ovat myös tärkeitä organisaatiossa. Johtajien tehtävä on 
poistaa esteitä osaamisen johtamiselle. 
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4.4 Osaamisen johtaminen ja palvelutoiminta 

 
       Organisaation palvelutoiminnalla tarkoitetaan organisaation ydintehtäviä eli 
koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa (tki). Vastaajat näkivät, että hanketyö 
on tärkeä osa palvelutoimintaa. Ihmiset ovat erilaisia, ja joillekin hanketyö toimii 
kehittymisen välineenä. Luonne ja innostuneisuus asiasta vaikuttavat halukkuuteen 
toimia hankkeissa. Halukkaita henkilöitä tulee rohkaista ja antaa heille 
mahdollisuuksia. Opetus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta tulee integroida 
tehokkaasti. Kaikki eivät ole tki-henkilöitä, osa opettajista on enemmän 
opetusorientoituneita. Työelämäyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ja sen tulisi olla 
aktiivista ja jatkuvaa. Opettajilla onkin laajat verkostot työelämään. 

 
”Palvelutoiminnassa on kysymys oikeantyyppisen osaamisen kohdentamisesta ja 
ohjaamisesta tähän meidän toimintaan.” (Henkilö D) 

 
       Haastateltavat näkivät, että haasteena työssä on pedagogisen osaamisen 
ylläpitäminen. Maailman muuttuminen vaatii uudenlaista ajattelua. Hankkeitten 
hankkiminen on oma osaamisalueensa. Suurin motivaatio hanketoimintaan täytyy 
tulla opiskelijoille tulevan hyödyn kautta. Hankkeiden tulisi liittyä opetukseen 
linkittyen ajankohtaisiin asioihin.  Harjoittelujaksot ja työelämälähtöiset projektit 
ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Maksullisen palvelutoiminnan järjestäminen on 
vielä haasteellista. Oppilaitoksen tulee löytää oma osaamisprofiilinsa, jota tulee 
rohkeasti markkinoida. Opiskelijoiden kautta palvellaan välillisesti työelämää.  

 
”Ei olla vaan täällä neljän seinän sisällä tai tällä alueella niin kuin supussa, 

vaan että me löydetään semmoinen profiili, jota me voidaan markkinoida sitten 
tuonne muuallekin ihan rohkeasti.” (Henkilö F) 

 
      Haastateltavat nostivat esille, että uutta osaamista voidaan tuotteistaa ja myydä 
täydennyskoulutuksessa. Myös korkeakouluyhteistyö ja kansainvälisyys ovat 
tärkeitä. Osaamisen johtamisen ohjelmistolla voitaisiin löytää asiantuntijoita 
työelämän tarpeisiin. Maksullisessa palvelutoiminnassa olisi vielä kehitettävää. 
Opettajista voi tuntua, ettei ylimääräiselle toiminnalle ole aikaa. 
Palvelutoiminnasta on myös imagohyötyä. Hyvä laatu välittyy ulospäin. 
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Asiantuntijuus vahvistuu ja voidaan saada lisätuloja. Hankkeisiin tulisi saada 
laajasti opettajia mukaan. Työtehtävät voivat sitä kautta tulla 
mielenkiintoisemmiksi. 
      Opettajilla tulisi olla tutkiva kehittämisote, jotta työelämäosaaminen nousisi. 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulisi näkyä jokapäiväisessä työssä. Tarvitaan 
visionääristä johtamista ja strategian kytkemistä tki-toimintaan. Keskustelun kautta 
osaamiset tulisi saada kytkettyä yhteen. Osaamisen johtamisen kautta voidaan 
tarjota tasalaatuista palvelua ja oikeita tutkintoja alueen tarpeisiin. Alueen tarpeet 
ja aluekehitys ovat tärkeitä.  
       Haastateltavat korostivat, että ammattiosaamisen lisäksi on oltava pedagogista 
osaamista. Hanketoiminta täydentää osaamista. Täydennyskoulutuksia olisi 
mahdollista järjestää. Tulee pystyä reagoimaan ketterästi ja proaktiivisesti. 
Yhteistyö ja yhteinen tekeminen ovat tärkeitä. Yhteisellä tekemisellä onnistutaan 
koko ammattikorkeakouluna. Tulee saavuttaa tekemisen meininki. Osaamisen 
johtamisen tulee olla osa strategista henkilöstöjohtamista. Se luo edellytykset 
tuloksen tekemiselle ja vaikuttaa työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. 

 
”Yleensä jos kuuluu kovin paljon purnausta, että ei ole aikaa tai ei ole resursseja 
kunnolla, niin se jo kertoo siitä, että ilmapiiri ei ole paras mahdollinen. Silloin 
ihmiset eivät saa osaamista käyttöönsä tai eivät halua antaa sitä organisaation 
käyttöön.” (Henkilö T) 

 
Tutkimusaineiston perusteella tutkimus- ja kehittämistyö ovat tärkeä osa 

organisaation toimintaa. Tämä työ tarjoaa henkilöstölle hyvän tavan kehittää 
osaamistaan. Erilaiset projektit palvelevat työelämää ja myös opiskelijat voivat 
osallistua niihin. 
 

4.5 Voimavarat, kyvykkyydet ja ydinosaamiset 

 

      Toisena teemana olivat ydinosaamiset ja kompetenssit. Aluksi kysyttiin, mitä 
voimavaroja ja kyvykkyyksiä organisaatiossa on. Kaikilla ammattiopettajilla on 
työelämätaustaa. Henkilöstöllä on paljon erilaista osaamista ja voimavaroja. Se on 
toisaalta rikkaus ja etu, mutta toisaalta voi tehdä hajanaiseksi. Substanssiosaamista 
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on laidasta laitaan. Johdon haasteena on katsoa kokonaisuutta. Opetuksessa 
käytetään lisäksi lukuisia ulkopuolisia asiantuntijoita. Nähtiin, että organisaation 
osaaminen on käytäntöön sitoutunutta ja sitoutuvaa. Kaiken kaikkiaan voimavaroja 
ja kyvykkyyksiä löytyi suuri määrä. Olen ryhmitellyt niitä taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5. Voimavarat ja kyvykkyydet. 

 
Substanssiin liittyvät Tukevat osaamiset Ominaisuudet 

Pedagoginen osaaminen 

Substanssiosaaminen 

Hankeosaaminen 

Asiantuntijaosaaminen 

Etäopetus 

Englanninkielinen opetus 

Ohjausosaaminen 

Verkkopedagogiikka 

Kehittämisosaaminen 

Tutkimusosaaminen 

Organisaatio-osaaminen 

It-osaaminen 

Työyhteisöosaaminen 

Verkosto-osaaminen 

Tiimityötaito 

Kielitaito 

Viestintäosaaminen 

Arvo-osaaminen 

Suunnitteluosaaminen 

Vuorovaikutustaidot 

 

Muutoksensietokyky 

Joustavuus 

Asioiden omaksumiskyky 

Yhteistyökyky 

Valmentajan taidot 

Tiedonhallinnan kriittisyys  

 
Jaottelin haastateltavien esille nostamat voimavarat ja kyvykkyydet kolmeen 

kategoriaan: substanssiin liittyviin, tukeviin osaamisiin sekä ominaisuuksiin. Nämä 
ovat henkilötasolla olevia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä. Koska osaamisia on 
näin paljon, niin niiden hahmottamiseen tarvittaisiin ohjelma. Osaamisia 
kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Organisaation henkilöstö on kyvykästä ja myös 
opiskelijat ovat voimavara. Osaamista tulisi pyrkiä jakamaan. Henkilöstö on varsin 
itseohjautuvaa ja motivoitunutta. Ihmiset tulevat monista taustoista, joten heillä on 
paljon monipuolista aiempaa osaamista. Osa osaamisesta on esimiehiltä piilossa. 
Joku hakee näkyvyyttä, toiset ovat hiljaisia. Näin organisaatiossa on osin 
käyttämätöntäkin potentiaalia. Osaamisen johtamisessa on oltava hyvä rakenne ja 
selkeät suuntaviivat. 
 
”Hyvin vahvoja persoonallisuuksia, sen vuoksi hyvinkin monenlaisia mielipiteitä 
ja erilaisia näkökulmiakin on olemassa. Kyllähän meillä ajoittain räiskyy ja rätisee 
tuolla kokouksissakin.” (Henkilö J) 
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    Haastateltavat kuvasivat, että ydinosaamisten tulee tukea substanssin 
kehittymistä ja kasvua. Opiskelijat voivat ohittaa opettajat tiedoissa ja taidoissa. 
Tutkiva opettaminen on otettu käyttöön uutena menetelmänä. Tarvitaan 
vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa ja opettajilla on oltava terve itsetunto. 
Henkilöstöllä tulee olla kykyä olla asiantuntijaorganisaation jäsen, samoin 
tarvitaan alaistaitoja. Työn tulee tuottaa lisäarvoa opiskelijoille. 
 
”Mitä enemmän tähän organisaatioon tutustuu, sitä nöyremmäksi tässä tulee sen 
osaamisen edessä mitä täällä on. Täällä on aivan valtava määrä osaamista ja 
täällä tehdään valtava määrä työtä.” (Henkilö O) 
 
      Erikoisosaaminen voi olla yhden henkilön varassa, näin toiminta voi olla 
haavoittuvaa. Opetuksen tukena ovat verkostot työelämässä ja hyvät kontaktit sinne. 
Henkilöstö on myös innokasta opiskelemaan, ja tätä organisaatio pyrkii tukemaan.  
Voidaan hyödyntää mentorointia ja perehdytysohjelmia. Organisaatiossa pyritään 
turvaamaan osaamisen siirtyminen. Ikärakenne on osin haasteena, sillä 
eläköitymistä tulee tapahtumaan. Henkilöstöä kannustetaan ideointiin ja 
kokeilemaan, ei heti tyrmätä uusia ajatuksia. Halutaan, että henkilöstö kehittää 
omaa työtään ja ottaa vastuuta toiminnastaan. 

Haastattelujen perusteella organisaatiossa on paljon voimavaroja ja 
kyvykkyyksiä: substanssiin liittyviä, tukevia osaamisia ja ominaisuuksia. Kaikki 
nämä muodostavat osaamisen sekoituksen. Substanssiosaaminen on välttämätöntä 
kilpailussa menestymiseen. 
      Organisaation ydinosaamisista haastateltavat totesivat, että kaikkea ei hallita 
vakituisella henkilöstöllä, vaan tarvitaan myös täydentävää osaamista 
organisaation ulkopuolelta. On tärkeää, että henkilöstö kehittää omaa työtään 
itsenäisesti. Tarvitaan itseohjautuvuutta ja keskustelua kollegoiden ja muun 
ympäristön kanssa. Koko henkilöstöä yhdistää opettaminen, joka on organisaation 
ydintehtävä ja kivijalka. Tukipalvelut ylläpitävät ydintehtävää.  

 
”Iso kysymys on sitten semmoinen että, vaikka se pedagoginen osaaminen, 

jonka pitäisi olla aivan keskeinen, niin meneekö se läpi kautta kaikkien 
opetushenkilöiden ja minkä tasoisena se menee. Ehkä ne variaatiot on aika isoja 
edelleenkin.” (Henkilö B) 
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     Haastateltavat huomioivat, että eläköitymisen tahti on kiihtymässä. On 
pohdittava, miten siitä päästään yli, ettei tule osaamiskatkoksia ja aukkoja. 
Ydinosaaminen voi muuttuakin, kun työelämässä tapahtuu muutoksia. Voidaan 
hakea myös uutta osaamista. Olisi hyvä määrittää ydinosaamiset ja tukevat 
osaamiset. Tulee tietää, missä kilpaillaan ja kenen kanssa sekä kuka on asiakas. 
Ydinosaaminen on tuloksen tekemiseen liittyvää, toiminnan juju. Tarvitaan 
moniammatillisuutta, ja on hyödynnettävä myös yhteistyö muiden oppilaitosten 
kanssa. Tutkimusaineistosta löydettyjä ydinosaamisia on laaja kirjo. Olen 
ryhmitellyt niitä taulukkoon 6. 

 

Taulukko 6. Olemassa olevat ydinosaamiset. 

 
Substanssiin liittyvät Tukevat osaamiset 

Pedagoginen osaaminen 

Ammatillinen substanssi 

Projektitoiminta 

Tutkimus ja kehittäminen 

Ohjausosaaminen 

Englanninkielinen opetus 

Oppimisen ja opiskelijoiden tukeminen 

Verkko-opetus 

Kansainvälisyysosaaminen 

Verkosto-osaaminen 

Yrittäjyysosaaminen 

Kestävä kehitys 

Työyhteisötaidot 

Tiimityötaidot 

Vuorovaikutustaidot 

Talousosaaminen 

Asiakaspalvelutaidot 

Viestintätaidot 

Organisointitaidot 

It-taidot 

Suunnittelu- ja kehittämisosaaminen 

Yhteistyötaidot 

Lainsäädäntöosaaminen 

 
 
       Jaoin ydinosaamiset kahteen kategoriaan: substanssiin liittyviin ja tukeviin 
osaamisiin. Ydinosaamiset ovat organisaation strategisesti tärkeitä osaamisia, 
tärkeimpinä näistä pedagoginen osaaminen ja substanssiosaaminen. Tukevina 
osaamisina tarvitaan esim. organisointi- ja työyhteisötaitoja. Opettamiseen tulee 
saada lisää välineitä opetusmenetelmien kehittämiseksi. Henkilöstö voi vaihtaa 
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kokemuksiaan ja lähteä hankkeisiin mukaan. Työelämästä voidaan saada 
kehittämistyöntekijöitä. Osaamisen johtaminen on yhdessä tekemistä, osaamisen 
jakamista ja kehittämistä. Tässä on menty parempaan suuntaan. Tarvitaan 
keskustelua, välillä voi olla myös konflikteja ja erimielisyyksiä. Henkilöstön tulee 
olla kiinnostuneita uudesta ja katsoa tulevaisuuteen. Tehtävänä on välittää 
osaaminen opiskelijoille ja mahdollistaa oppiminen. On myös oltava osa 
organisaatiota, ja tietää, kenelle työtä tehdään. Tulee olla yleiset linjaukset siitä, 
missä ollaan menossa. Ammattikorkeakoulun on tunnettava oma roolinsa, kuten 
soveltavan tutkimuksen tekeminen. 
 
”Ydinosaaminen on sellaista osaamista, jota ei oikeastaan muilla ole. Sitä on 
vähän vaikea kopioida, se on tavallaan liiketoiminnan juju, että mistä me saadaan 
se tulos.” (Henkilö X) 

 
Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että ydinosaamiset ovat 

osaamisen johtamisen tärkein osa. Ne ovat välttämättömiä organisaation 
toiminnalle ja koko toiminnan pitää perustua niihin. Ydinosaamisia on kahdenlaisia: 
substanssiin liittyviä ja tukevia osaamisia. Muuttuvassa ympäristössä tulee olla 
valmius löytää uusia ydinosaamisia. 

 

4.6 Osaamisen jakaminen 

 
       Miten sitten osaamista voidaan siirtää organisaatiossa? Haastateltavien 
mukaan tarvitaan paljon yhteistä keskustelua. Uusien henkilöiden kanssa voidaan 
hyödyntää mentorointia. Eläköitymistä tapahtuu jonkun verran. Saman aihepiirin 
opintojaksoilla opettajat voivat tuottaa yhteistä materiaalia. Osaamisen siirto voi 
koitua ongelmaksi, siinä voi tulla katkeamia. Kuitenkin uusi osaaminen voi 
mahdollistaa muutoksen. Silloin saadaan uusia tuoreita ajatuksia ja näkökulmia. 
Tähän saakka muutosherkkyys on ollut vähäistä. Kuitenkaan perinteisillä 
toimintamalleilla ei enää pärjätä. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, vanhat mallit ovat 
olleet jäykkiä. Substanssiosaaminen voi olla uudella henkilöllä vahvempi kuin 
vanhalla. Rekrytoinnissa haetaankin tuoretta osaamista. 
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”Pedagogiikka on hyvin sitä luokkapedagogiikkaa ja ovi kiinni ja sen tyyppistä. 
Tässä tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua.” (Henkilö B) 
 
       Olen koonnut taulukkoon 7 osaamisen siirtämistä edesauttavia tekijöitä. 
 

Taulukko 7. Osaamisen siirtämisen menetelmät. 

 
Toimintoja Tukevia menetelmiä 

Koulutukset 

Teemapäivät 

Palaverit ja kokoukset 

Tki-toiminta ja hankkeet 

Kahvi- ja ruokapöytäkeskustelut 

Kehityskeskustelut 

Tiedotus 

E-oppiminen 

Tiimiopettaminen 

Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Hyvä perehdytys 

Työparit 

Tiimit ja aineryhmät 

Toimintaohjeet ja säännöt 

Prosessikuvaukset 

Tietojärjestelmät 

Toisessa yksikössä työskenteleminen 

 
 
      Jaoin tutkimusaineistosta havaitut osaamisen siirtämisen menetelmät 
toimintoihin ja niitä tukeviin menetelmiin. Tärkeitä toimintoja ovat sellaiset, joissa 
ihmiset ovat koolla yhdessä tai tekevät muutoin yhteistyötä, kuten palaverit ja 
kokoukset sekä erilaiset keskustelut. Tukena ovat esim. toimintaohjeet ja säännöt 
sekä tietojärjestelmät. Lähekkäin olevat työhuoneet mahdollistavat luontevan 
yhteistoiminnan, Työyhteisön henki tulee saada sellaiseksi, että ollaan yhdessä ja 
autetaan toisia. Koulutustietojen jakaminen on tarpeen. Osaamisen siirtämisessä jää 
paljon oman aktiivisuuden varaan. Tietoa on paljon, ja sitä on kyettävä seulomaan. 
Henkilöstö voi oppia toisiltaan. Tuleekin saattaa uusi henkilö oikeiden ihmisten 
kanssa tekemisiin, jotta tämä tapahtuu. Osaamisen johtamisen tietojärjestelmä voisi 
tukea toimintaa. 
 
”Niin, kun meillä on niitä yksilötaiteilijoita ja tämmöisiä. Kyllähän se 
organisaation kannalta olisi tietysti hyvä, että osaamista pystyttäisiin siirtämään 
mahdollisimman laajalle, että se niin kuin säteilisi joka paikkaan. Tämä meidän 
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väki on vähän itsepäistäkin ja itsenäistä, että kyllä niitä osittain pidetään vähän 
omina tietoina niitä hommia eikä tavallaan paljasteta muille.” (Henkilö J) 
 
Haastateltavat korostivat, että tarvitaan yhteiset tavoitteet ja yhteinen 
ydinosaaminen. Hiljaista tietoa on todella paljon, ja siitä osa jää siirtymättäkin. 
Hanketyö vaatii valtavasti innostusta. Siinä ollaan aina uuden edessä ja etsitään 
uusia asioita. Tiedon määrä lisääntyy koko ajan, ja sitä tulee kyetä hallitsemaan. 
 
”Minusta se riippuu niin paljon siitä henkilöstä, joka lähtee pois, sen asenteista. 
Meillä on joitakin sellaisia, jotka lähtevät pois, eikä niillä ole mitään halua siirtää 
sitä osaamistaan.” (Henkilö P) 
 
      Eräs haastateltava totesi, että tulee hyödyntää vertaistukea eikä jättää ketään 
yksin. Ongelmiin voidaan hakea yhdessä ratkaisut. Opettajien materiaali voidaan 
jakaa kaikille esimerkiksi verkon kautta. Yhteissuunnittelua tulee hyödyntää. 
      Haastateltavat kuvasivat, että johtajan tehtävä on pitää yllä ja vaalia 
organisaation kulttuuria sekä varmistaa yhdessä tekeminen. Yhteistyössä jokainen 
pystyy arvioimaan omaa tekemistään, omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä 
kehittämiskohteita pehmeällä tavalla. Tarvitaan myös ymmärrystä toisten työstä. 
      Tutkimusaineiston mukaan organisaation toimintaperiaatteet ja tavat ovat 
tärkeitä. Ilmapiirin tulee olla altis osaamisen siirtämiselle. Perinteisesti kulttuuri on 
perustunut yksilötyöskentelyyn. Toisten paikkaaminen on ollut vaikeaa. 
Dokumentointia ja yhteistä tietopankkia tarvitaan. Myös valtakunnalliset verkostot 
ovat tärkeitä. 

Kaiken kaikkiaan aineisosta nousi esille, että osaamisen jakaminen on tärkeää 
osaamisen johtamisen kehittämisessä. Osaamisen jakaminen vaatii yhteistyötä ja 
tiimityötä organisaatiossa. Osaamisen jakamisen kautta osaaminen kumuloituu. 
Organisaatiokulttuurin tulee rohkaista ja tukea uuden osaamisen hankkimista ja sen 
jakamista. Osaamista voidaan siirtää erilaisilla toiminnoilla. 

 

4.7 Osaamisen johtamisen kehittäminen 

 
      Viimeisenä teemana oli osaamisen johtamisen kehittäminen tulevaisuudessa. 
Haastateltavat totesivat, että jatkossakin tarvitaan avointa keskustelua osaamisesta. 
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Osaajat ovat organisaatiossa ja kaikki heistä haluavat kehittyä. Tulee tuntea 
organisaation toimintasuunnitelmat, ja rakentaa niiden pohjalta koko organisaation 
osaamispalettia. On tärkeää olla tietoinen osaamisen kehittämisen 
mahdollisuuksista, eli tietää miten kukin voi vaikuttaa ja kehittää osaamistaan 
haluamaansa suuntaan.  
     Haastateltavat ennakoivat, että tulevaisuudessa varmastikin tapahtuu muutoksia 
osaamistarpeissa ja tulee uusia ydinosaamisalueita. On tarve kehittyä, ja täytyy 
tuntea työntekijät sekä tietää osaaminen ja sen kohdentaminen. Tässä on 
johtamisella paljon tekemistä. Organisaation talous tulee kiristymään ja tapahtuu 
rakennemuutoksia. Ennakoinnilla on tässä tärkeä rooli.  
 
”Vaikka ollaan tyytyväisiä siihen, että homma toimii hyvin, että tällä tiellä 
mennään, mutta ei voi niin kuin tuudittautua siihen, että tämä on pysyvää. On 
oltava valmius aika nopeallakin aikataululla tekemään isojakin muutoksia.” 
(Henkilö D) 
 
      Haastateltavat totesivat, että substanssiosaaminen on hallussa, mutta 
pedagoginen puoli kaipaisi kehittämistä. Opettajien tulee hallita uusia 
opetusmenetelmiä. Toiminnan tavoitteet tulee linjata ja kouluttaa opiskelijoita 
niiden mukaisesti. Organisaatiossa tapahtuu myös eläköitymistä eli 
ikärakenteeseen on kiinnitettävä huomiota ja ikäjohtamiseen panostettava. Hyvä 
keino siirtää osaamista on pitää vanhempi ja nuorempi opettaja samassa tiimissä. 
     Yksi haastatelluista oli sitä mieltä, että osaamisen johtaminen on toisaalta 
arkipäiväistä toimintaa. Ei puhuta osaamisen johtamisesta, mutta sitähän johtajan 
työ on. Johtaja antaa raamit kehittämiselle, innostaa ja kannustaa kehittämiseen 
sekä palkitsee työntekijöitä. 
 
”Tietenkin se, että maailma muuttuu ja yhteiskunnalliset suhdanteet, että pitää olla 
niin hirvittävän hereillä, että missä mennään ja mitä tapahtuu.” (Henkilö F) 
 
      Haastateltavien mukaan tulevaisuudessakaan toiminnan laatu ei saisi kärsiä. 
Kehittäminen lähtee ylätasolta strategiasta, sen pohjalta määritellään mitä 
osaamista tarvitaan. Tulee tietää myös alueen tarpeet. Osaamisen johtamisen 
ohjelman saaminen olisi hyvä asia. Osaamismatriisilla työvälineenä olisi 
merkitystä. Näin voitaisiin huolehtia, ettei kouluttautuminen olisi sattumanvaraista. 
Kärkiosaamista tulee tiedostaa ja kehittää osaamista systemaattisesti. Tietyille 
osaamisille tulee määritellä tavoitetasot. Kehityskeskustelut ovat tärkeässä roolissa, 
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ja tvt-taidot tulisi saada perustasolle. Olisi hyvä muistaa tiedottaa ja kertoa toisille 
koulutuksista. Rekrytoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että saadaan 
oikealla asenteella olevaa porukkaa.  
     Olisi hyvä, että yksiköissä olisi paikallista ruohonjuuritason päättämistä. Valtaa 
voisi delegoida alaspäin. Tulisi johtaa aidosti asiantuntijaorganisaatiota. Tällöin 
johtaja ei kontrolloi, vaan jakaa vastuuta ja vapauksia. Näin voidaan saavuttaa 
huikeita tuloksia. Tarvitaan myös työyhteisötaitoja ja entistä enemmän oman 
osaamisen päivittämistä. 
  
”Osaamisen johtamisessa meillä on tähän saakka eletty pikkuisen niin 
kuin ”pellossa”. Että vaikka me ollaan tiedetty, että tulee huonoja tuloksia jossakin 
yksikössä, niin ei ole ollut niin hirveää hätää.” (Henkilö M) 
 
     Tutkimusaineistosta nousi esille, että organisaatiolla tulee olla selkeät tavoitteet 
ja visiot. Tulee etsiä mitä pitää tehdä, sekä määrittää keinot jämäkämmin ja 
määrätietoisemmin ja arvioida toimintaa. Tulee tuntea strategia ja painoalat, ja 
määrittää niiden pohjalta, mitä aukkoja osaamisessa on ja mitä osaamista tarvitaan 
lisää. Johdolla tulee olla johtonäky mihin suuntaan kehitetään. Tarvitaan tavoitteita 
ja selkeitä suunnitelmia. Osaamiset tunnetaan yksikön sisällä, muttei koko 
ammattikorkeakoulussa.  
      Johtajan tulee vapauttaa asiantuntijoiden potentiaalia. Henkilökohtaisia 
keskusteluita tarvitaan. Organisaatiossa tulee käydä rakentavaa dialogia. 
Esimiesten tulee kuunnella, arvostaa ja luottaa henkilöstön ammattitaitoon. 
Alaisten luottamus tulee saavuttaa ja hyödyntää sparrausta. On tärkeää jakaa 
kollektiivisesti hyviä käytäntöjä ja ideoita. 

 
”Näkisin, että isompi kysymys on toimintakulttuurin rakentaminen siihen 

suuntaan, että se aidosti tukee ihmisten välistä spontaania osaamisen siirtoa.” 
(Henkilö U) 

 
     Haastateltavat totesivat, että osaamisen johtaminen on vanha aihe. Siitä on 
puhuttu pitkään, muttei vieläkään onnistuttu. Henkilöstö kehittyy palautteen kautta, 
joten tulee ylläpitää oikeanlaista palautekulttuuria. Isompi kysymys on tällaisen 
kulttuurin rakentaminen. Sen tulisi aidosti tukea henkilöstön välistä osaamisen 
siirtoa. Tarvitaan strategiatason päätöksiä keskeisistä toimintalinjoista ja toiminnan 
fokusointia suunnitelmallisesti. Osaaminen tulee kartoittaa, jotta voidaan tehdä 
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suunnitelmia henkilötasolla ja sitten mennä yhdessä valittuja suuntia kohti. 
Osaamisen johtaminen on ollut jossakin määrin suunnittelematonta toimintaa, ja 
sitä tulisikin saada suunniteltua. Muutoksessa on tulevaisuus, joten myös 
riskinottokykyä tarvitaan. 
 
”Tulee uusia ydinosaamisalueita, tulee muutoksia, tulee tarvetta kehittyä. Sitten 
tulee kysymys, miten tämä olemassa oleva henkilöstö, kuinka kykenee ja haluaa ja 
pystyy näihin muutoksiin.” (Henkilö D) 

 
Osaamisen johtamista tulee kehittää jatkuvasti. Muuttuvassa ympäristössä 

tarvitaan uusia kompetensseja, jotta organisaatio voi menestyä. Johtajat antavat 
puitteet osaamisen johtamiselle tukemalla, rohkaisemalla ja inspiroimalla 
henkilöstöä. Osaamisen johtamisen kehittämisen tulee perustua organisaation 
strategiaan. Organisaatiolla tulee olla selkeä visio. 

 

4.8 Palvelutoiminta tulevaisuudessa 

 
Seuraavaksi kysyttiin miten osaamisen johtaminen palvelisi parhaiten 
organisaation palvelutoiminnan kehittämistä. Tähän todettiin, että julkisesti ei ole 
koskaan kysytty sidosryhmiltä, ketä pitäisi palkata lisää tai pyydetty palautetta 
toiminnasta. Sidosryhmät voisivat antaa suuntaviivoja mihin toivottaisiin menevän, 
ja elinkeinoelämän tarpeista tulisi olla käsitys. Pitäisi muistaa turvata organisaation 
erityisosaaminen ja erityistieto, jota kukaan muu ei tee sekä sitoutua työelämän 
tarpeisiin. 
 
”Pitäisi muistaa turvata semmoinen erityisosaaminen ja erityistieto ja semmoisen 
tuottaminen, joita kukaan muu ei tee. – Pidetään oma osaaminen niin korkealla 
tasolla, että me voidaan osoittaa sillä, että täältä tulee niin hyviä työntekijöitä 
työmarkkinoille, että ne viedään käsistä.” (Henkilö D) 
 
     Haastatteluissa nousi esille, että on tärkeää muodostaa verkostoja, osata toimia 
niissä sekä hyödyntää niitä. Tulee hakea aktiivisesti yhteistyötahoja sekä tehdä 
asioita yhdessä. Organisaatiossa on tärkeää toimia ryhmissä ja tiimeissä.  
     Opetus- ja kulttuuriministeriön seuranta on tehostunut. On tiettyjä tunnuslukuja, 
joita seurataan, kuten tutkintojen tuottaminen ja opintojen läpäisy. Taloudellinen 
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osaaminen on varsin keskeinen osaamisalue. Se on pakko ottaa huomioon 
tulevaisuuden toiminnassa ja osaamisen johtamista kehitettäessä, jotta päästään 
mahdollisimman hyvään tulokseen. 
     Haastateltavien mielestä yritysyhteistyötä tulisi tehdä enemmän sekä saada 
kirkastettua tki-toiminnan rooli perustoiminnassa opetuksen rinnalla ja sisällä. 
Työelämälähtöinen opetus on vasta lapsenkengissään. Ripa-palvelut ovat tähän 
yksi väline, tapa miten organisoidaan toiminta yhden luukun periaatteella. 
Opettajarooli tulisi määritellä. Työelämän tarpeisiin voidaan vastata 4 - 5 vuoden 
aikajänteellä. Sidosryhmät tulisi huomioida ja tehdä tutkimuksia. Samoin tulee olla 
selkeät visiot ja näkemys toiminnan suunnasta käytännön pohjalta. Oikeat ihmiset 
tulisi olla oikeissa tehtävissä.  
     Myös pedagogiikkaa tulee kehittää. Tki-henkilöiden tulisi olla pääosin opettajia. 
Opiskelija voidaan nähdä strategisena kumppanina, joita tarvitaan ja keitä varten 
ollaan. Organisaation visio ja strategia toteutetaan kehittämissuunnitelmalla. 
Osaamisen johtamisen päämäärä tulee tulla siinä samassa tähtäyspisteessä, jotta 
visio voisi tulla todeksi. 
 
”Asiantuntijuuden ja osaamisen täytyy kehittyä juuri haluttuun suuntaan. Se on 
sellainen johtamisen päämäärä. – Kuvaan kulkua sinne visiopisteeseen, se on kuin 
porotokka, joka menee puiden eri puolelta, monta eri reittiä, mutta se suunta ja 
päämäärä on tietty.” (Henkilö O) 
 
     Eräs haastateltavista sanoi, että toiminnan suunnittelussa tulee olla päättäväisiä. 
Pitää kyetä luopumaan jostakin ja menemään jonnekin. Työnkiertoa voidaan 
hyödyntää. Asiakkailta tulee kerätä palautetta sekä miettiä ja kehittää koko ajan 
palvelumuotoja. Tarvitaan palavereita ja kehittämispäiviä. Hyvän perehdytyksen 
merkitys on tärkeä. Organisaation hallinto ei saisi olla norsunluutorni. Jos halutaan 
onnistua, niin organisaation osaamisprofiili tulee rakentaa työelämän muutoksia 
ennakoivasti. 
  
”Se on vähän niin kuin urheilussa, että Suomessa tuotetaan liikaa tämmöisiä niin 
kuin jarrukentän pelimiehiä. Ne on hyviä joukkueena. – Sitten jos siellä 
joukkueessa on tämmöisiä taivaanrannanmaalareita tai sooloilijoita tai taitureita 
tai erikoisuuksia, jotka voisivat ratkaista koko pelin yhtäkkiä, niitä kuitenkin 
sorsitaan tai ei sillä tavalla niiden anneta niin kuin lentää. Niitä yritetään junnata 
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siihen muuhun massaan ja sillä tavalla menetetään ylivertaisten elementtien 
hakeminen, niin kuin vaikka tähän organisaatioon.” (Henkilö X) 

 
Yksi organisaation tehtävistä on palvella työelämää. Organisaation tulee olla 

hereillä alueen tarpeista. Organisaation osaamisen tulee kehittyä oikeaan suuntaan. 
Verkostot ja yhteistyö työelämän kanssa ovat keskeinen osa toimintaa. 
 

4.9 Tulevaisuuden menestystekijät 

 
     Haastateltavat totesivat tulevaisuuden menestystekijöinä olevien 
ydinosaamisten olevan aika lailla samoja kuin nykyisetkin. Tarvitaan 
muuttumiskykyä organisaationa sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. 
Työelämässä on tapahtumassa isoja muutoksia, jotka heijastuvat koulutukseen. 
Toimintaa tulee rakentaa sen pohjalta, mikä on johdon ja yksiköiden näkemys 
ydintehtävästä. Koulutuksen ja tki-toiminnan tulee kohdentua alueen kannalta 
mielekkäällä tavalla. 
     Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia. Ammattikorkeakoulun tasolla on isoja 
puutteita ennakoinnissa. Koulutuksen myynti tarjoaisi mahdollisuuksia. Todella 
tärkeitä ovat hyvä kokonaisjohtaminen ja hallinto, jottei energiaa mene vääriin 
asioihin. Palvelutoiminta kasvaa ja se tulee huomioida opetuksessa. Tarvitaan 
ennakointia ja riskinottoa sekä skenaarioiden rakentamista. Systeemi on hidas 
opiskelijoiden 3,5 vuoden valmistumisajalla, jolloin ei uskalleta tehdä radikaaleja 
päätöksiä.    
     Haastateltavat luettelivat taulukkoon 8 koottuja osaamisia. Olemassa oleviin 
kompetensseihin verrattuna olen kursivoinut uudet. 
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Taulukko 8. Tulevaisuuden ydinosaamiset. 

 
Substanssiin liittyvät Tukevat osaamiset Ominaisuudet 

Pedagoginen osaaminen 

Substanssiosaaminen 

E-oppiminen 

Oppimisprosessin tukeminen 

Hankeosaaminen 

Ohjausosaaminen 

Tutkiva ja kehittävä oppiminen 

 

Suunnittelu- ja 

kehittämisosaaminen 

Kansainvälisyysosaaminen 

Verkosto-osaaminen 

Talousosaaminen 

Moniammatillinen yhteistyö 

Kestävä kehitys 

Asiakasläheisyys 

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 

Innovatiivisuus 

Työyhteisötaidot 

It-osaaminen 

Työelämäosaaminen 

Johtaminen ja markkinointi 

Turvallisuusosaaminen 

Tulevaisuusosaaminen ja 

ennakointi 

Tiedonhallinta ja -hankinta 

 

Valmius oppia uutta 

Joustavuus 

Paineensieto 

Ennakkoluulottomuus 

Avarakatseisuus 

Tavoitteellisuus 

 
     Tulevaisuuden ydinosaamiset jaoin myös kolmeen kategoriaan: substanssiin 
liittyviin, tukeviin osaamisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Tärkeimmät 
osaamiset eli pedagoginen osaaminen ja substanssiosaaminen ovat edelleen 
keskeisiä, mutta niiden lisäksi löytyi koko joukko muita osaamisia. Esimerkiksi 
ohjausosaaminen ja e-oppiminen nousevat erittäin tärkeiksi. Tukevina osaamisina 
korostuvat esim. tiedonhallinnan ja -hankinnan taidot, moniammatillinen yhteistyö 
sekä verkosto-osaaminen. Henkilöiltä edellytetään mm. muutosvalmiutta ja 
joustavuutta. 
     Haastattelujen lopuksi haastateltavat saivat esittää muita huomioita aiheesta. 
Todettiin, että henkilöstö on omanarvontuntoisia ja itsenäisiä asiantuntijoita. 
Tällöin on tarpeen kunnioittaa itse kunkin asiantuntemusta ja kantoja sekä tukea 
omaa halua ja tyyliä toimia. Kaikkia ei voi pakottaa samaan muottiin. Tärkein keino 
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osaamisen johtamisessa on kykyjen ja taitojen, osaamisen ja asenteen 
tunnistaminen ja hyödyntäminen. 
     Koettiin, että osaamisen johtamisen pohdiskelu on ollut hajanaista ja kaipaisi 
raamitusta asioihin. Tulevaisuudessa voi tulla isoja oppimistarpeita. Työelämälle 
tulee saada tarvittava työvoima, ja on tärkeää, että opiskelijat valmistuvat ajallaan.  

 
”Asiantuntijoiden johtaminen on omanlainen homma. Pitää kannustaa ja 
ymmärtää monenlaisia ihmisiä. Saattaa olla hankaliakin alaisia, jotka tietyllä 
lailla ovat mestareita, niin ne ei oikein sitten jaksa toisiaan ymmärtää helposti. 
Mutta nykyään tuntuu, että se on helpottunut.” (Henkilö A) 
 
     Osaamisen johtaja voi olla arkipäiväinen asioiden järjestelijä, eikä aina visioiva 
johtaja. Osaamisen johtamisen ohjelmisto olisi tärkeä. Esimies tuntee oman 
porukkansa, mutta voi tulla yllätyksiäkin osaamisen suhteen. Esimiehen on oltava 
erittäin tasapuolinen henkilöstöä kohtaan. Ihmisen edellytykset ja työhyvinvointi 
tulee ottaa huomioon. Osaamisen johtaminen on yksilöiden osaamisen 
yhdistämistä osaston, yksikön ja koko ammattikorkeakoulun hyödyksi. 
     Tutkimusaineiston mukaan osaamisen johtaminen fokusoituu strategiaan. Nyt 
on havaittavissa uudenlainen kilpailutilanne, ja avaintekijä on miten organisaatio 
puhaltaa yhteen hiileen. Osaamisen johtaminen on ydinasia amk-organisaatiossa. 
Osaamisen johtamista on monen tasoista, ja nykytila koetaan jäsentymättömänä. 
Jos muutosta tapahtuu, on hankalinta se, että halutaan pysyä vanhoissa eikä haluta 
oppia. On aina haaste saada henkilöt mukaan muutokseen. Jokaisen henkilön tulisi 
miettiä mitä strategia tarkoittaa omalla osaamisalueellaan, ja mitä pitäisi tehdä. 
Moniammatillinen yhteistyö ja oikeiden kumppaneiden löytäminen ovat tärkeitä. 
Johtaminen on enemmän sitä, että inspiroidaan, annetaan mahdollisuuksia, 
itseohjautuvuus toimii sekä ideoidaan yhdessä. Tämä voidaan tukahduttaakin 
perinteisellä johtamisella. Haasteena on myös se, että yksilön näkökulmasta kaikki 
eivät välttämättä halua osaamistaan näkyville. 
  
”Pitäisi antaa aika vapaita käsiä tämmöisen asiantuntijaorganisaation 
työntekijöille. Silloin siinä pääsee esimieskin vähemmällä. Esimiehen pitäisi tehdä 
itsensä tarpeettomaksi.” (Henkilö S) 

 
Tulevaisuuden ydinosaamiset ovat aika lailla samoja kuin nykyiset. Niitä ovat 

substanssiin liittyvät, tukevat osaamiset ja ydinosaamisten ominaisuudet. 
Organisaation tulee olla valmis kehittämään uusia kompetensseja. Kyky muuttua 
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ja tunnistaa asiakkaiden tarpeet ovat olennainen osa toimintaa. Yksilöt 
organisaatiossa ovat erilaisia, mutta he kaikki tarvitsevat rohkaisua esimiehiltä. 

  

4.10 Yhteenveto havainnoista materiaalissa ja haastatteluissa 

 

Oulun ammattikorkeakoulun strategian 2014 - 2020 tavoitteena on luoda 
kompetensseihin perustuvaa liiketoimintaa ja kohdentaa koulutusta alueen 
tarpeisiin. Siksi on tärkeää tuntea Oamkin ydinosaamiset, jotka tuottavat arvoa 
asiakkaille. Osaamisen johtamisen strategialähtöisyys nousi vahvasti esille. 
Osaamisen johtamisen tulee perustua organisaation strategiaan ja visioon. 
Organisaation ydinosaamiset tulee määritellä niiden perusteella. Etenkin 
muuttuvassa toimintaympäristössä strateginen osaamisen johtaminen on tärkeää. 

Oulun ammattikorkeakoulun kehittämissuunnitelmassa 2013 - 2015 on 
identifioitu osaamistarpeita ja osaamisen kehittäminen on yksi kriittinen tekijä. 
Osaamisen johtamisen rooli nähdään tärkeänä. Kehittämissuunnitelmassa on 
kiinnitetty huomiota myös organisaation tehokkuuteen. Kun organisaatiossa on 
hyvää osaamisen johtamista, niin henkilöstö voi tehdä parhaansa työssään. Tämä 
johtaa työn hyvään laatuun, joka parantaa toiminnan tehokkuutta. 

Osaamisen johtamisen merkitys on keskeinen osa organisaation toimintaa. 
Organisaation osaamista tulee johtaa koordinoidulla tavalla. Osaamisen johtamisen 
tulee perustua organisaation strategiaan. Asiantuntijaorganisaatiossa, kuten 
koulutusorganisaatiossa, koko toiminta perustuu osaamiseen. Johtajien tulee 
varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla, ja että heillä on tarpeeksi 
osaamista voidakseen tehdä parhaansa. 

Osaamisen johtaminen on alkupiste ja ydintekijä organisaatiossa. 
Organisaatiossa on valtava määrä osaamista. Tämä vaikuttaa 
asiantuntijaorganisaation toimintaan keskeisellä tavalla. Koko toiminta riippuu 
osaamisesta ja osaamisen johtaminen on jokapäiväistä toimintaa. 

Henkilöstölle tulee tarjota kehitysmahdollisuuksia. Yhteistyö ja tiimityö ovat 
myös tärkeitä organisaatiossa. Johtajien tehtävä on poistaa esteitä osaamisen 
johtamiselle. Tutkimus- ja kehitystyö ovat tärkeä osa organisaation toimintaa. 
Tämä työ tarjoaa hyvän tavan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Erilaiset 
projektit palvelevat työelämää ja myös opiskelijat voivat osallistua niihin. 
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Organisaatiossa on monia voimavaroja ja kyvykkyyksiä: substanssiin liittyvät, 
tukevat osaamiset ja ominaisuudet. Kaikki nämä tekevät osaamisen kokonaisuuden. 
Substanssiosaaminen on välttämätöntä kilpailussa menestymiselle. 

Ydinosaamiset ovat tärkein osa osaamisen johtamista. Ne ovat välttämättömiä 
organisaation toiminnalle ja koko toiminnan tulee perustua niihin. Ydinosaamisia 
on kahdenlaisia: substanssiin liittyviä ja tukevia osaamisia. Muuttuvassa 
ympäristössä tulee löytää myös uusia ydinosaamisia. 

Koulutus on osaamisen jakamista. Opiskelijoille on luvattu tarjota 
korkealaatuista opetusta. Verkostot ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Kun 
ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on suhteita työelämään, niin osaamista voidaan 
jakaa molemmin puolin. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla palvellaan työelämää, 
mutta hankitaan samalla osaamista myös omaan organisaatioon.  

Osaamisen jakaminen on tärkeää osaamisen johtamisen kehittämisessä. 
Osaamisen jakaminen vaatii yhteistyötä ja tiimityötä organisaatiossa. Ryhmässä 
tehden osaaminen kumuloituu.  Organisaatiokulttuurin tulee olla rohkaista ja tukea 
uuden osaamisen hankkimiseen ja sen jakamiseen. Osaamista voidaan jakaa 
erilaisilla toiminnoilla. 

Osaamisen johtamista tulee kehittää jatkuvasti. Muuttuvassa ympäristössä 
tarvitaan uusia kompetensseja, jotta organisaatio voi menestyä. Johtajat antavat 
puitteet osaamisen johtamiselle tukemalla, rohkaisemalla ja inspiroimalla 
henkilöstöä. Osaamisen johtamisen kehittämisen tulee perustua organisaation 
strategiaan. Organisaatiolla tulee olla selkeä visio. 

Yksi organisaation tehtävistä on palvella työelämää. Organisaation tulee olla 
hereillä alueen tarpeista. Organisaation osaamista tulee kehittää oikeaan suuntaan. 
Verkostot ja yhteistyö työelämän kanssa ovat keskeinen osa toimintaa. 

Myös organisaation sisällä yhteistyön merkitys korostuu. 
Organisaatiokulttuurin tulee olla avointa keskustelua ja yhteistyötä tukeva.  
Ryhmässä tehden osaaminen kumuloituu. Yhdessä tekemiselle tulee järjestää tilaa 
ja mahdollisuuksia. Osaamisen johtamisen tietojärjestelmä voisi fasilitoida 
toimintaa. Kun kaikki osaaminen on järjestelmässä, niin on helppoa valita sopivia 
asiantuntijoita eri tehtäviin. 
     Johdon tuki ja esimerkki osaamisen johtamiselle on tärkeää. Ylin johto antaa 
kehittämisen suuntaviivat. Esimiesten tulee inspiroida, kannustaa, tukea ja 
mahdollistaa osaamisen kehittäminen. Ihmisiä ei voida pakottaa osaamisen 
kehittämiseen, mutta heitä voidaan puskea ja mahdollistaa kehittyminen. 
Osaamisen kehittämisen suuntaviivat määritellään kehityskeskusteluissa. 
Osaamisen hallinnassa voidaan hyödyntää tietojärjestelmää. Empiirisessä 
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aineistossa tuli esille, että asiantuntijaorganisaatiossa ei voi olla muuta johtamista 
kuin osaamisen johtamista. 

       Organisaatiossa on laaja kirjo ydinosaamisia, jotka voidaan jakaa substanssiin 
liittyvään osaamiseen ja sitä tukeviin osaamisiin. Erityisosaaminen voi riippua 
yhdestä henkilöstä, mikä tarkoittaa, että toiminta voi olla haavoittuvaa. Tulee myös 
huomioida, että eläköitymisten myötä voi tulla katkeamia ja aukkoja osaamisiin. 
Ydinosaamiset voivat myös muuttua työelämän muutosten myötä. 

Tulevaisuudessa on tarvetta pedagogisen osaamisen kehittämiselle. Opettajien 
tulee hallita uusia opetusmenetelmiä. Substanssi- ja pedagoginen osaaminen ovat 
tärkeitä myös tulevaisuudessa, mutta osaamistarpeita tulee myös lisää. Esimerkiksi 
ohjausosaaminen ja verkko-opettaminen tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä. 
Joustavuus, sopeutumiskyky ja tiedonhallinnan taidot ovat esimerkkejä 
tulevaisuuden osaamistarpeista. Organisaatiossa tarvitaan kykyä muuttua ja 
tunnistaa asiakkaiden tarpeita. 

Tulevaisuuden ydinosaamiset ovat aika lailla samoja kuin nykyiset. Niitä ovat 
substanssiin liittyvät, tukevat osaamiset ja ydinosaamisten ominaisuudet. 
Organisaation tulee olla valmis kehittämään uusia kompetensseja. Kyky muuttua 
ja tunnistaa asiakkaiden tarpeita ovat olennainen osa toimintaa. Yksilöt 
organisaatiossa ovat erilaisia, mutta he kaikki tarvitsevat rohkaisua esimiehiltä. 

Henkilöstöllä on hyvä itsetunto ja he ovat itsenäisiä asiantuntijoita. Tässä 
tapauksessa toiminnassa on välttämätöntä kunnioittaa jokaisen asiantuntemusta ja 
mielipiteitä sekä tukea heidän omia tavoitteitaan ja tyylejään. Tärkein menetelmä 
osaamisen johtamisessa on tunnistaa kyvykkyydet ja taidot sekä osaaminen ja 
asenteet. Osaamisen johtaminen perustuu strategiaan. Osaamisen johtaminen on 
ydinasia ammattikorkeakouluorganisaatiossa. 
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5 Empiiriset havainnot ja keskustelu 
 
Tässä luvussa keskustellaan empiirisistä havainnoista. Aluksi reflektoidaan 
tapausorganisaation aikaisempaa osaamista ja empiiristen havaintojen ydintuloksia. 
Tämän jälkeen keskustellaan tarpeesta osaamisen johtamiselle, kompetensseista ja 
suorituskyvystä sekä osaamisen jakamisesta. Lopuksi keskustelussa on strateginen 
osaamisen johtaminen sekä osaamisen johtaminen ja korkeakoulutus. 

 

5.1 Aikaisemman osaamisen reflektointi 

 
Oulun ammattikorkeakoulun uudessa strategiassa korostuu voimakkaasti 

osaamisen merkitys. Tämä asettaa vaateita osaamisen johtamiselle, sillä tätä ei ole 
aiemmin systemaattisesti tehty. Haastateltavat näkivät osaamisen johtamisen 
merkityksen erittäin tärkeänä. Toisaalta osaamisen johtaminen nähtiin arkipäivän 
toimintana, toisaalta koettiin, että se on laaja ja hämäräkin käsite. Koettiin, että 
osaamisen johtamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota eivätkä johto ja 
strategiat ole tukeneet sitä. Moni vastaaja kaipasi toimintaan selkeämpiä 
suuntaviivoja, johtonäkyä ja tavoitteita. Näiden myötä tarvittavat osaamiset olisi 
helpompi määritellä. Lisäksi tämä ohjaisi myös rekrytointia, saataisiin oikeat 
ihmiset oikeille paikoille. 

Ydinosaamisia ja kyvykkyyksiä oli hyvin laaja kirjo. Henkilöstöllä on paljon 
myös aiempaa osaamista, josta esimiehet eivät välttämättä edes tiedä. 
Systemaattisella osaamiskartoituksella näitäkin voitaisiin saada näkyviin. 
Oamkissa on monta yksikköä ja monta koulutusohjelmaa. Kussakin yksikössä on 
substanssiosaajat, joiden lisäksi käytetään ulkopuolisia sivutoimisia opettajia. 
Tämä kasvattaa osaamisen määrää. Joskus osaaminen on pirstaleistakin ja vain 
yhden henkilön hallussa.  

Organisaatiossa on käytössä ElbitSkills-järjestelmän osio, jossa on 
kehityskeskustelulomake. Skills-ohjelma mahdollistaisi osaamisen johtamisen 
tietojärjestelmän rakentamisen. Ohjelmaan voi määritellä osaamiset ja niiden 
nykytilatasot sekä tavoitetasot. Ohjelma toimisi hyvänä tukena osaamisen 
johtamisessa. Se mahdollistaisi sen, että muutkin kuin lähiesimiehet näkisivät, mitä 
osaamista yksiköistä löytyy. Kehityskeskustelulomakkeen haastateltavat kokivat 
hyvänä, ja kaipasivat Skills-ohjelmaa laajempaan käyttöön. 
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Osaamisen siirto koettiinkin tärkeänä asiana. Oamkissa tapahtuu tulevina 
vuosina jonkun verran eläköitymistä. Tilalle pyritään saamaan uutta osaamista. 
Olisi hyvä, että perehdytysvaihe pystyttäisiin hoitamaan tehokkaasti ja saamaan 
vanhaa osaamista jaettua. Yksiköissä olikin hyviä käytäntöjä osaamisen jakamisen 
suhteen: palaverit, kehittämispäivät, vierihoito, mentorointi, työparit, vierekkäiset 
työhuoneet, yhteissuunnittelu. Tämä kertoo siitä, että asiaan on kiinnitetty 
huomiota. Taulukkoon 9 olen koonnut organisaatiossa käytössä olevia osaamisen 
siirtämisen menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi perehdytys, koulutus, 
yhteissuunnittelu, tietojärjestelmät ja kehityskeskustelut. 

 

Taulukko 9. Nykyisiä osaamisen siirtämisen menetelmiä. 

 
Osaamisen siirtämismenetelmiä Perehdytys 

Koulutus 

Palaverit ja kokoukset 

Työparit ja tiimit 

Yhteissuunnittelu 

Projektit 

Artikkelien kirjoittaminen 

Toimintaohjeet ja säännöt 

Keskustelut 

Tietojärjestelmät 

Kehityskeskustelut 

Työnkierto 

 
 

5.1.1 Organisaation ydinosaamiset 

 
Taulukkoon 10 olen hahmotellut organisaation nykyisiä ydinosaamisia sekä 

niitä tukevia osaamisia. Nykyisiä ydinosaamisia ovat pedagoginen osaaminen, 
substanssiosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä ohjausosaaminen. 
Näitä tukevia osaamisia ovat muun muassa verkkopedagogiikka, kielitaito, it-
osaaminen, työyhteisöosaaminen ja tiimityötaidot. 
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Taulukko 10. Nykyiset ydinosaamiset ja tukevat osaamiset. 

 
Ydinosaamiset Pedagoginen osaaminen 

Substanssiosaaminen 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 

Ohjausosaaminen 

Tukevat osaamiset Organisaatio-osaaminen 

Verkkopedagogiikka 

Kielitaito ja kansainvälisyys 

It-osaaminen 

Työyhteisöosaaminen 

Verkosto-osaaminen 

Tiimityötaidot 

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

Suunnitteluosaaminen 

 
 

Oulun ammattikorkeakoulu on nyt muutostilanteessa. Tein haastattelut juuri 
siihen aikaan, kun muutos oli lähitulevaisuudessa tulossa. Haastateltavien 
näkemyksissä korostui huoli tulevaisuudesta. Nähtiin, että muutostilanteen myötä 
osaamisen johtaminen nousee yhä keskeisempään rooliin. Haluttiin, että siihen 
panostetaan jatkossa enemmän.  

Vuoden 2014 alusta Oamkista tuli osakeyhtiö. Tämä muuttaa organisaation 
hallintoa ja toiminnan suunnittelua. Uusi toimilupa saatiin vuoden 2013 lopulla, 
samoin koulutusvastuut määriteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
Koulutukseen tämä ei tuonut suuria muutoksia, mutta aiheutti organisaatiossa 
epävarmuutta tulevasta. 

Lähitulevaisuuden haasteena on taloudellisen tilanteen kiristyminen. Säästöjä 
on tehtävä mittava määrä eikä vielä tiedetä, miten ne tullaan toteuttamaan. 
Henkilöstö on suurin menoerä organisaatiossa. Näin ollen muutoksia on varmasti 
tulossa. Tämä asettaa haasteen sille, kuinka tarvittavat osaajat saadaan pidettyä 
organisaatiossa ja rekrytoitua uusia. Myös organisaatiorakennetta uudistettiin 
vuoden 2013 aikana. Hallintopalvelut jaettiin palveluyksiköihin, kuten esim. 
kirjasto, talouspalvelut, tietohallinto ja opintoasiat. Samassa yhteydessä 
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tarkasteltiin henkilöstötarpeita. Organisaatioon nimitettiin myös toinen vararehtori 
sekä määriteltiin rehtorin toimiston työnkuvia ja esimiesvastuita uudelleen. 
Tämäkin mietitytti henkilöstöä jonkin verran. 

Haastateltavat korostivat myös sidosryhmäympäristön merkitystä. Tarvittaisiin 
enemmän koulutustarpeiden ennakointia. Koulutus on hitaasti reagoivaa, 
opiskelijat valmistuvat muutaman vuoden aikajänteellä työelämään. Koulussa ei 
voida opettaakaan kaikkea, vaan viimeisin oppi saadaan työpaikoilla. 
Haastateltavat näkivät työelämäyhteydet ja verkostot erittäin tärkeinä. 
Koulutuksella tulee olla yhteys työelämään ja sitä tulee kehittää työelämän ja 
toiminta-alueen tarpeista käsin.  

Verkostot ovat tärkeitä myös osaamisen kehittämisen kannalta. Työelämästä 
saadaan uusia tuulia työhön ja opetukseen. Myös uusien opetusmenetelmien 
kehittäminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä. Esille nousi mm. tutkiva oppiminen, 
jossa opettajakaan ei tiedä kaikkea, vaan asioista otetaan yhdessä selvää. 
Henkilöstö on opiskelijoita varten, ja opiskelijat voidaan nähdä strategisena 
kumppanina. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rooli nähtiin myös tärkeänä 
palvelutehtävänä. Olisi hyvä, että opettajat osallistuisivat laajasti hanketoimintaan. 
Luonnollisesti myös opiskelijoita tulisi saada mukaan. Hankkeiden tulee olla 
työelämää ja toiminta-aluetta hyödyttäviä. Tki-toiminta rikastaa ja monipuolistaa 
opettajien työtä sekä kasvattaa osaamista. Kasvavassa roolissa on myös 
maksullisen palvelutoiminnan tekeminen esim. täydennyskoulutusten muodossa. 
Tässä koetaan, ettei siihen aina ole riittävästi aikaa eikä mahdollisuuksia. 

Asiantuntijaorganisaatiossa johtajan rooli on tärkeä. Henkilöstön 
kehittymiselle ei saa olla jarruna eikä toimia liian byrokraattisesti. Johtajan tehtävä 
on innostaa, kannustaa ja valmentaa. Asiantuntijat johtavat itse itseään, kunhan 
saavat siihen tilaa. Ihmisillä on luonnollinen halu kehittyä ja kehittää osaamistaan. 
Johtajan tehtävä on suunnata toimintaa organisaation tavoitteita kohti. 

Organisaation kulttuurin rakentaminen on tärkeää. Kulttuurin tulisi olla 
dialogia ja palautteensaantia tukeva. Palautteen tulee olla kehittämisen väline. 
Tietoa on oltava halukas jakamaan. Kulttuurin tulee olla kehitysmyönteinen. Myös 
työhyvinvoinnista tulee huolehtia, jotta ihmiset jaksavat kehittyä. Henkilöstö tulee 
saada mukaan muutokseen. 

Taulukossa 11 on hahmoteltu tulevaisuudessa tarvittavia ydinosaamisia ja niitä 
tukevia osaamisia. Organisaation uudet kompetenssit verrattuna nykyisiin on 
kursivoitu. Tulevaisuudessa tarvitaan edelleen nykyisiä ydinosaamisia ja tukevia 
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osaamisia. Uusina tukevina osaamisina mainittiin myös esimerkiksi tutkiva ja 
kehittävä oppiminen, tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot, talousosaaminen sekä 
kestävä kehitys. 

 
 

Taulukko 11. Tulevaisuuden kompetenssit ja osaamiset. 

 
Ydinosaamiset Pedagoginen osaaminen 

Substanssiosaaminen 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 

Ohjausosaaminen 

Tukevat osaamiset Organisaatio-osaaminen 

Verkkopedagogiikka 

Kielitaito ja kansainvälisyys 

It-osaaminen 

Työyhteisöosaaminen 

Verkosto-osaaminen 

Tiimityötaidot 

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

Suunnitteluosaaminen 

Ennakointiosaaminen 

Tutkiva ja kehittävä oppiminen 

Tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot 

Talousosaaminen 

Kestävä kehitys 

Turvallisuusosaaminen 

Koulutusteknologia 

 

 
Verrattuna nykytilan osaamisiin tarvittavien osaamisten määrä kasvaa. Lisäksi 

tarvitaan joustavuutta ja muutoksensietokykyä. On osattava tehdä 
moniammatillista yhteistyötä. Samoin innovatiivisuudesta on etua. 
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5.1.2 Empiiriset havainnot 

 
Tutkimuksen päätuloksena nousi esille osaamisen johtamisen 

strategialähtöisyys. Osaamisen johtamisen tulee perustua organisaation strategiaan 
ja visioon. Organisaation ydinosaamiset tulee määritellä niiden perusteella. Etenkin 
muuttuvassa toimintaympäristössä strateginen osaamisen johtaminen on tärkeää. 

Verkostot ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Kun ammattikorkeakoulun 
henkilöstöllä on suhteita työelämään, niin osaamista voidaan jakaa molemmin 
puolin. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla palvellaan työelämää, mutta hankitaan 
samalla osaamista myös omaan organisaatioon. Organisaation sisälläkin yhteistyön 
merkitys korostuu. Organisaatiokulttuurin tulee olla avointa keskustelua ja 
yhteistyötä tukeva. Ryhmässä tehden osaaminen kumuloituu. Yhdessä tekemiselle 
tulee järjestää tilaa ja mahdollisuuksia. 

Johdon tuki ja esimerkki osaamisen johtamiselle on tärkeää. Ylin johto antaa 
kehittämisen suuntaviivat. Esimiesten tulee inspiroida, kannustaa, tukea ja 
mahdollistaa osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämisen suuntaviivat 
määritellään kehityskeskusteluissa. Osaamisen hallinnassa voidaan hyödyntää 
tietojärjestelmää.  

Organisaatiossa on laaja kirjo ydinosaamisia, jotka voidaan jakaa substanssiin 
liittyvään osaamiseen ja sitä tukeviin osaamisiin. Nämä osaamiset ovat tärkeitä 
tulevaisuudessakin, mutta osaamistarpeita tulee myös lisää. Joustavuus, 
sopeutumiskyky ja tiedonhallinnan taidot ovat esimerkkejä tulevaisuuden 
osaamistarpeista. 

 

5.2 Tarvetta osaamisen johtamiselle 

 
Adhikarin (2010, 94) mukaan organisaatioiden tulee identifioida, luoda, 

arvottaa ja kehittää osaamisvarallisuutta, jotta ne voivat menestyä globaalissa 
informaatioyhteiskunnassa. Osaamisen johtaminen on yksi monista hyvän 
johtamisen osaamisalueista. Osaaminen on modernien organisaatioiden tärkein 
resurssi. (Adhikari 2010, 94). Osaamisen ja osaamisen johtamisen rooli on siis 
tärkeä, kuten tutkimushaastatteluissakin kävi ilmi. Kuitenkaan ei ole itsestään 
selvää, että osaamista pystytään johtamaan tehokkaasti. 
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Osaamisen johtamisen kautta organisaatioita voidaan kehittää 
kokonaisvaltaisesti. Organisaation ydinosaamiset tulee määritellä selkeästi. Näin 
asiakkaat voivat saada parhaan arvon palveluista (Hamel & Prahalad 1994, 219). 
Haastatteluissa ilmeni, että osaamisen johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, 
joka kytkeytyy organisaation strategiaan. Osaamisen kirjo organisaatiossa on laaja, 
ja siksi olisikin hyvä määritellä ydinosaamiset. Organisaation osaaminen välittyy 
asiakkaiden, opiskelijoiden ja työelämän, suuntaan. Jotta arvoa pystytään luomaan, 
tulee olla tietoinen tulevaisuudessa tarvittavista ydinosaamisista. 

Asiantuntijaorganisaatiot ovat riippuvaisia niiden kyvystä kehittää, muuttaa, 
mobilisoida ja vetää puoleensa osaamista työntekijöiltään luodakseen arvoa 
asiakkailleen (Greenwood et al. 2005, 661, Lowendahl et al. 2001, 912). Kuten 
yhdessä haastattelussa todettiin, organisaatio on sen osaamisen varassa. Ilman 
henkilöstöä ei ole osaamista. Arvon luominen on kuitenkin haastavaa, jos 
ydinosaamisia ei onnistuta määrittelemään ja hankkimaan organisaatioon oikeita 
osaajia. 

Tehokas ja tuloksellinen osaamisen johtaminen organisaation 
innovaatiosuorituskyvyn parantamiseksi on pääasia, johon yritysten tulee keskittyä 
21. vuosisadalla. Yritysten tulee luottaa osaamisen kehittämiseen ja kartuttamiseen 
edistääkseen omaa innovaatiosuorituskykyään. (Wang & Han 2011, 803). Yhä 
kiristyvässä kilpailussa korkeakoulujenkin välillä tarvitaan menestystekijäksi 
innovatiivisuutta ja osaamista. Organisaation on todistettava ja perusteltava 
olemassaolonsa oikeutus. On tärkeää tietää organisaation kilpailukyvyn pohjalla 
olevat ydinosaamiset. On myös osattava ennakoida tulevaisuudessa tarvittavia 
osaamisia ja työelämän tarpeita. 

Osaamisen johtamisen käsite fasilitoi myös osaamisen jakamista ja flow:ta, 
joiden kautta lisätään sekä yksilöiden että organisaatioiden tuottavuutta. 
Osaaminen linkittyneenä työntekijöiden taitoihin ja liiketoimintaprosesseihin 
tarjoaa organisaatiolle ainutlaatuista kyvykkyyttä tarjota asiakkaille innovatiivisia 
tuotteita ja palveluita. (Sharma et al. 2012, 35). Haastatteluissa korostui osaamisen 
jakamisen merkitys. On hienoa, jos ihmiset pääsevät työskentelemään flow-tilassa. 
Tällöin syntyy uutta ja ihmiset viihtyvät työssään. Työelämän suuntaan 
rakennettujen verkostojen merkitys nähtiin suurena. Osaamista tulee jakaa 
vastavuoroisesti verkostoissa ja työpaikalla. Kuitenkin tapausorganisaation 
muutostilanteessa voi olla haasteena saavuttaa positiivinen ilmapiiri osaamisen 
jakamiselle. 

Päästrateginen päätös on ylemmän johdon sitoutuminen osaamisen johtamisen 
soveltamiseen. Ylemmän johdon sitoutuminen auttaa organisaatiota 
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implementoimaan osaamisen johtamista (Sharma et al. 2012, 49, Martin & Russell 
2005). Haastatteluissa ilmeni, että johdon tukea osaamisen johtamiselle kaivataan 
kovasti. Nähtiin, että osaamisen johtamisen tulisi lähteä organisaation strategiasta 
käsin. Esimiehillä tulee olla tietämystä alaistensa osaamisesta, jotta sitä voidaan 
käyttää koko organisaation hyödyksi. 

Osaamisen johtaminen ei ole metodi tai projekti. Se on prosessi, jolla on 
alkupiste, muttei loppua. (Ståhle & Grönroos 2001, 17). Tämä on tärkeä huomio: 
osaamisen johtaminen tulisi käynnistää systemaattisesti. Sen jälkeen se nivoutuu 
organisaation toimintaan eikä sillä ole erillistä päätepistettä. Se on osa arkipäivän 
johtamistyötä. 

Osaamisen johtaminen on dynaaminen prosessi, joka edellyttää luovuutta ja 
selkeää strategiaperustaa organisaatiossa. Nimenomaan strategialähtöisyys 
korostui teemahaastatteluissa. Samoin luovuuden ja innovatiivisuuden merkitys 
nostettiin esille. Kuitenkin tärkeää on myös, että strategia onnistutaan viestimään 
henkilöstölle, ja että he ovat tietoisia oman osaamisensa roolista organisaation 
menestymiseksi. 

 

5.3 Kompetenssit ja suorituskyky 

 
Julkisen sektorin modernisaatiossa on tähdätty saavuttamaan tehokkuutta, 

tuottavuutta, taloudellisuutta ja laatua palvelujen tarjoamisessa. Organisaatiolla 
tulee olla kyky oppia jatkuvasti, kollektiivinen kapasiteetti reflektoida, oppia 
kuinka opitaan, oppia pois vanhoista tavoista tehdä asioita ja luopua vanhoista 
tavoista (Sotirakou & Zeppou 2004, 69). Yhteiskunnassamme on tapahtunut 
muutos, kun ammattikorkeakoulut on nyt yksityistetty osakeyhtiöiksi. Korostuvia 
vaateita toiminnan oikeutuksessa ovat tehokkuus, tuloksellisuus, taloudellisuus ja 
laatu. Tämä vaatii paljon henkilöstön osaamiselta. Se tarkoittaa myös sitä, että 
toimintoja voidaan joutua supistamaan ja rönsyjä karsimaan. Tulevaisuudessa 
tullaan keskittymään ydinosaamisiin ja niiden kehittämiseen. 

Ydinosaaminen on yhdistelmä teknologioita ja taitoja, jotka mahdollistavat 
yrityksen tarjota erityistä etua asiakkaille (Hamel & Prahalad 1994, 16). Tämä on 
mielestäni hyvä määritelmä edelleenkin. Haastatteluissakin nousi esille, että 
osaamisen lisäksi tarvitaan sitä tukevaa teknologiaa. Korkeakouluorganisaatioissa 
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on palveluja opiskelijoille ja työelämän edustajille. Palvelut eroavat toisistaan ja 
symmetria niiden välillä on välttämätöntä. 

Analysoimalla yrityksen tuotetta tai palvelua voidaan identifioida yrityksen 
olemassa olevat ydinosaamiset. Yrityksen tulee hankkia relevantteja ydinosaamisia 
ja soveltaa niitä tehokkaasti. Yrityksen tulee määritellä tulevaisuudessa tarvittavat 
ydinosaamiset niiden lisäksi, joita yrityksellä jo on. (Pearson 1994, 82 - 84). 
Haastatteluissa tutkittiin ydinosaamisen nykytilaa sekä tulevaisuudessa tarvittavia 
osaamisia. Haasteena on kuitenkin, miten työelämän nopeassa muutoksessa 
kyetään ennakoimaan osaamistarpeita ja vastaamaan niihin. 

Osaamisen johtaminen on yksi organisaation tärkeimmistä strategisista alueista 
(Tikkanen 2005, Wei-Tsong 2011, 437, Goel et al. 2010, 384). Tämä on selkeää 
asiantuntijaorganisaation toiminnassa. Organisaation tuloksellisuuden kannalta 
tulee keskittyä strategisiin osaamisiin. Oulun ammattikorkeakoulu onkin syksyllä 
2013 päivittänyt strategiansa ja määrittänyt toiminnan painopistealueet. 

Bognerin ja Bansalin (2007, 166) mukaan yrityksen suorituskyvyn 
ylläpitäminen liittyy hyvin kehitettyihin kyvykkyyksiin fokusoitaessa uuden 
osaamisen kehittämistä. Se liittyy myös olemassa olevan osaamisen käyttöön 
panoksena, joka rakentaa uutta osaamista (Bogner & Bansal 2007, 166). 
Korkeakouluorganisaatiossa tiedostetaan uuden osaamisen jalostamisen merkitys. 
Tässä tutkimus- ja kehitystoiminta sekä muu työelämäyhteistyö ovat suureksi 
hyödyksi. 

Tarvitaan luovaa ja sosiaalista kompetenssia luotaessa ja jaettaessa hiljaista 
tietoa. Hallinnollisia taitoja tarvitaan eksplisiittisen tiedon johtamisessa. Kun tietoa 
jaetaan toisten kanssa, se lisää arvoa. (Bertels & Savage 1998, 23.) Haastatteluissa 
nousi esille osaamisen kehittämistä ja siirtämistä tukevan kulttuurin olemassaolo ja 
rakentaminen. Tämän rakentamisessa johdon esimerkki on tärkeää. Henkilöstö on 
otettava mukaan organisaation osaamisen kehittämiseen, jotta he tunnistavat tämän 
tärkeyden. 

Johtamisen tulevaisuudessa tulee olla jaettua ja tiimifokusoitunutta. Myös 
informaation ja ideoiden jakaminen läpi yrityksen tulee tapahtua nopeammin. On 
tärkeää oppia nopeasti ja parantaa informaatio-flow:n prosesseja organisaatiossa. 
(Ulrich 1996, 13 - 14). Haastatteluissa nousi esille, että parhaiten osaamista 
siirretään yhdessä tekemällä erilaisin keinoin. Nähtiin, että koko ajan tiedon määrä 
lisääntyy, joten tarvitaan asioiden omaksumiskykyä ja tiedonhallintataitoja. 
Itsenäisestä tekemisestä tulisi kyetä siirtymään tiimeissä tekemiseen ja osaamisen 
jakamiseen. Esimerkiksi tiimiopettajuus edellyttää vahvasti näitä taitoja. 
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5.4 Osaamisen jakaminen 

 
Osaamisen jakaminen on kriittinen linkki osaamisen johtamisen arvoketjussa: 

osaamisen hankinta, soveltaminen, säilyttäminen ja levittäminen. Tämä arvoketju 
rikkoutuu ilman tehokasta osaamisen johtamista. (Teng & Song 2011, 104). 
Osaamisen siirtämistä voidaan tukea oikeanlaisella organisaatiokulttuurilla. 
Tarvitaan avoimuutta ja keskustelua. Henkilöstön ja esimiesten on myös saatava 
palautetta toiminnastaan. 

Korkeat tasot avoimessa kommunikaatiossa, jotka rohkaisevat 
tiimioppimiseen ja yhteistyöhön, ovat kriittisiä edistettäessä rutiinityyppistä 
osaamisen vaihtoa. Tarvitaan myös enemmän kuin avointa kommunikaatiota, kuten 
hiljaiseen tietoon orientoituneita osaamisen johtamisen prosesseja ja 
solidaarisuutta. (Teng & Song 2011, 113). Kommunikaation ja ryhmätyöskentelyn 
merkitys nousi esille myös teemahaastatteluissa. Esimerkiksi yhteissuunnittelu on 
tärkeää. Se tuleekin tulevaisuudessa lisääntymään. 

Osaamisen johtamisen käytännön tekijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kulttuurin luomiseen, joka rakentaa luottamusta työntekijöiden välillä ja tunnistaa 
heidän ottavan aloitetta. Tulee painottaa enemmän kulttuurista muutosta, joka 
johtaa proaktiiviseen ja laajaan vuorovaikutukseen tietotyöläisten joukossa. (Teng 
& Song 2011, 114). Korkeakouluorganisaatiossakin on avauduttava uudenlaisen 
kulttuurin tarpeelle. Itsenäisen työskentelijän on kyettävä jakamaan tietoa ja 
toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Johdon ja alaisten välillä tulee vallita 
luottamuksellinen ilmapiiri. Epävarmuustilanteet hidastavat ja estävät muutosta. 

Fasilitoivat olosuhteet, kuten konsultointiohjelmat, edistämisohjelmat, 
koulutusohjelmat, sponsorit, tietojärjestelmät, tai offline-tapaamiset ajasta ja 
paikasta riippumatta, vaikuttavat positiivisesti osaamisen jakamiseen (Jeon et al. 
2011, 262). Vastaavia asioita nousi esille teemahaastatteluissakin. Johtajan tehtävä 
nähtiin mahdollistajana, valmentajana, kannustajana ja palkitsijana. 

Tapa, jolla osaamista jaetaan organisaatioissa, on keskeinen ja olennainen ei 
ainoastaan organisaation menestyksen kannalta, mutta myös niiden työntekijöiden 
joukossa, jotka jakavat sitä. Osaamisen jakaminen tarvitsee riittäviä kompetensseja, 
jotta sitä voidaan jakaa tehokkaasti. (Szabó & Csepregi 2011, 41). On tärkeää, että 
juuri oikeanlainen ja kriittinen osaaminen jaetaan. Case-organisaatiossakin on 
tapahtumassa eläköitymistä, jolloin osaaminen tulee saada siirrettyä uusille 
henkilöille. Toisaalta tulevaisuudessa tarvitaan myös uutta osaamista. Tänä päivänä 
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koulutuskin muuttuu nopeasti, ja osaamiselle asettavat haasteita esimerkiksi 
opetussuunnitelmien tiheä päivittäminen ja osaamisen ajantasaisena pitäminen. 

Keskijohdolla on avainrooli osaamisen jakamisen prosessissa. Osaamisen 
jakamisella on tärkeä piirre: osaaminen säilyy organisaatioissa pitkään sen jälkeen, 
kun työntekijät lähtevät. Organisaation johtajien tulee olla tietoisia tästä. (Szabó & 
Csepregi 2011, 42). Tässä mielessä positiivinen näkymä on se, että eläköitymisen 
jälkeenkin tietoa voi jäädä organisaatioon. Johdon tulee pitää huolta, että osaamisen 
siirtämiselle on mahdollisuuksia ja että uudet rekrytoinnit ovat oikeanlaisia. 
Rekrytoinneissa tulee ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Organisaatiokulttuurin tyypit vaikuttavat hiljaisen tiedon jakamisen 
käyttäytymiseen. Tämä vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen 
kulttuurin tyypistä. Organisaation kulttuurin tyypin määritteleminen sallien 
johtajien implementoida osaamisen jakamisen aktiviteetteja, jotka ovat 
relevanteimpia ja soveltuvimpia organisaatiokulttuuriin. (Suppiah & Sandhu 2011, 
462). Haastattelijat nostivat esille organisaatiokulttuurin merkityksen. Kulttuurin 
tulee mahdollistaa osaamisen jakaminen ja kehittäminen. Johdon tulee kannustaa 
henkilöstöä oikeanlaisen kulttuurin kehittämiseen. Positiivisen kulttuurin 
ylläpitäminen on haaste organisaation muutos- ja epävarmuustilanteissa. 

Kommunikaation rooli on perustavaa laatua oleva pohja osaamisen jakamiselle 
ja oppimiselle. Ryhmäperustaiset työrakenteet luovat olosuhteita osaamisen 
jakamiselle ja kommunikaatiolle organisaation jäsenten välillä. (Michailova & 
Sidorova 2011, 73). Nämä molemmat asiat korostuivat haastatteluissakin. 
Ilmapiirin organisaatiossa tulee olla avoin ja keskustelun salliva. Ryhmä- ja 
tiimityöskentelyyn tulee kannustaa.  

Sangjae Leen et al. (2012, 183) mukaan ylimmän johdon tuki, oppiva kulttuuri, 
yhteistyö ja IT-tuki vaikuttavat osaamisen prosessikyvykkyyksiin. Haastateltavat 
olivat havainneet johtajan roolin ja tuen tärkeyden. Samoin yhteistyö ja kulttuuri 
nähtiin tärkeinä osasina osaamisen johtamisessa. Myös tietojärjestelmän 
tarpeellisuus korostui. 

Oppimista fasilitoivalla ja edistävällä kulttuurilla on vahva vaikutus osaamisen 
hankinnan, luomisen, soveltamisen ja siirtämisen kyvykkyyksiin (Sangjae Lee et 
al. 2012, 195). Asiantuntijaorganisaatiossa organisaatiokulttuurin tulisi olla juuri 
tällainen, jotta toiminta voisi kehittyä. Tämä on myös yksi kilpailuvaltti. 

IT on osaamisen johtamisen ydininfrastruktuuri ja ratkaiseva tekijä 
määriteltäessä osaamisen prosessikyvykkyyksiä (Sangjae Lee et al. 2012, 200). 
Moni haastateltava kaipasi osaamisen johtamiseen tietojärjestelmää, jossa kaikki 
osaamiset olisivat kirjattuina ja koottuina. Ilman järjestelmää osa osaamisesta jää 
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piiloon. Järjestelmä toisi myös systemaattisuutta, kun voitaisiin määritellä 
strategiset osaamiset. 

Organisatoriset tai henkilökohtaiset verkostot näyttelevät tärkeää roolia 
osaamisen saavuttamisessa. Osaamisen jakamista fasilitoi jonkinlainen 
henkilökohtainen tai virtuaalinen verkosto. Ilman näitä verkostoja ei ole 
mahdollisuutta saavuttaa osaamista. (Christensen 2007, 38). Haastatteluissa nousi 
vahvasti esille verkostojen merkitys. Niitä tarvitaan osaamisen kehittämiseen ja 
jakamiseen. Työelämäyhteistyöllä on tärkeä rooli ammattikorkeakoulun 
toiminnassa. Työelämän ja toiminta-alueen tarpeista tulee olla selvillä, ja suunnata 
toimintaa niiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee myös palvella 
näitä. 

 

5.5 Strateginen osaamisen johtaminen 

 
Wei-Tsongin (2011, 437) mukaan osaamisen johtaminen on olennainen osa 

kaikkea organisatorista strategista suunnittelua. Organisaatioiden tulee saada 
osaamisensa tehokkaaseen käyttöön ja linjata se niiden kaikkien yritysstrategioiden 
komponenttien kanssa. Parantaakseen kaikkia organisatorisia kyvykkyyksiä 
tarvitaan osaamisen johtamisen käytäntöjä, jotka pyrkivät lisäämään yksilöllistä 
ja/tai kollektiivista oppimista ja jakamista avoimella mielellä. (Wei-Tsong 2011, 
437, 444). Haastatteluissa korostui se, että osaamisen johtamisen tulee lähteä 
organisaation strategiasta käsin. Osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää merkitystä 
ja toteuttaa sitä systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Osaamisen johtamisen 
myötä voidaan määritellä strategiaa tukevat ydinosaamisalueet ja niillä tarvittava 
osaamisen kehittäminen. Myös tulevaisuuden osaamistarpeita tulee ennakoida. 

Osaamisen johtamisella on kriittinen rooli strategisessa johtamisessa ja 
osaamispohja liittyy yrityksen suorituskyvyn parantamiseen (Wei-Tsong 2011, 437, 
Silvi & Cuganesan 2006, 310, Goel et al. 2010, 384). On aivan selvää, että 
ammattikorkeakoulukentän muutoksessa ja murroksessa osaamisen johtamisella 
on strateginen tehtävä. Tulevaisuudessa tulee kyetä keskittymään toiminnan 
ytimeen sekä toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti. Näin voidaan säilyttää 
organisaation kilpailukyky. 

Osaamisen johtaminen voidaan nähdä käytäntönä, joka tekee mielen 
organisaatioille. Se on konsepti, joka yhdistää organisaation yksilöiden viisauden, 



 141

asiantuntijuuden ja näkemykset. (Goel et al. 201, 385, Cope et al. 2004, 11). Tässä 
on kuvattu hyvin asiantuntijaorganisaation toiminnan perusteet. Haastatteluissa 
kuvattiin organisaation kokonaisvaltaista ja monipuolista osaamista. Laaja 
substanssiosaaminen on organisaation vahvuus. Asiantuntijoilla on näkemystä 
työstään ja he ovat halukkaita kehittämään itseään. Johtajien tulee johtaa tätä 
kehittämistä koordinoidusti. 

Abbasin ja Shahamatin (2011, 530) mukaan kaikkein tärkein kriittinen tekijä 
osaamisen johtamisessa on tietojärjestelmien tehokkuus. Kriittisimmät 
epäonnistumiset sisältävät ylemmän johdon sitoutumisen puutteen osaamisen 
johtamisen periaatteisiin organisaatioissa (Abbasi ja Shahamati 2011, 530). 
Teemahaastatteluissa havaittiin, että osaamisen johtamisen tietojärjestelmälle on 
olemassa tarvetta. Samoin esille nostettiin se, että johdolla on ratkaiseva rooli 
osaamisen johtamisessa. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta organisatoriset yksiköt ja työntekijät 
saavuttavat enemmän mahdollisuuksia jakaa ideoitaan tai resurssejaan. Myös 
osaamisen flow eli myönteisyys osaamisen jakamiselle organisaatiossa lisääntyy. 
Tämä johtaa parempaan organisatoriseen suorituskyvyn parantamiseen. (Young-
Chang et al. 2011, 647 - 648). Tutkimushaastatteluissa korostettiin, että 
organisaatiossa on oltava tilaa ja aikaa keskustelulle ja vuorovaikutukselle. 
Vuorovaikutustaidot ovat myös yksi osaamisalue työssä. Keskustelun myötä 
osaamista voidaan jakaa ja muodostaa tehokkaammin. Ryhmässä osaaminen myös 
kumuloituu. 

Osaamisella on yhteyttä ja vaikutusta yritysstrategian muodostamiseen ja 
organisatoriseen menestykseen (Roy et al. 2012, 206, Snyman & Kruger 2004, 5, 
Liew 2008, 140). Liiketoimintastrategian ja osaamisen johtamisen välinen synergia 
on olennaista. Strategian tulee perustua ydinkyvykkyyksien hyödyntämiseen. 
Osaaminen ja strategian ymmärtäminen tulee kommunikoida koko organisaation 
läpi (Snyman & Kruger 2004, Yung-Chang et al. 2011, 647 - 648). Tämä on tärkeää 
muistaa tulevaisuudenkin strategiatyössä. Osaamisen johtamisen tulee kulkea käsi 
kädessä strategiatyön kanssa. Nyt uuteen strategiaan on otettu kattavasti mukaan 
osaamisnäkökulma. Sen pohjalta osaamisen johtamiseen voidaan panostaa ja tuoda 
sen roolia esille. Strategian pohjalta voidaan määritellä ydinosaamisalueet. 
Strategian kommunikointi on tärkeää. Sen myötä myös osaamisen johtamisen 
merkitystä saadaan kirkastettua organisaatiossa. Haasteena on, kuinka strategia 
jalkautetaan käytäntöön ja saadaan osaamisen johtaminen koordinoiduksi 
toiminnaksi. Vain näin strategiset tavoitteet voivat aidosti toteutua. 
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Organisaatioiden tulee myös kehittää strategioita kyetäkseen hankkimaan 
osaamista ulkoisesta ympäristöstä sekä lisätä niiden kokonaisvaltaista osaamista. 
Ei riitä, että uutta osaamista generoidaan sisäisesti. (Bratianu & Orzea 2012, 8). 
Tämän haastateltavat olivat hyvin havainneet. Toiminnan olennainen osa on 
verkostojen muodostaminen ja niissä toimiminen. Ilman työelämäyhteistyötä 
toimintaa on vaikea kehittää oikeaan suuntaan. Työelämästä saadaan vinkkejä 
uusista osaamisalueista. 

Kriisien ja organisatorisen muutoksen aikana on tärkeää rakentaa osaamisen 
johtamisen strategia (Shaw et al. 2007, 559). Juuri nyt ammattikorkeakoulukenttä 
on suuressa muutoksessa. Case-organisaatiossa oli havaittu, että nyt tarvitaan 
systemaattista osaamisen johtamista tämän muutoksen hallitsemiseksi ja 
läpiviemiseksi. Henkilöstöjohtaminen vaatii taitoa, jotta ihmisten muutosvastarinta 
ja epävarmuus vähenevät. 

Kehittämällä kompetenssien johtamisen järjestelmä on mahdollista säilyttää 
yrityksen kilpailuetulyöntiasema (Patalas-Maliszewska & Hochmeister 2011, 73 - 
74). Case-organisaatiossa kaivattiin osaamisen johtamisen tietojärjestelmää, jonne 
olemassa olevat osaamiset saataisiin kerättyä ja koottua. Järjestelmästä olisi helppo 
hakea kulloinkin tarvittavaa osaamista yli yksikkörajojen. 

 

5.6 Osaamisen johtaminen ja korkeakoulutus 

 
Yliopiston tulee kysyä, ”mitä osaamista tarvitsemme ymmärtääksemme 

mahdollista tulevaisuutta, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteet, sekä mitkä 
osaamisen käsittelyn prosessit sallivat meidän luoda, kehittää ja hyödyntää tätä 
osaamista?” (Blackman & Kennedy 2009, 560). Nämä ovat erittäin hyviä, 
olennaisia ja ajankohtaisia kysymyksiä tälläkin hetkellä. Näyttää siltä, että case-
organisaatiossa onkin havahduttu pohtimaan näitä asioita. 

Osaamisen johtamista tulee vakiinnuttaa koulutussektorilla, jotta opettaminen 
ja oppiminen paranevat, sekä tarjotakseen vahvan osaamispohjan tutkimukseen 
perustuville käytännöille ja strategioille (Sharimllah et al. 2009, 204). 
Teemahaastatteluissa näkyi hyvin se, kuinka osaamisen johtamisella voidaan 
parantaa toiminnan laatua sekä vastata opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. 
Opiskelijat nähtiin strategisena kumppanina, joiden eteen työtä tehdään. Samoin 
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työelämän edustajat ovat organisaation asiakkaita. Tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa tehdään toiminta-alueen tarpeista käsin. 

Osaamisen johtamisen tulee olla suunniteltua toimintaa organisaatiossa. Se 
käsittää uuden välttämättömän osaamisen generoimisesta, avainosaamisen 
identifioinnista sekä osaamisen siirtämisestä työntekijöiden välillä ja joukossa. 
Kaikkien näiden prosessien tulee muodostaa olennainen osa osaamisen kulttuuria, 
sulauttaa kaikkiin organisaation toimintoihin sekä perustua relevantiin 
informaatioteknologiaan. (Omerzel et al. 2011, 113, Kipley et al. 2008, 22). 
Haastatteluissa korostui vahvasti se, että osaamisen johtamisen tulisi olla 
suunniteltua ja systemaattista. Tarvittavat osaamiset tulee määritellä strategian 
pohjalta. Tulevaisuuden ennakointityötä tarvitaan sekä valmiutta muutokseen. 
Edellä mainitut osaamisalueet tulee sisällyttää osaamisen johtamisen kehittämiseen. 
Kokonaisuuden hallitsemista voidaan auttaa tietojärjestelmällä. 

Osaamisen johtaminen tarjoaa korkeakoulutukselle infrastruktuurin johtaa ja 
suunnitella muutosta ja innovointia (Shoham & Perry 2009, 244). 
Ammattikorkeakoulut toimivat nyt osakeyhtiöinä. Niiden on oltava valmiita 
toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja kilpailussa. Tässä toiminnassa 
voidaan hyödyntää hyvää osaamisen johtamista kilpailuvalttina. 

Serefoglun et al. (2008, 1265) mukaan ihmisten yliopiston osastoilla tulee olla 
hyvin informoituja osaamisen johtamisen hyödyistä ja tärkeydestä. Ihmisten tulee 
olla myös tietoisia oman osaamisen päivittämisestä ja jakamisesta kollegoidensa 
kanssa (Serefoglu et al. 2008, 1265). Nämä ovat tärkeitä seikkoja. Case-
organisaation uuden strategian myötä osaamisen johtamisesta tulee viestiä ja saada 
koko henkilöstö tiedostamaan sen merkitys. Henkilöstöä tulee kannustaa 
kartuttamaan ja jakamaan osaamistaan. Osaamisen kehittäminen tulee tehdä 
organisaation strategian mukaisesti. Strategia tulee viedä käytäntöön, ja 
muutostilanteesta huolimatta osaamisen johtamiseen on panostettava. Riskinä on, 
että muutoksen paineessa keskitytään muihin asioihin eikä havahduta 
tulevaisuuden tarpeille. 

Kuviossa 2 on oma mallini strategisesta osaamisen johtamisesta 
korkeakouluorganisaatiossa. 
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Kuvio 2. Malli strategisen osaamisen johtamisesta korkeakoulussa. 

 
      Kuviossa havainnollistetaan korkeakoulun osaamisen johtamisen kriittisiä 
tekijöitä. Osaamisen johtamisen tulee pohjautua organisaation strategiaan, visioon 
ja päämääriin, jotta se voi vaikuttaa strategisesti organisaation kilpailukykyyn. 
Organisaatiossa tulee määritellä asiakkaille arvoa tuovat ydinosaamiset. 
Strategisessa osaamisen johtamisessa ylemmän johdon rooli on merkittävä. 
      Hyvässä osaamisen johtamisessa kuvion alaosassa olevat tekijät ovat kunnossa. 
Tarvitaan osaamisen kehittämistä tukeva organisaatiokulttuuri, jota ruokitaan 
yhteistyöllä. Tässä johdon ja esimiesten rooli on keskeinen. Tarvitaan kulttuuria, 
joka rohkaisee avoimeen keskusteluun, yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen. 
Yhteistyötä tarvitaan koko henkilöstön kesken, sillä yhdessä tehden ja toimien 
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osaaminen kumuloituu. Kun yhteistyötä on paljon, niin osaamisen jakaminen on 
helpompaa. Yhteistyö puolestaan parantaa avointa organisaatiokulttuuria. 
      Osaamisen jakaminen tulee mahdollistaa tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia. 
Osaamista jakamalla organisaation toiminta on tehokkaampaa ja korkealaatuista. 
Lisäksi osaamista jakamalla yhteistyön määrä lisääntyy. Kaikissa vaiheissa 
esimiesten tehtävä on mahdollistaa, inspiroida, valmentaa ja kannustaa osaamisen 
kehittämiseen. Johtajat esittelevät vision ja strategian henkilöstölle hyvällä 
osaamisen johtamisella. Henkilöstö tarvitsee ympäristön, joka tukee heidän 
osaamisensa kehittämistä. 
       Strategiapohjaisilla ydinosaamisilla ja osaamisen johtamisella voidaan tuottaa 
arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Koulutuksen ja palveluiden laatu tulevat 
kilpailu- ja suorituskykyisemmiksi. Kuviossa 3 on esitelty strategisen osaamisen 
johtamisen vaiheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Strategisen osaamisen johtamisen vaiheet. 
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      Yhdistämällä strategisen osaamisen johtamisen malli korkeakouluissa sekä 
strategisen osaamisen johtamisen vaiheet, voidaan nähdä, kuinka ne ovat suhteessa 
toisiinsa. Ensimmäinen vaihe on määritellä organisaation strategia ja visio. Ne ovat 
perusta osaamisen johtamiselle. Toisessa vaiheessa määritellään ydinosaamiset 
pohjautuen strategiaan ja visioon. Tämän jälkeen voidaan tehdä osaamisen 
johtamisen strategia. Se pohjautuu organisaation strategisiin tavoitteisiin ja 
ydinosaamisiin. Edelleen pohjautuen osaamisen johtamisen strategiaan, voidaan 
määritellä strategiaa tukevat osaamisen johtamisen käytännöt. Tämän jälkeen tulee 
operatiivinen johtaminen, joka koostuu esimerkiksi johtajien tuesta avoimelle 
organisaatiokulttuurille, yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Osaamisen 
jakamiselle on edellytyksenä johdon tuki, ja organisaatiokulttuuri ja yhteistyö 
tukevat tätä toimintaa. Näiden kaikkien tekijöiden avulla koulutuksen ja muiden 
asiakkaille tarjottujen palveluiden laatu paranee. Saamalla kilpailu- ja 
suorituskykyä organisaatio pystyy toimimaan menestyksekkäämmin kilpailussa. 
Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ydinosaamiset on oikein määritelty, ja että 
strategia toteutuu organisaatiossa. 
      Lopuksi seuraavassa luvussa vedetään johtopäätökset. Siellä esitellään 
yhteenveto päätuloksista, tutkimuksen teoreettinen kontribuutio ja vaikutukset 
johtamiseen, tutkimuksen rajoitukset sekä jatkotutkimusehdotukset. 
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6 Johtopäätökset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida osaamisen johtamisen merkitystä 
korkeakouluorganisaatiossa. Korkeakoulujen toimintaympäristö on muutoksessa ja 
toiminnalle asetetaan erilaisia tuloksellisuusvaateita. Jotta kilpailussa voidaan 
pärjätä, tulee korkeakouluissa kehittää osaamista ja sen johtamista. Tällä 
tutkimuksella pyrittiin selvittämään, mitkä ovat osaamisen johtamisen 
avaintekijöitä korkeakouluissa. Samoin pyrittiin kirkastamaan osaamisen 
johtamisen merkitystä. Näiden pohjalta toimintaa voi lähteä kehittämään 
tulevaisuudessa. Kehittämisen myötä asiakkaiden tarpeisiin on helpompi vastata. 
Asiakkaina ovat sekä opiskelijat että työelämän edustajat alueella. 

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä näkemystä strategisesta osaamisen 
johtamisesta ja sen vaikutuksesta organisatoriseen suorituskykyyn 
korkeakouluorganisaatioissa. Tutkimusongelmana oli selvittää strategisen 
osaamisen johtamisen merkitystä sekä osaamisen siirtämistä ja jakamista 
korkeakouluorganisaatioissa. Tutkimuskysymykset olivat: 

- Millainen tiedon ja osaamisen johtamisen merkitys on organisaatiossa? 
- Kuinka tiedon ja osaamisen johtamista voidaan kehittää organisaatiossa? 

Tämä tutkimus pyrki selvittämään, mitkä ovat osaamisen johtamisen 
avaintekijöitä korkeakouluorganisaatioissa. Pyrkimyksenä oli myös selvittää 
osaamisen johtamisen strategista roolia. Yksi tutkimuksen tavoite oli rakentaa 
teoreettinen malli strategisesta osaamisen johtamisesta 
korkeakouluorganisaatioissa. 

Osaamisen johtaminen on suhteellisen uusi teema tutkimuksessa, tämän vuoksi 
tarvitaan lisää tutkimusta. Osaamisen johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä osaamisen johtamisen 
kehittämisestä korkeakouluorganisaatioissa. Tutkimustapaukset osaamisen 
johtamisesta ovat keskittyneet pääasiassa tietointensiivisiin yrityksiin. (Davenport 
2011, 89, Alvesson (1995). Tämä tutkimus yrittää tuoda uutta näkemystä osaamisen 
johtamisen tutkimukseen uudella tutkimuksella erilaisesta tapausorganisaatiosta. 
Tämä tutkimus on validi kaikille korkeakouluorganisaatioille, erityisesti 
ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Tämä johtuu siitä, että korkeakouluilla on 
samanlaiset tehtävät: opetus, tutkimus ja kehittäminen. Tutkimuksen tuloksia 
voidaan soveltaa myös ammattiopistoihin etenkin opetukseen liittyvältä osalta. 
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6.1 Yhteenveto päähavainnoista 

 
Mielestäni osaamisen johtaminen on yhdistelmä tietojärjestelmiä, oppimista, 

kompetensseja ja osaamista. Kaikkia näitä asioita tulee johtaa 
asiantuntijaorganisaatioissa. 

Tutkimuksen päätuloksena nousi esille osaamisen johtamisen 
strategialähtöisyys. Osaamisen johtamisen tulee perustua organisaation strategiaan 
ja visioon. Organisaation ydinosaamiset tulee määritellä niiden perusteella. Etenkin 
muuttuvassa toimintaympäristössä strateginen osaamisen johtaminen on tärkeää. 

Verkostot ovat tärkeitä osaamisen jakamisessa. Kun ammattikorkeakoulun 
henkilöstöllä on suhteita työelämään, niin osaamista voidaan jakaa molemmin 
puolin. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla palvellaan työelämää, mutta hankitaan 
samalla osaamista myös omaan organisaatioon. Organisaation sisälläkin yhteistyön 
merkitys korostuu. Organisaatiokulttuurin tulee olla avointa keskustelua ja 
yhteistyötä tukeva. Ryhmässä tehden osaaminen kumuloituu. Yhdessä tekemiselle 
tulee järjestää tilaa ja mahdollisuuksia. 

Johdon tuki ja esimerkki osaamisen johtamiselle on tärkeää. Ylin johto antaa 
kehittämisen suuntaviivat. Esimiesten tulee inspiroida, kannustaa, tukea ja 
mahdollistaa osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämisen suuntaviivat 
määritellään kehityskeskusteluissa. Osaamisen hallinnassa voidaan hyödyntää 
tietojärjestelmää.  

Organisaatiossa on laaja kirjo ydinosaamisia, jotka voidaan jakaa substanssiin 
liittyvään osaamiseen ja sitä tukeviin osaamisiin. Nämä osaamiset ovat tärkeitä 
tulevaisuudessakin, mutta osaamistarpeita tulee myös lisää. Joustavuus, 
sopeutumiskyky ja tiedonhallinnan taidot ovat esimerkkejä tulevaisuuden 
osaamistarpeista. 

Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystäni osaamisen johtamisesta ja sen 
yhteydestä organisaation strategiaan. Ylemmän johdon tuki osaamisen johtamiselle 
ja osaamisen jakaminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Mahdollisuudet tiedon 
luomiselle sekä verkostoituminen opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden kanssa ovat 
myös huomionarvoisia. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää kompetensseja 
kilpailutilanteesta johtuen. 
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6.2 Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

 
Tämä tutkimus painottui strategiseen osaamisen johtamiseen, osaamisen 

jakamiseen sekä osaamisen johtamiseen korkeakouluorganisaatiossa. 
Tutkimustulokset tukivat näiden teoreettisten suuntien antia. Strategialähtöisyys 
nousi esille osaamisen kehittämisessä. Osaamisen jakamisessa ryhmien rooli ja 
yhteistyö nähtiin tärkeinä. Korkeakoulujen muuttuvassa toimintaympäristössä on 
selkeästi tarvetta osaamisen johtamiselle. 

Hyrkäs (2009) on tutkinut osaamisen johtamista Suomen kunnissa. 
Tutkimuksessa tutkittiin osaamisen johtamisen tavoitteita ja nykytilaa sekä 
osaamisen johtamisen kehittämistä. Myös kunnissa eletään muutosten aikaa ja 
kehitys tuo mukanaan lisää haasteita. Tulosten perusteella löydettiin neljä erilaista 
kunnissa vallitsevaa osaamisen johtamisen orientaatiota: Strategiaohjattu 
yhteisöllinen orientaatio, Teknologinen orientaatio, Innovatiivinen orientaatio ja 
Strategialähtöinen järjestelmäorientaatio. Edelleen näiden perusteella kunnat 
nimettiin neljään ryhmään: Tekniset aloittelijat, Innostuneet aloittelijat, Kehittyvät 
ja Edistyvät. Tutkimuksen mukaan osaamisen johtamisessa on vielä kehitettävää, 
kuitenkin tietotekniset välineet ovat suurimmassa osassa kuntia hyvät. Tärkeinä 
tulevaisuudessa nähtiin erityisesti oman ammattialan osaaminen ja 
vuorovaikutustaidot. (Hyrkäs 2009, 3). Nämä kunnista saadut tulokset voivat olla 
relevantteja myös ammattikorkeakouluissa, sillä nekin elävät muutoksen haasteissa. 
Ihmisillä on erilaisia orientaatioita osaamisen johtamiseen. Ammattikorkeakoulut 
ovat asiantuntijaorganisaatioita, joten ammattialan osaaminen on välttämätöntä. 
Tämänkin tutkimuksen tuloksissa voidaan havaita, kuinka vuorovaikutuksella on 
keskeinen merkitys työssä ja osaamisen johtamisessa. 

Myös Huotari (2009) on tutkinut strategista osaamisen johtamista Suomen 
kunnissa. Tutkimus keskittyi sosiaali- ja terveystoimialoihin. Tuloksina nähtiin, 
että strategioiden tulee olla selkeästi viestittyjä ja tavoitteellisia näkyen toiminnan 
ohjaamisessa. Strategioihin tulee sitoutua ja lähiesimiesten tehtävä muuttuu yhä 
strategisemmaksi. Tärkeimpänä kehityskohteena oli henkilöstön mukaan 
ottaminen strategiakeskusteluihin. (Huotari 2009, 3). Juuri tämä on haaste 
ammattikorkeakouluissakin. Tapausorganisaatiossa osaamisen johtamisen 
strateginen merkitys nähtiin ja havaittiin hyvin vahvasti. Kysymyksenä kuitenkin 
on, onko henkilöstö tietoinen osaamisen johtamisen merkityksestä, tulevaisuuden 
osaamisten kehittämisestä sekä omasta roolistaan strategian toteuttamiseksi. Ja 
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onko organisaation muutostilanteessa henkilöstöllä halua kehittää ja jakaa 
osaamistaan, vai pidetäänkö mieluummin kiinni vanhoista toimintatavoista. 

Ahokallio-Leppälän (2016) väitöstutkimus kuvailee ammattikorkeakoulun 
uutta paradigmaa, jossa osaaminen on keskiössä. Kuuden vuoden aineistonkeruun 
aikana on tapahtunut muutos henkilöstön kehittämisestä osaamisen johtamiseen. 
Lähtökohtana todetaan, että ammattikorkeakouluissa tapahtuu nyt suurta 
rakenteellista kehitystyötä. Ammattikorkeakoulut joutuvat sopeutumaan 
tuottavuuden, tehokkuuden ja talouden reunaehtoihin. Myös työelämän muutos 
haastaa korkeakouluja. (Ahokallio-Leppälä 2016 tiedote). Nämä seikat ovat 
pohjana case-organisaationkin tutkimukselle ja Ahokallio-Leppälän tutkimus on 
toteutettu samoihin aikoihin tämän tutkimuksen kanssa eli haasteet osaamisen 
johtamisessa ovat samanlaiset. 

Ahokallio-Leppälän tutkimuksessa selvitettiin yhden ammattikorkeakoulun 
toimintakäytänteitä henkilöstön kehittämisessä. Osaamisvaatimukset ovat tänä 
aikana muuttuneet, ja asiantuntijuuden nähdään kehittyvät horisontaalisesti osana 
kumppanuuksia ja verkostoja. Johtamisen tulee tukea tätä kehitystä ja olla entistä 
tavoitteellisempaa keskiössä osaaminen. (Ahokallio-Leppälä 2016, tiedote). 
Tutkimus oli varsin laaja ja käytännön kehittämistyöhön pohjautuva. Oma 
tutkimukseni lähestyy osaamisen johtamista strategianäkökulmasta käsin. 
Tutkimuksen tuloksena voidaan havaita osaamisen johtamisen periaatteet ja 
ideaalitila, mutta paljon on vielä matkaa, jotta teoriaa saadaan sovellettua 
käytäntöön. 

Lähtökohtana Ahokallio-Leppälän tutkimuksessa on ollut osaamispohjainen 
strategia-ajattelu. Organisaation tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta 
osaamisesta tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys. Tämä edellyttää aiempaa 
vuorovaikutteisempaa toimijuutta, jossa rakennetaan uutta tietoa ja käydään 
yhteistä keskustelua. Esimiesten tulee kiinnittää huomiota tähän yhteisölliseen 
osaamisen rakentamiseen sekä sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tämän on 
oltava strategian ja tavoitteiden suuntaista. (Ahokallio-Leppälä 2016, tiedote). 
Oman tutkimukseni tulokset ovat yhteneviä näiden havaintojen kanssa. 

Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli mahdollistaa sen, että 
yksilöt voivat olla huippuja omalla toiminta-alueellaan ja työssään. Tämä vaatii 
paljon johtajuudelta. Strategiat, osaaminen, kehityskeskustelut ja 
kehittämissuunnitelmat ovat yhteen kietoutunut systeemi. Mallin ansiosta 
johtamisesta on tullut aiempaa tavoitteellisempaa ja tietoisempaa toimintaa. 
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(Ahokallio-Leppälä 2016, tiedote). Juuri tämä pitäisi saada aikaan omassa 
tapausorganisaatiossani. Tämä tutkimus luo pohjaa tälle työlle. 

Rautajoki (2009) puolestaan on tutkinut ammattikorkeakouluopettajien 
työelämäsuhteiden asiantuntijuutta. Ammattikorkeakouluopettajien työn 
osaamisvaatimukset monimuotoistuvat ja kasvavat. Tutkimus keskittyy erityisesti 
siihen, miten opettajat vakuuttavat asiantuntijuuttaan ja miten he rakentavat sitä 
puheessaan. (Rautajoki 2009, tiedote). Työelämäsuhteet ovat keskeisessä roolissa 
ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Verkostojen rakentaminen ja osaamisen 
molemminpuolinen siirtäminen ovat tärkeitä. Toiminta-alueen tarpeita tulee 
ennakoida ja tuottaa palveluita vankalla osaamisella tarpeiden mukaan. 

Opettajien asiantuntijuuden rakentumisessa keskeisiksi nousivat oman alan 
substanssiosaaminen, kontekstin tuntemus, käytännön kokemus, ammatillinen 
taitotieto sekä hiljainen tieto. Asiantuntijuuden rakentumisessa tarvitaan myös 
opetus- ja ohjausosaamista, arviointiosaamista, tutkimus- ja kehitysosaamista sekä 
ammatillis-eettistä osaamista. Edelleen tarvitaan suunnitelmallisuutta, 
organisointitaitoja, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, 
joustavuutta ja luovuutta, jatkuvaa oppimista, reflektointia ja kriittistä ajattelua 
sekä sitoutumisesta ja jatkuvuudesta huolehtimista. Työelämäsuhteen 
asiantuntijuuden rakentumisessa tarvitaan kontekstisidonnaista tietoa, joka 
rakentuu työelämän edustajien, opiskelijoiden ja opettajien tasavertaisessa 
yhteistyössä ja yhteisiä kokemuksia erittelemällä ja arvioimalla sekä opiskelijoiden 
tutkivan otteen ohjaamisessa. (Rautajoki 2009, 3 - 4). Nämä osaamiset nousivat 
esille myös omassa tutkimuksessani. Osaamiset ovat siis tärkeitä koko toiminnassa, 
eli myös opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa. 

Viitala (2002) on tutkinut väitöskirjassaan osaamisen johtamista esimiestyössä. 
Tutkimuksessa nähtiin tärkeänä esimiesten rooli ohjata alaisia sekä vahvistaa 
ilmapiiriä organisaatiossa johtamalla omalla esimerkillään. Useille heistä ei 
kuitenkaan ollut tuttua ottaa vastuuta oppimisprosessista. Viitala jakaa esimiehet 
neljään kategoriaan: kapteenit, pilotit, kollegat ja valmentajat. Työyhteisössä 
esimiesten tehtävä on edistää osaamista kehittämällä organisaation tietotaitoa, 
reflektoimalla toimintaa ja käymällä älykästä dialogia. Näin voidaan saavuttaa 
suotuisan ilmapiirin edistäminen ja oppimista tukevien käytäntöjen ja rakenteiden 
kehittäminen. (Viitala 2002, 8). Omakin tutkimus havaitsi esimiesten roolin ja 
merkityksen tärkeinä. Tämän vuoksi esimiehiä tulee kouluttaa osaamisen 
johtamiseen ja sen käytäntöön viemiseen. Heille tulee myös olla tukea esimerkiksi 
tietojärjestelmien muodossa. 
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6.3 Vaikutukset johtamiseen 

 
       Tutkimuksen tulosten perusteella johtamiseen kohdistuu seuraavia vaikutuksia. 
Ylimmän johdon tulee olla aktiivinen strategiatyössä ja strategian viestimisessä 
henkilöstölle. Esimiesten tulee mahdollistaa osaamisen kehittäminen 
tavoitteellisesti. Esimiesten tulee olla tukemassa avoimen organisaatiokulttuurin 
rakentumista ja antaa keskustelulle tilaa. Yhteistyölle tulee antaa mahdollisuuksia 
ja siihen tulee kannustaa. Tiedon jakamisen käytäntöjä tulee pohtia ja rohkaista 
henkilöstöä jakamaan osaamistaan. Osaamisen johtamisen tietojärjestelmällä 
voidaan tukea osaamisen hallintaa. Tulevaisuuden osaamistarpeita tulee ennakoida 
ja määritellä tulevaisuuden ydinosaamiset niiden ja strategian pohjalta. 

Systemaattisella osaamisen johtamisella toiminnassa voidaan saavuttaa 
tehokkuutta ja kilpailuetua muuttuvassa ympäristössä. Yhteistyö ja tietämys 
lisäävät osaamisen jakamista. Strategisella osaamisen johtamisella voidaan tarjota 
korkealaatuista koulutusta ja muita palveluja asiakkaille. Myös organisaation 
suorituskyky voi parantua tehokkaalla osaamisen johtamisella. Yksi näkökulma on 
myös se, että työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä, kun heillä on kehittymisen 
mahdollisuuksia. 

Tutkimuksen yhtenä hyötynä voidaan nähdä, että se tuo ilmi erot osaamisen 
johtamisen teorian ja käytännön välillä. Johdolla on kuva osaamisen johtamisen 
periaatteista, mutta kaikki toimenpiteet eivät näy käytännössä. Henkilöstö taas ei 
ole tietoinen osaamisen johtamisen kokonaiskuvasta. Ideaalitila ei siis toteudu. 
Tämän tutkimuksen avulla osaamisen johtamisen teema voidaan tehdä 
näkyvämmäksi, jolloin myös aiheen merkitys voi nousta organisaatiossa. Tässä 
tutkimuksessa esitetään myös selkeä malli strategiselle osaamisen johtamiselle. 
Tätä voidaan hyödyntää osaamisen johtamisen käytännön työssä systemaattisen 
prosessin avulla. Tutkimustulokset auttavat myös johdon sitoutumisessa osaamisen 
johtamisen viemisessä käytäntöön. 

Tutkimustulokset nostavat myös hiljaisen tiedon jakamisen merkitystä. On 
tärkeää havaita sen hyöty, jolloin yhteistyön kulttuuria ja avointa vuorovaikutusta 
tulee tukea. Hiljaisen tiedon hallittu siirtäminen helpottaa tulevien eläköitymisten 
aiheuttamaa osaamisen menetystä. Osaamisen jakaminen palvelee myös 
tulevaisuuden tiimiopettajuutta ja kehittää valmentajan taitoja. Yksi johdon tärkeitä 
tehtäviä on palautteen antaminen onnistuneesti, mutta myös henkilöstö voi antaa 
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palautetta toisilleen. Tämä parantaa työmotivaatiota ja aikaansaa uusia 
onnistumisia työssä. 

Tutkimuksen tuloksena voi myös todeta, että Oamkin kannattaisi päivittää 
kehittämissuunnitelmaansa ja huomioida siinä tulevaisuuden tarpeet opettajien 
osaamiselle. Esimerkiksi digitalisaatioon liittyvä osaaminen on tärkeää, samoin 
muut osaamiset, joita strategian toteuttaminen edellyttää. 

Johdon työtä auttaa myös se, että strategia saadaan tehokkaasti jalkautettua. 
Osaamisen johtamisesta tulee tehdä näkyvää toimintaa, ja ydinosaamisilla on 
oltava yhteys strategiaan. Henkilöstön tulee tiedostaa oma roolinsa organisaation 
strategian toteuttamisessa. 

Lisäksi osaamisen johtamisen kehittämisessä tulee huomioida IT:n 
tarpeellisuus. Tietojärjestelmän avulla osaaminen voidaan hallita yhdessä paikassa, 
josta se on monen ihmisen käytettävissä yli yksikkörajojen. Tietojärjestelmään 
koottava tieto auttaa myös henkilöstöä hahmottamaan omaa osaamistaan. 

Tämä tutkimus tuo selkeästi esille, mitkä ovat ammattikorkeakoulun 
ydinosaamiset. Näiden määrittelyllä voidaan vahvistaa organisaation kilpailukykyä. 
Tulevaisuuden ydinosaamisten kartoittaminen taas vahvistaa toimintaa ja sen 
laatua toimintaympäristön muutoksessa. 

 

6.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 
  

Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää sitä, että tutkittavana oli vain yksi 
organisaatio. Tutkimushaastatteluissa kartoitettiin ainoastaan johdon näkökulmaa. 
Tutkimushaastattelut tehtiin organisaation muutostilanteessa. Oma osallisuus 
organisaatiossa toi toisaalta syvällistä ymmärtämystä ja näkemystä, mutta voi olla 
myös rajoite. 

Tutkimuksen rajoitteena on se, että ainoastaan johdon näkökulmia tutkittiin. 
Olisi voitu saada erilaista tietoa kysymällä esimerkiksi opiskelijoilta, koko 
henkilöstöltä tai työelämältä ja muilta sidosryhmiltä. Ajattelen kuitenkin, että 
laajalla haastattelumateriaalilla saatiin tarpeeksi tietoa 
korkeakouluorganisaatioiden strategisen osaamisen johtamisen tutkimiseen. 
Kuitenkin tehtäessä organisaation strategiaa, tarvitaan johdon näkemyksiä. Tämä 
on yksi tulevaisuuden tehtävä. Yksi kiinnostava asia on myös se, kuinka opiskelijat 
ja työelämä näkevät organisaation ydinosaamiset. 
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Edelleen yksi tutkimuksen rajoite on tutkimuksen aikana tapahtuneet 
organisaatiomuutokset. Tutkimusmateriaalin keräämisen jälkeen 
organisaatiorakenteessa ja yksiköiden toiminnassa tapahtui isoja muutoksia. 
Henkilöstöä myös vähennettiin. Tilanne tapausorganisaatiossa on siis nyt erilainen. 

Kuitenkin osaamisen johtamisen teema on edelleen relevantti organisaatiolle. 
Organisaatiomuutosten myötä on hyvä aika keskittyä osaamisen johtamiseen. 
Muutokset ovat kuormittaneet henkilöstöä ja tilanne on ollut epävarma. 
Tehokkaalla osaamisen johtamisella voitaisiin luoda varmuutta henkilöstölle. 

Mielestäni tapaustutkimusstrategia oli hyvä valinta tutkimukselle. Se 
mahdollisti syvällisen tiedon saamisen johdon näkemyksistä. Osaamisen 
johtaminen organisaatiossa on johtajien tehtävä, joten he antavat suuntaviivat 
tulevaisuuden kehittämiselle. Tämän vuoksi näin kiinnostavana selvittää heidän 
näkemyksiään aiheesta. Ajattelen myös, että haastateltavana oleminen ja asian 
pohtiminen auttavat heitä työssään. 

Yksi tutkimusaukko, johon tutkimukseni vastaa, on selvittää strategista 
orientaatiota ja johdon halukkuutta osaamisen johtamisen kehittämiseen. Tämä 
tutkimus vastaa myös siihen ongelmaan, kuinka organisaation suorituskyky näkyy 
korkeakoulukontekstissa osaamisen johtamisen kannalta. Edelleen tutkimus 
kuvailee yhteistyön tärkeyttä sekä organisaation sisällä että ulkopuolisten 
sidosryhmien kanssa. Tutkimus kuvailee myös itsenäisen ja kollektiivisen työn 
suhdetta sekä vastaa kysymyksiin liittyen korkeakoulujen organisaatiokulttuuriin. 

Tämä tutkimus vastaa tutkimusaukkoon korkeakoulujen osaamisen 
siirtämisestä, jota ei ole vielä paljon tutkittu ja havainnoitu empiirisesti. Tutkimus 
käsittelee myös osaamisen johtamisen prosessien käytäntöjä 
korkeakouluorganisaatioissa. Tämän tutkimuksen avulla voidaan vastata 
tutkimusaukkoon syy-seuraussuhteesta osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn 
välillä, jolloin saadaan hyötyä osaamisen johtamisen implementoinnille 
korkeakouluorganisaatioissa. Tutkimus antaa myös todistuspohjaa hyödyistä, joita 
saadaan osaamisen johtamisesta johdon työkaluna. Tämä tutkimus yhdistää 
osaamisen siirtämisen strategiseen osaamisen johtamiseen. 

Tulevaisuudessa tutkimustarvetta olisi osaamisen johtamisen prosessien 
toimivuudelle. Samoin olisi tärkeää kartoittaa henkilöstön näkökulmia ja ajatuksia 
osaamisen johtamisesta ja tarvittavista osaamisista. Osaamisen johtamisen 
tietojärjestelmän hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta voisi tutkia. Ennen kaikkea 
tarvittavat osaamiset tulee määritellä yhdessä henkilöstön kanssa. Näiden 
osaamisten vaikutusta organisaation kilpailukykyyn voisi kartoittaa. Tarvitaan siis 
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myös seurantaa ja arviointia. Tiedon siirtämisen käytännöissä olisi myös 
jatkotutkimuksen aihetta. Jatkotutkimusta tulisi tehdä myös sitten, kun 
organisaation tilanne on vakiintunut. Samoin ennakoinnin merkitystä osaamisen 
johtamiseen tulisi tutkia. 

Edelleen osaamisen johtamisen järjestelmät organisaatiossa voisivat olla 
jatkotutkimuksen aihe. Organisaatiossa on erilaisia tietojärjestelmiä ja jotkut niistä 
ovat monimutkaisia. Järjestelmiä voisi vertailla ja tutkia niiden hyödyllisyyttä. 
Kehityskeskustelut nähdään usein tärkeinä osaamisen johtamisessa. Mutta voidaan 
kysyä, pitäisikö osaamisen johtamista kehittää jollakin kevyemmällä järjestelmällä. 
Ja pitäisikö strategisen osaamisen johtaminen tehdä ylhäältä alaspäin vai olisiko 
parempi tehdä se alhaalta ylöspäin, esimerkiksi kun ydinosaamisia määriteltäessä. 

Myös korkeakouluissa toimintaympäristö on dynaaminen niin kuin muussakin 
liiketoiminnassa. Yksi kysymys on se, onko osaamisen johtamisen järjestelmä liian 
hidas nykypäivän toimintaan. Mielestäni osaamisen johtamisen tulisi olla jatkuva 
ja joustava prosessi. 

Muuttuvassa toimintaympäristössä myös ydinosaamiset muuttuvat. Niitä 
voitaisiin tutkia asiakkaiden näkökulmasta. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja 
korkeakoulujen pitäisi vastata erilaisiin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. 
Tässä tutkimuksessa löydettyjä ydinosaamisia voisi testata asiakkaiden 
näkökulmasta. Esimerkiksi, ovatko nämä kompetenssit arvokkaita asiakkaille, 
ovatko ne uniikkeja markkinoilla erilaistumiseen ja ovatko ne laajennettavissa 
toimintaan. 
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       Liite 1.  Teemahaastatteluiden rakenne 
 

 
 
  

 
Osaamisen johtamisen nykytila 
 
Mikä merkitys osaamisen johtamisella on organisaatiossa? 
Miten osaamisen johtaminen näkyy organisaation toiminnassa? 
Mitä hyötyä osaamisen johtamisesta on organisaation palvelutoiminnan 
kannalta? 
 
Ydinosaamiset ja kompetenssit 
 
Mitä voimavaroja ja kyvykkyyksiä organisaatiossa on? 
Mitkä ovat organisaation ydinosaamisia? 
Kuinka osaamista voidaan siirtää organisaatiossa? 
 
Osaamisen johtamisen kehittäminen 
 
Miten osaamisen johtamista tulisi kehittää tulevaisuudessa? 
Miten osaamisen johtaminen palvelisi parhaiten organisaation 
palvelutoiminnan kehittämistä? 
Mitkä ydinosaamisalueet näet tulevaisuuden menestystekijöinä? 
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