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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tulen tutkimaan kyvykkyyksien johtamista ja sen 

kytkeytymistä moderniin henkilöstöjohtamiseen. Organisaatioiden henkilöstö on sen 

tärkein voimavara ja samalla myös sen ”heikoin lenkki”. Haluan tässä tutkielmassa 

tuoda esille henkilöstöjohtamisen ja kyvykkäiden työntekijöiden merkitystä 

organisaatiolle ja sitä, miten ne molemmat luovat arvoa koko organisaation tasolla 

kokonaisvaltaisesti. Tuon myös esille sen, miten kyvykkyyksien johtaminen ja 

työntekijät arvoa tuottavana toimintona ovat tulleet osaksi yritysten arvonluontia. 

Kaikki organisaatiot myös haluavat pitää kiinni kyvykkäimmistä työntekijöistään ja 

tuonkin esille tutkielmassa, miten kyvykkyyden johtamisen prosessit myös auttavat 

sitouttamaan organisaation työntekijöitä. 

Ajatus parhaiden kyvykkyyksien rekrytoimisesta ja johtamisesta ei ole uusi. Jo 1960-

luvulla ajatus kyvykkyyksien hallinnasta oli osana henkilöstöosastojen tehtäviä 

organisaatioissa, mutta sillä ei ollut läheskään niin suuri rooli koko organisaat ion 

mittakaavassa, kuin nykypäivänä (Saadat & Eskandari, 2016 via Maali Tafti & 

Tajuddin, 2008). Kuitenkin tultaessa 2000-luvulle, ajatus kyvykkyyksien hallinnasta 

ja kehittymisestä nousi yhä kokonaisvaltaisemmaksi eri yritysorganisaatioissa. Suuri 

muutos ajattelussa oli se, että organisaatiot ymmärsivät 1900-luvun lopussa ja etenkin 

tultaessa 2000-luvulle, että myös kyvykkäät työntekijät ovat “resursseja”, joista 

organisaatio voi hyötyä. Myös kyvykkäisiin työntekijöihin voidaan investoida ja 

kyvykkäät työntekijät voivat myös tuottaa yritykselle suoraa taloudellista hyötyä, jos 

heitä vain osataan johtaa oikein. (Saadat & Eskandari, 2016.) 

Yritykset, jotka pystyvät houkuttelemaan, rekrytoimaan ja pitämään kyvykkäimmät 

työntekijänsä, suoriutuvat myös parhaiten työntekijöidensä kyvykkyyks ien 

johtamisesta (talent management), joka taas on yksi indikaattori yrityksen 

taloudellisesta suoriutumisesta etenkin osakkeenomistajille tuotetun arvon osalta 

(Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Vaikka Ed Michaelsin, Helen 

Handfield-Jonesin ja Beth Axelrodin kirja The War For Talent on kirjoitettu 2000-

luvun alussa, nämä asiat eivät varmasti ole muuttuneet mihinkään kahdessa 

kymmenessä vuodessa. Kyvykkäimmät ja tehokkaimmat työntekijät luovat yhä arvoa 

yrityksille samalla tavalla kuin aikaisemminkin. 
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1.1 Käsitteistö 

Tämän tutkielman tärkeimpinä käsitteinä toimivat the war for talent, kyvykkyyksien 

johtaminen, henkilöstöjohtaminen, työntekijöiden sitouttaminen sekä psykologinen 

sopimus. Käytän tässä tutkielmassa myös englanninkielisiä termejä suomennettujen 

käsitteiden tukena, sillä koen, että ne selventävät asiayhteyttä. Varsinkin, jos 

englanninkielisille termeille ei ole ollut suoraa ja yleisesti käytössä olevaa 

suomennosta. 

2000-luvun rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa yksi olennaisimpia käsitteitä on 

”the war for talent”, jonka toivat tutuksi Ed Michaels, Helen Handfield-Jones ja Beth 

Axelrod vuoden 2001 teoksessaan The War For Talent. ”The war for talent” tarkoittaa 

kiteytettynä sitä, että työntekijän kyvykkyys (talent) on merkittävin yksittäinen 

kriteeri, jolla voidaan mitata organisaation suoriutumista. Tähän kiinnittävät 

huomiotaan myös organisaatiot omassa rekrytoinnissaan, sillä keskeiset työelämän 

kompetenssit asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä keskittyivät 2000-luvun alussa yhä 

enemmän aineettomaan pääomaan (intellectual capital) sekä työntekijö iden 

kyvykkyyteen. (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod 2001.) 

Kyvykkyyksien johtaminen (talent management), on noussutkin ajatuksesta, jossa 

organisaatiot ”sotivat” keskenään parhaista kyvykkyyksistä. Kyvykkyyks ien 

johtaminen toimii osana organisaation henkilöstöjohtamista ja sen resursoinnin 

strategiaa (Armstrong, 2019). Henkilöstöjohtaminen, lyhennettynä HRM (Human 

Resource Management), johtaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstöä ja heidän 

osaamistaan. Molemmat johtamisen käsitteet on myös määritelty myöhemmin 

tarkemmin. 

Työntekijöiden sitouttaminen (employee engagement) liittyy vahvasti ajatukseen siitä, 

että organisaatio saa pidettyä työntekijänsä ja estettyä heitä lähtemästä organisaatio sta. 

Sitoutuminen organisaatioon tapahtuu ensin kognitiivisella ja yksilöllisellä tasolla ja 

tämän jälkeen behavioraalisella, emotionaalisella ja organisaation tasolla (Shuck & 

Wollard, 2009). Organisaatio voi joutua käyttämään paljon erilaisia resursseja 

työntekijöiden sitouttamiseen, mutta palkintona organisaatio voi saada erilais ia 
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hyötyjä ja myös kilpailullista etua. Kilpailevien yritysten on myös vaikea kopioida tätä 

kilpailullista etua, mikä saavutetaan sitouttamisella. (Macey & Schneider, 2008.) 

Psykologinen sopimus (psychological contract) liittyy yksilön näkemykseen yhteisest i 

sovituista säännöistä ja velvoitteista (Rousseau, 1989). Psykologisen sopimuksen 

toteutuminen (fulfillment) organisaation tasolla tarkoittaa kiteytettynä sitä, miten 

hyvin organisaatio on pitänyt omat lupauksensa työntekijää kohtaan. Tämä vaikuttaa 

myös olennaisesti työntekijöiden näkemykseen organisaatiosta. (Sonnenberg, van 

Zijderveld & Brinks, 2014.) 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Esittelen ensin yleiskuvaa ja määritelmää modernista henkilöstöjohtamisesta, jonka 

jälkeen tulevat tutkimusmenetelmät ja määritellyt tutkimuskysymykset.  

Henkilöstöjohtamisen määrittelyn tuleminen ennen tutkimuskysymyksiä on tarkoitus 

selkeyttää tutkimusaiheen käsittelyä myöhemmin teoksessa. Tämän jälkeen 

määrittelen kyvykkyyksien johtamisen organisaatiossa ja sen, miten sen prosessit ja 

käytännöt kytkeytyvät organisaatioiden operatiivisiin prosesseihin. Esittelen myös 

kyvykkyyden johtamisen vaikutuksia organisaatiossa.  

Tutkimuskysymysten ulkopuolelta esittelen myös kriittisiä näkökulmia 

kyvykkyyksien johtamista kohtaan. Kyvykkyyksien johtamista kohtaan on myös 

esitetty paljon kritiikkiä, ja lopuksi esittelenkin kriittisiä näkökulmia kyvykkyyks ien 

johtamista kohtaan. Lopussa tuon myös esille tutkielman johtopäätöksiä. 

Johtopäätöksiin kuuluvat niin liikkeenjohdolliset johtopäätökset, kuin teoreettiset 

johtopäätökset. Viimeisenä tuon myös esille tulevaisuuden näkökulmia tutkielmani 

aiheeseen. 
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2 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (HRM) 

Henkilöstöjohtamisen (HRM) vastuualueet organisaatioissa liittyvät organisaat ion 

henkilöstöön ja tätä kautta myös organisaation suoriutumiseen ja tehokkuuteen. HRM 

on organisaatioissa perinteisesti määritelty tärkeimpien voimavarojen, eli ihmisten ja 

samalla työntekijöiden, johtamiseksi. HRM:n tarkoitukseksi onkin muodostunut 

organisaation tavoitteiden saavuttaminen ihmisten ja työntekijöiden kautta. 

(Armstrong, 2019.) 

HRM on kytkeytynyt myöhemmässä vaiheessa myös olennaiseksi osaksi 

organisaatioiden strategiatyötä. Ensimmäisiä malleja HRM:n toiminnasta 

organisaatioissa määrittelivät Charles Fombrum ym. (1984), jossa HRM nähtiin 

ensimmäistä kertaa yhtenäisenä osana organisaation strategiaa ja rakennetta (structure) 

(kuvio 1). Ensimmäinen HRM:n kehittymisaskel oli siis se, että organisaat iot 

oivalsivat sen, että organisaation tehokkuus riippui siis siitä, miten hyvin ja 

yhtenäisesti organisaation liiketoimintastrategia seurasi yrityksen HR-strategiaa 

(Boxall, 1992). 

 

Kuvio 1: Henkilöstöjohtaminen osana organisaation strategiaa ja rakennetta 

Mukailtu lähteestä Fombrum ym. (1984) via Boxall (1992). 
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Toinen merkittävä kehittymisaskel HRM-tutkimuksessa oli Beer ym. (1984) teos 

Managing Human Assets, joka loi pohjaa tulevaisuuden henkilöstöjohtamisen 

näkökulmiin. HRM nähtiin osana strategiaa, mutta työntekijät alettiin näkemään myös 

osana yrityksen voimavaroja (assets) ja resursseja. Työntekijät nähtiin siis 

potentiaalina, sen sijaan, että he olisivat pelkkä kuluerä ja tuotannontek ijä 

organisaatiolle. Beer ja hänen kollegansa ehdottivatkin, että HRM:ia pitäisikin tutkia 

laajemmasta näkökulmasta kuin aikaisemmin oli tehty. Koska HRM on olennainen osa 

koko yrityksen strategiaa ja täten myös laajamittaista käytännön toimintaa, on HRM:aa 

koskevilla päätöksillä myös laajamittaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia organisaat ion 

toimintaan. (Beer ym., 1984.) 

2.1 Moderni HRM 

Nykyisin HRM:n rooli on organisaatiossa yhä moniulotteisempi ja se linkittyy myös 

moniin yrityksen strategisiin toimintoihin. Michael Armstrong (2019) on jakanut 

HRM:n funktiot ja tehtävät organisaatiossa viiteen eri kategoriaan niiden tehtävien 

mukaan (kuvio 2). Ensinnäkin HRM pyrkii tukemaan organisaation kehittymistä 

omilla toiminnoillaan, kuten kyvykkyyksien johtamisella, sillä HRM voi vaikuttaa 

merkittävästi organisaation taloudelliseen suoriutumiseen omilla toimintatavoil laan 

(Armstrong 2019). 

 

Kuvio 2. HRM:n tehtävät organisaatiossa 

Mukailtu lähteestä Armstrong (2019) 

Henkilöstön resursointi on yksi HRM:n tärkeimpiä tehtäviä. Inhimillisen pääoman 

johtaminen liittyy myös olennaisesti resursoinnin tehtävään, sillä inhimillinen pääoma 
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koostuu ihmisistä ja heidän kyvykkyyksistään organisaatiossa. Resursoinnin tehtävä 

kattaa niin suunnittelun organisaation tarvitsemista resursseista, kuin myös 

rekrytoinnin ja kyvykkyyksien johtamisen (Armstrong, 2019). HR haluaa myös 

kehittää itseään ja koko organisaatiota jatkuvasti. Johtamisen ja suoriutumisen 

kehittämisellä organisaatiossa HRM pyrkii kehittämään koko organisaatiota ja koko 

organisaation laajuista oppimista (Armstrong, 2019). 

Palkkiojärjestelmien tavoite on palkita työntekijöitä oikeudenmukaisesti heidän 

tekemästään työstä. HRM:n tehtävänä onkin varmistaa omilla prosesseillaan se, että 

palkitseminen organisaation sisällä tapahtuu oikeudenmukaisesti ja jokainen saa 

palkkionsa tasavertaisesti oman kompetenssinsa mukaisesti (Armstrong, 2019). 

Näiden lisäksi HRM:n tehtävänä on sisäisen kommunikoinnin kehittäminen. Tähän 

kuuluvat niin viestinnän ja ihmisten keskinäisten suhteiden kehittäminen, kuin sallivan 

ilmapiirin luominen keskustelulle. Kommunikaatioon kuuluvat niin formaali viestintä 

yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä, kuin myös epäformaali kommuniko int i 

esimerkiksi työnjohtajien ja työntekijöiden välillä. (Armstrong, 2019.) 

Seuraavaksi esittelen modernin HRM:n roolia organisaatiossa ja myös sitä, miten se 

kytkeytyy osaksi modernin organisaatioiden käytännön operatiivista toimintaa sekä 

myös kehittämistyötä ja miten se luo arvoa organisaatiolle. 

2.2 Henkilöstöjohtamisen rooli ja arvonluonti organisaatiossa 

David Ulrich (2005) on määritellyt HRM:n roolit organisaatiossa neljään eri rooliin.  

Ensimmäisenä HRM:n roolina on olla strateginen kumppani (strategic partner), jonka 

sisällä HR-managerit ohjaavat HR:n strategiaa kohti organisaation liiketoiminnan 

strategiaa, ja näin nämä kaksi ovat myös linjassa keskenään. Jotta HRM ja sen 

tavoitteet luovat myös arvoa organisaation sisällä, pitää sen olla linjassa myös 

yrityksen johdon tavoitteiden kanssa. Näin HRM:lla nähdään ylipäätään olevan arvoa 

ja arvo myös nähdään laajemmin eri sidosryhmien näkökulmasta. (Ulrich & 

Brockbank, 2005; Friedman, 2007.) 

Osana strategisen kumppanin roolia HRM toimii myös muutosagenttina (change 

agent), jonka avulla organisaatio varmistaa sen, että sillä on tarvittava valmius ja 
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kapasiteetti tapahtuville muutoksille (Ulrich & Brockbank, 2005). HRM:n rooli 

muutosten keskellä on erityisesti kytköksissä organisaation managereihin ja 

esihenkilöihin. HRM auttaa managereita motivoimalla ja palkitsemalla heitä ja myös 

muita organisaatiossa. Henkilöstöjohtamisella vaikutetaan myös olennaises t i 

muutosvastarintaan, jota organisaatiosta nousee. (Friedman, 2007.) 

HRM:n toisena roolina on olla työntekijöiden puolestapuhuja (employee advocate). 

HR-managerit toimivat läheisessä kontaktissa eri asioiden kanssa, jotka koskettavat 

jollain tapaa organisaation työntekijöitä. Yrityksen liiketoiminnan strategian kannalta 

HRM:n tehtävänä on tuoda esille nimenomaan henkilöstön näkökulmaa strategisessa 

kontekstissa. Koskien yrityksen strategisia päätöksiä, HRM tuo esille työntekijö iden 

ääntä ja luo pohjaa yhdenmukaiselle ja yhdenvertaiselle toimintakulttuur il le 

organisaatiossa. Täten HRM luo siis myös arvoa työntekijöille. (Ulrich & Brockbank, 

2005.) 

Kolmantena HRM:n roolina (functional expert) on varmistaa, että kaikki yrityksen 

HR-prosessit toimivat kuten niiden pitää (Ulrich & Brockbank, 2005). Näihin 

prosesseihin kuuluvat esimerkiksi yrityksen työntekijöiden resursointi ja myös 

kyvykkyyksien hallinta. Tällä käytännön asiantuntijan roolilla HRM:lla on 

mahdollisuutta luoda kilpailullista etua markkinoilla (Ulrich & Brockbank, 2005).  

Viimeisenä HRM:n roolina on toimia johtajana. Tämä funktio on olennaisin osa, joka 

tuottaa arvoa kaikille organisaation sidosryhmille, sillä jos henkilöstön ja sen 

osaamisen johtaminen ei toimi, ei muutkaan arvoa tuottavat toiminnot voi toimia. 

Henkilöstön ja HR:n hallinta ja myös näiden seuranta kuuluvat myös tähän rooliin. 

(Ulrich & Brockbank, 2005.) HRM:n rooli osana organisaation toimintaa on siis moni 

ulotteinen ja kompleksinen, ja se liittyy täten moneen eri liiketoiminnan funktioon.  

HRM luo myös arvoa monella eri tapaa, sillä sen toiminta kytkeytyy monen eri 

sidosryhmän tekemiseen. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tulen käyttämään tutkimusmenetelmänä 

kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksessa tulen tutkimaan jo tehtyjä tutkimuks ia, 

analysoimaan niiden tuloksia sekä tekemään johtopäätöksiä näistä tutkimuksista. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus ja idea onkin tehdä ”tutkimuksesta tutkimusta”, joka 

sitten olisi perustana taas uusille tutkimustuloksille (Salminen, 2011). 

Tarkemmin tulen toteuttamaan kirjallisuuskatsauksen integroivana 

kirjallisuuskatsauksena. Integroiva kirjallisuuskatsaus pyrkii tuomaan 

mahdollisimman monipuolisen kuvan tarkasteltavasta aiheesta, ja tähän kuuluvat 

myös esimerkiksi kriittisten näkökulmien ja aineistojen tarkastelu osana  

tutkimusprosessia (Salminen, 2011). Tarkastelenkin tässä tutkielmassa myös kriittis iä 

näkökulmia suhteessa omaan tutkimusaiheeseeni. 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Kandidaatin tutkielman päätutkimuskysymys on seuraava: 

-Miten kyvykkyyksiä johdetaan organisaatiossa? 

Tällä tutkimuskysymyksellä on tarkoitus vastata siihen, miten kyvykkyyks ien 

johtaminen toimii osana organisaatiota ja sen henkilöstöjohtamista. Lisäksi 

apututkimuskysymyksinä toimivat: 

-Miten kyvykkyyksien johtamista voidaan toteuttaa organisaatioissa? 

-Miten kyvykkäimmät työntekijät saadaan pysymään organisaatiossa? 

Kaikilla tutkimuskysymyksillä pyritään tarkastelemaan kyvykkyyksien johtamista ja 

sen toteuttamista organisaatioissa mahdollisimman monipuolises t i.  

Apututkimuskysymykset toimivat täydentävinä kysymyksinä itse 

päätutkimuskysymykseen. Näillä apututkimuskysymyksillä pyritään avaamaan 

ensinnäkin sitä, millaisia prosesseja ja käytäntöjä kyvykkyyksien johtaminen pitää 
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sisällään ja myös sitä, miten kyvykkyyden johtamista voidaan toteuttaa eri tavoilla. 

Jälkimmäisellä apututkimuskysymyksellä pyritään lisäksi avaamaan sitä, minkäla is ia 

tekijöitä työntekijöiden sitoutumisen taustalla on ja sitä, voidaanko kyvykkyyden 

johtamisen avulla vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen. 

3.2 Tiedonkeruu 

Tässä tutkielmassa tiedonkeruu on toteutettu Oula Finna, Ebsco Databases sekä 

Google Scholar -hakukoneilla. Suurin osa artikkeleista on haettu Ebsco Databasen 

kautta ja nämä artikkelit ovat vertaisarvioituja (peer reviewed). Oleinnaisimp ina 

hakusanoina tiedonhaussa on käytetty sanoja: talent management, engagement, 

retention, talent management practices, strategic talent management, strategic HRM, 

modern HRM ja myös näiden sanojen eri yhdistelmiä. Eri julkaisualustojen ja lehtien 

luotettavuutta on myös arvioitu JUFO-portaalin avulla. 

Tiedonkeruussa on myös hyödynnetty löydettyjen relevanttien julkaisujen 

lähdeluetteloja. Tiedonkeruussa on pyritty siihen, että kaikki julkaisut olisivat 

mahdollisimman tuoreita. Kyvykkyyden johtamisesta on julkaistu useita artikkeleja 

2000-luvulla, joten myös uusia julkaisuja oli mahdollista saada mukaan 

kirjallisuuskatsaukseen. Julkaisujen vuosilukuja ei ole rajattu tiedonkeruussa, eikä 

myöskään niiden julkaisukieltä. Kaikki tutkimuskysymyksiin vastaavat julkaisut ovat 

kuitenkin kirjoitettu englanniksi. 
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4 KYVYKKYYKSIEN JOHTAMINEN 

Kyvykkyyksien johtaminen nousi terminä 2000-luvun alussa suurempaan 

tietoisuuteen. Markkinoista tuli yhä globaalimpia ja täten myös kilpailu eri aloilla 

kiristyi. HRM:n näkökulmasta nousi uusia ajattelumalleja yritysten rekrytointia ja 

muita HR-prosesseja koskien, jotka painottivat yhä enemmän kovemmassa kilpailussa 

pärjäämistä kyvykkyyksien rekrytoinnin kannalta. ”The War for Talent” -termin 

lanseeraaminen 2000-luvun alussa vaikutti myös merkittävästi ”Talent Management” 

ajattelun nousuun, sillä se korosti ongelmia, joita organisaatioilla oli kyvykkäiden 

työntekijöiden rekrytoinnissa ja heidän motivoinnissaan (Armstrong, 2019). Yritysten 

oli siis pakko alkaa johtamaan myös kyvykkyyksien hallintaa organisaatioissa, sillä 

muuten yhä kovemmassa kilpailussa ei pärjättäisi. 

Yhtenä merkittävänä tutkimuksena kyvykkyyksien johtamisen kehittymisen osalta oli 

Gregory Keslerin (2002) tekemä tutkimus. Kesler tutki ja haastatteli 25 yritystä 

kymmenen vuoden ajan ja teki havaintoja yrityksistä niin työntekijö iden 

johtajapotentiaalin tunnistamisesta ja johtajien rekrytoimisesta. Keslerin mukaan 

kyvykkyyksien johtaminen ei pelkästään ole tärkeää uusien työntekijö iden 

rekrytoinnissa, vaan myös vanhojen korvaamisessa, sillä kyvykkyyksien johtamisen 

avulla tunnistetaan myös uusia kyvykkyyksiä organisaatioiden sisällä. Näin 

esimerkiksi johtajien potentiaalin tunnistamisessa ei enää luotettu pelkästään edellisen 

johtajan intuitioon. Työn kierrot toteutuvat näin myös mahdollisimman 

oikeudenmukaisesti työntekijöiden kompetenssien mukaisesti, eivätkä esimerk iks i 

johtajat enää voisi valita omia seuraajiaan omien mieltymystensä mukaisesti. (Kesler, 

2002.) 

Myöhemmin kyvykkyyksien johtaminen on noussut yhdeksi tärkeimmäksi Human 

Resource Managementin tehtävistä 2000-luvulla. Kyvykkyyksien johtaminen on 

otettu myös mukaan yritysten strategiatyöhön ja se myös kuuluu nykyään yhä 

enenevissä määrin keskeisesti yritysten strategioiden ydinsisältöihin. Kyvykkyydet 

nähdään myös erittäin keskeisessä roolissa organisaatioiden johtamista ja myös 

henkilöstöjohtajien kehittämistä. (Coculova & Tomcikova, 2021; Saadat & Eskandari, 

2016.) Yritysten kyvykkäät työntekijät on siis otettu yhä laajemmassa mittakaavassa 

arvonluonnin piiriin ja heidät myös nähdään tärkeänä osana arvonluontia. 
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Kyvykkyyksien johtaminen nähdäänkin nykyään yhä enenevissä määrin 

kilpailuvalttina ja tapana luoda myös positiivista mainetta organisaatiolle (Saadat & 

Eskandari, 2016). 

4.1 Kyvykkyyksien johtamisen määrittely 

Kyvykkyyksien johtaminen toimii osana yritysten resursoinnin (kuvio 2) strategiaa ja 

käytännön toimintaa. HRM:n strategiset valinnat ja toimintatavat vaikuttavat suoraan 

myös organisaation kyvykkyyksien johtamisen funktioon, sillä henkilöstön resursoint i 

on yksi HRM:n ydintehtävistä. (Armstrong, 2019.) Toisaalta kyvykkyyks ien 

johtaminen voidaan nähdä myös kokonaan erillisenä osana HRM:ia, vaikka niillä 

molemmilla olisikin samat tavoitteet kykyjen ja henkilöiden löytämisestä oikeisiin 

paikkoihin organisaatiossa (Saadat & Eskandari, 2016). 

Kyvykkyyksien johtamisen tehtävä modernissa organisaatiossa on varmistaa, että 

organisaation nykyiset ja kyvykkäimmät työntekijät pidetään organisaatiossa nyt ja 

heitä pystytään myös houkuttelemaan myös tulevaisuudessa organisaatioon.  

Kyvykkyyksien johtaminen pyrkii myös siihen, että työntekijät voivat kehittyä 

organisaatiossa ja kehittää omaa kyvykkyyttään mahdollisimman paljon, jotta myös 

motivaatio jäädä organisaatioon kehittyisi mahdollisimman parhaalle tasolle. Näin 

yrityksen toiminta turvataan myös tulevaisuudessa parhaimpien kyvykkyyksien osalta. 

(Armstrong, 2019.) Kuten kaikkia liiketoiminnan funktioita, myös kyvykkyyks ien 

johtamista arvioidaan rahallisten investointien ja saatujen hyötyjen (rahallisten ja ei-

rahallisten) näkökulmasta (Schiemann, 2014). 

Kyvykkyyksien johtaminen kytkeytyy vahvasti osaksi yrityksen liiketoiminnan 

strategiaa. Kuviossa 3 on kuvattu kyvykkyyksien johtamisen tehtävä ja sen eri 

elementit organisaatiossa. Kyvykkyyksien johtamisen pääfunktio organisaatiossa 

liittyy vahvasti resursoinnin strategiaan. Resursoinnilla tarkoitetaan niin sisäistä kuin 

ulkoista resursointia. Sisäisen resursoinnin tehtävänä organisaatiossa on tunnistaa 

sisäisiä kyvykkyyksiä ja kehittää niitä. Ulkoinen resursointi taas liittyy kyvykkäiden 

työntekijöiden rekrytoimiseen organisaation ulkopuolelta. Resursoinnin strategia on 

taas yhteydessä organisaation yleisiin toimitapoihin ja ohjelmiin houkuttelevuudesta 

(attraction) ja työntekijöiden pitämisestä (retention) organisaatiossa. Nämä 
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toimintatavat ja ohjelmat kuvailevat siis tarkemmin ja konkreettisemmin sen, miten 

organisaatio varmistaa nykyisten kyvykkyyksien pitämisen yrityksessä ja uusien 

houkuttelemisen yritykseen. (Armstrong, 2019.) 

 

Kuvio 3. Kyvykkyyksien johtamisen elementit 

Mukailtu lähteestä Armstrong (2019) 
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Osana kyvykkyyksien johtamista ovat kyvykkyyksien auditointi ja työroolien 

kehittäminen, jotka molemmat pyrkivät luomaan ihmisille mielekkäitä urapolkuja 

organisaatiossa. Kyvykkyyksien tunnistaminen luo pohjan työroolien kehittämiselle ja 

tätä kautta myös työntekijöiden urasuunnittelulle ja työurien johtamise l le 

organisaation näkökulmasta. Kun ihmiset löytävät roolinsa organisaatiossa ja sitä 

myös johdetaan oikein kyvykkyyksien johtamisen (talent relationship management) ja 

suorituskyvyn johtamisen (performance management) avulla, on tavoitteena 

kyvykkäiden työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon koetun palkinnon ja 

palkkion (total reward) avulla. (Armstrong, 2019.) 

Oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet organisaatiossa mahdollistavat 

kyvykkyyksien kehittämisen. Oppimisen ja kouluttautumisen kautta myös kyvyt 

voivat kehittyä organisaatiossa. (Armstrong, 2019.) Kykyjen kehittäminen on erityisen 

tärkeässä roolissa heidän pitämisessään organisaation sisällä. Tällä kykyjen 

kehittämisellä luodaan erityisesti kilpailullista etua markkinoilla. (Coculova & 

Tomcikova, 2021.) Johtamisen kehittäminen ja sen onnistuminen kulkevat myös 

vahvasti mukana kyvykkyyksien kehittämisessä. Päälliköt ja johtajat tarvitsevat yhtä 

lailla tukea organisaatiolta kehittymiseen ja onnistumiseen. Organisaatio tarvitsee 

johtajia vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, ja kehittämisen toiminnolla pyritään 

siihen, että myös tulevaisuudessa johtamisen onnistumiselle luotais iin 

mahdollisimman hyvät edellytykset (Armstrong, 2019). 

Armstrongin mallin mukaisesti kyvykkyyksien johtamisen tavoitteena on siis se, että 

kyvykkäimpien työntekijöiden lähteminen estetään organisaatiosta sisäisil lä 

toiminnoilla ja prosesseilla. Näihin toimintoihin ja prosesseihin kuuluvat niin 

kyvykkäistä työntekijöistä huolehtiminen ja heidän ylläpitonsa kuin myös heidän 

kehittämisensä. (Saadat & Eskandari, 2016.) Kun työvoima on sitoutunutta 

organisaatioon ja myös kyvykästä, palvelee se myös niin yrityksen resursoinnin 

strategiaa, kuin myös laajemmin yrityksen liiketoiminnan strategiaa. 

4.2 Kyvykkyyksien johtamisen käytännöt ja toimintamallit 

Kyvykkyyksien johtamisen käytäntöihin voi kuulua monia eri vaiheita ja 

toimintamalleja, ja ne kaikki tukevat myös kyvykkyyksien johtamisen päätavoitetta : 
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säilyttää kyvykäs työvoima organisaatiossa. Kaikki kuitenkin liittyvät jollain tapaa 

kyvykkyyksien hallintaan, johtamiseen tai niiden rekrytoimiseen. Kyvykkyyks ien 

johtamisen käytäntöihin kuuluvat muun muassa strategian suunnittelu kyvykkyyks iä 

varten, kyvykkyyksien rekrytoiminen ja ulkoinen resursointi, kyvykkyyks ien 

pitäminen organisaatiossa, palkkiojärjestelmien käytänteet, suorituskyvyn johtaminen 

ja kehittäminen sekä oppiminen ja työuran kehittäminen (Hussain & Amin, 2020). 

Kyvykkyyksien johtaminen sisältää myös paljon perinteisemmän 

henkilöstöjohtamisen käytänteitä, kuten työntekijöiden kompetenssin ja osaamisen 

kehittäminen sekä työntekijöiden palkitsemisen erilaisten palkkiojärjestelmien kautta 

(Dahiya & Rath, 2021). 

Käytäntöjen määrällä on myös väliä. Mitä enemmän organisaatio käyttää 

kyvykkyyksien johtamisen eri käytäntöjä, sitä enemmän sen kyvykkäät työntekijät 

näkevät organisaation pitäneen omat lupauksensa ja näin oman psykologisen 

sopimuksensa (psychological-contract fulfillment). Tämä on myös positiivises t i 

yhteydessä organisaatioon sitoutumisen kanssa. (Sonnenberg, van Zijderveld & 

Brinks, 2014.)  

Toisaalta pelkästään käytäntöjen määrä ei riitä yksinään. Kyvykkyyksien johtamise n 

käytäntöjä, kuten muitakin liiketoiminnallisia käytäntöjä, pitäisi pystyä optimoimaan 

siten, että ne tavoittavat oikean kohderyhmän organisaation sisällä ja näin 

kyvykkyyksien johtamisen resursseja käytetään tehokkaasti (Sonnenberg, van 

Zijderveld & Brinks, 2014). Kun näitä käytäntöjä optimoidaan ja keskitetään, 

selkeyttää se kyvykkyyksien johtamista niin rekrytointi-, kehittämis- kuin 

sitouttamisvaiheessa. Käytäntöjen optimoinnilla saavutetaan myös se, että 

kyvykkyyksien johtamisen käytännön arvoa organisaatiolle voidaan arvioida 

paremmin. Näin investointitarpeet eri käytäntöjen osalta voidaan arvioida paremmin 

organisaation sisällä. (Schiemann, 2014.) 

4.3 Eri filosofiat 

Kyvykkyyksien johtamisen käytäntöjä voidaan implementoida eri tavoin. Vaikka ”war 

for talent” ja yksilön korostaminen on ohjannut paljon kyvykkyyksien johtamisen 

periaatteita, on niitä myös toteutettu inklusiivisemmin ja eksklusiivisemmin. Kuviossa 
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4 on esitelty kyvykkyyksien johtamisen eri filosofioiden ulottuvuudet. Ensimmäisenä 

ulottuvuutena kyvykkyyksien johtaminen voidaan nähdä joko eksklusiivisena 

yksilöiden toimintana tai inklusiivisena ja yhteisöllisenä. Toisena ulottuvuutena toimii 

kyvykkyyden ominaisuuden määrittely. Ihmisen kyvykkyys voidaan nähdä joko 

hankittuna ominaisuutena (kehittyvä) tai synnynnäisenä (vakaa) (Meyers, van 

Woerkom & Dries, 2013).  

 

Kuvio 4. Kyvykkyyksien johtamisen filosofiat 

Mukailtu lähteestä Meyers & van Woerkom (2014) 

Eksklusiiviset kyvykkyyden johtamisen filosofiat näkevät kyvykkyyden harvinaisena 

ja yksilöllisenä. Molempiin eksklusiivisiin kyvykkyyden johtamisen käytäntöihin 

kuuluvat siten erilaistavat palkkiojärjestelmät. Kun kyvykkyys nähdään vakaana, on 
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resursointi kuitenkin lähtökohtaisesti ulkoista. Kyvykkyyden ollessa enemmän 

kehittyvä kuin vakaa ominaisuus potentiaalin tunnistamiseen ja sen optimointi in 

käytetään enemmän resursseja, ja tämä aiheuttaa myös lisää kustannuks ia 

organisaatiolle. Tällöin resursointi voi olla myös enemmän sisäistä. Molemmissa 

eksklusiivisissa filosofioissa on myös taustalla ajatus liiketoiminnan optimoinnista ja 

investointien tehokkuudesta. (Meyers & van Woerkom, 2014; Meyers, van Woerkom, 

Paauwe & Dries, 2020.) 

Inklusiivisemmissa käytännöissä kyvykkyys nähdään universaalina ominaisuutena 

työntekijöissä. Kehittyvän ja inklusiivisen filosofian periaatteina on tunnistaa ja 

kehittää yksilöiden kyvykkyyden potentiaalia koko organisaatiossa 

potentiaalikartoituksen avulla. Tämän filosofian haasteena ovat resurssit ja niiden 

allokointi. Vakaan ja inklusiivisen filosofian periaatteena on taas tunnistaa kyvykkäät 

yksilöt ja heidän vahvuutensa. Kun vahvuuksia päästään kehittämään, lisää 

työntekijöiden sopivuuttaan (person-job fit) omassa työtehtävässään. (Meyers & van 

Woerkom, 2014.) 

Inklusiivisten filosofioiden yleisenä haasteena on se, että myös kilpailevat 

organisaatiot voivat houkutella kyvykkäitä työntekijöitä omaan palvelukseensa 

(Meyers & van Woerkom, 2014). Kun työntekijöiden pitämiseen ja kyvykkyyden 

johtamisen prosesseihin panostetaan yleisesti ja universaalisti organisaatiossa, ei 

yksilöllistä resurssien jakamista voi toteuttaa laajamittaisesti. Tällöin myös 

kilpailukyky parhaista kyvykkyyksistä voi kärsiä. 

4.4 Vaikutukset organisaatiossa 

Kyvykkyyksien johtamisella on havaittu olevan paljon vaikutusta organisaation eri 

toimintoihin. Kyvykkyyksien johtamisen käytännöillä voidaan vaikuttaa oleellises t i 

työntekijöiden sitoutumiseen ja heidän pitämiseensä organisaatiossa. Käytänteistä 

etenkin urakehityksen mahdollistaminen, oman kompetenssin kehittymisen 

mahdollistaminen, erilaiset palkkiojärjestelmät ja näiden johtaminen ovat vahvasti 

yhteydessä sitoutumiseen organisaatiossa, joka taas estää kyvykkäimpiä työntekijö itä 

lähtemästä organisaatiosta (Dahiya & Rath, 2021). Jo kyvykkään työntekijän 

rekrytointivaiheessa voidaan vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen organisaatiossa. 
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Rekrytointivaiheen huomattiin olevan merkittävin sitouttava tekijä, kun sitä verrattiin 

kehittymisen ja palkkiojärjestelmien käytäntöihin (Abdullahi ym., 2021). 

Kuviossa 4 kyvykkyyden johtamisen käytänteet on jaettu neljään eri kategoriaan. 

Käytänteet alkavat toimivasta rekrytointiprosessista ja integroitumisesta 

organisaatioon, jonka jälkeen ne jatkuvat niin organisatorisella ja johdollisella tuella 

kuin myös johtamisen ja kehittämisen prosesseilla ja toimivil la 

palkitsemisjärjestelmillä. Näistä jokaisen alle on myös määritelty tarkemmin, mitä 

käytäntö pitää sisällään. 

Kaikki käytänteet ovat yhteydessä positiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen, joka 

sisältää myös työntekijöiden halukkuuden lähteä organisaatiosta. Vaikka jokainen 

käytäntö yksin tukee kyvykkyyksien johtamisen päätavoitetta säilyttää kyvykäs 

työvoima organisaatiossa, ovat ne tehokkaimmillaan käytettynä yhdessä. Yritysten 

tulisikin keskittyä useaan strategiaan kyvykkyyksien hallinnan ja heidän 

säilyttämisensä osalta, ja käyttää niitä myös kollektiivisesti yhdessä. (Kumar, 2022; 

Dahiya & Rath, 2021.) 
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Kuvio 5. Kyvykkyyksien johtaminen ja työntekijöiden sitouttaminen 

Mukailtu lähteestä Kumar (2022) 

Parhaiden kyvykkyyksien säilyttämisessä ja heidän houkuttelussaan organisaat ioon 

tyytyväisyys omaan työhön nousee myös olennaiseksi, kuten kuviossa 5 on myös 

esitetty. Kun organisaatio implementoi kyvykkyyksien johtamisen käytänteitä 

onnistuneesti, on tällä positiivinen vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen omassa 

työssä. Työntekijöiden tyytyväisyys on taas yhteydessä heidän sitoutumiseensa.  

Työtyytyväisyydellä, kyvykkyyksien johtamisen käytännöillä ja työhön sitoutumise l la 

on myös positiivinen korrelaatio keskenään. (Hussain & Amin, 2020.) 

Työtyytyväisyys toimii siis ikään kuin moderaattorina kyvykkyyksien johtamisen ja 

organisaatioon sitoutumisen välillä.  

Yhtenä tärkeänä ulottuvuutena kyvykkyyden johtamisen toimintamalleissa toimii 

myös yksilöiden näkemys omasta kyvykkyydestään. Jos yksilö näkee itsensä 

kyvykkäänä ja organisaatio ei tunnista tätä, on sillä negatiivinen vaikutus 

työntekijöiden näkemykseen organisaation pitämistä lupauksistaan ja omasta 

psykologisesta sopimuksestaan (Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks, 2014). 

Organisaatioiden olisikin tärkeää panostaa nimenomaan siihen, että näkemykset 

työntekijöiden kyvykkyyksistä kohtaavat niin työnantajan kuin työntekijän puolelta. 

Tällöin myös työntekijöiden näkemykset organisaatiosta ovat yleisest i 

positiivisempia, ja myös organisaation tekemä psykologinen sopimus nähdään 

toteutuvan paremmin. (Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks, 2014.) 
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5 KRIITTISIÄ NÄKÖKULMIA KYVYKKYYKSIEN JOHTAMISTA 

KOHTAAN 

Jo 2000-luvun alussa esitettiin kritiikkiä kyvykkyyksien johtamisen periaatteita 

kohtaan, kun termi oli vielä uusi. Kyvykkyyksien johtamisen nähtiin pelkästään 

painottavan yksilöiden suoriutumista, sillä sen periaatteet ja etenkin ”sota 

kyvykkyyksistä” loivat organisaatioihin kilpailullisen ilmapiirin. Kun esimerk iks i 

palkkausjärjestelmiä käytettiin osana kyvykkyyksien johtamista, ei organisaat ion 

sisällä edes haluttu välttämättä auttaa toisia, sillä työntekijät kilpailivat samoista 

palkkioista. Osa yrityksistä joutuikin kehittämään toimintamalleja, joilla sisäistä  

kilpailua hillittiin. (Pfeffer, 2001.) Ongelmat organisaation suoriutumisessa ja 

tehokkuudessa saatetaan myös nähdä pelkästään yksilöiden ongelmina. Koko 

organisaatiota koskevat systemaattiset ongelmat saavat näin jäädä huomioitta ja 

vaikuttaa negatiivisesti koko yrityksen tehokkuuteen (Pfeffer, 2001). 

Kyvykkyyksien johtamista kritisoitiin sen alkuvaiheessa myös sen fokuksesta 

suhteessa yrityksen työntekijöihin. Jos yritykset keskittyvät vain kyvykkäimp iin 

työntekijöihin ja heidän palkitsemiseensa, jäävät muut työntekijät vaille huomiota, ja 

näin organisaation kokonaisvaltaista kehitystä ja työkulttuuria ei tule syntymään. 

(Pfeffer, 2001; O’Reilly & Pfeffer, 2000.) Kritiikkiä herätti myös fokus parhaiden 

kykyjen rekrytoinnista organisaation ulkopuolelta, eikä näin sisäisten kyvykkyyks ien 

tunnistamiseen kiinnitetty huomiota. Kyvykkyyksien rekrytoinnin oletus olikin, että 

ulkopuoliset kyvykkyydet nähtiin ensinnäkin arvokkaampina, koska heidän 

rekrytoimiseensa oli käytetty resursseja. Toiseksi uusien kykyjen nähtiin aina 

oletuksena tuovan jotain uutta ja arvokasta organisaatioon, koska he tulivat 

organisaation ulkopuolelta. (Pfeffer, 2001.) 

5.1 Ongelmat modernissa kyvykkyyksien johtamisessa 

Myös myöhemmässä tutkimuksessa kyvykkyyksistä ja niiden johtamisesta  

organisaatioissa on löydetty haasteita ja ongelmia. Kyvykkyyksien johtaminen ja sen 

käyttö osana arvonluonnin prosesseja on keskittynyt nimenomaan siitä saataviin 

hyötyihin. Kuitenkin kysymykset organisaation sisäisestä oikeudenmukaisuuden 

kokemuksesta voivat aiheuttaa ongelmia etenkin asiantuntijaorganisaatioissa, joissa 
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oman työn arvon määritteleminen voi olla vaikeampaa (Kwon & Jang, 2021). 

Esimerkiksi palkkaerot ja huonot suorituskyvyn johtamisen prosessit voivat aiheuttaa 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia organisaation sisällä, mikä taas voi aiheuttaa 

esimerkiksi moraalikatoa ja tehottomuutta työntekijöiden keskuudessa, sillä omaa 

työtä voidaan alkaa katsomaan pelkästään sen tuotetun rahallisen arvon näkökulmasta 

(Kwon & Jang, 2021). Jos organisaatio panostaa omia resurssejaan epätasa-arvoisest i 

eri työntekijöiden välillä ja harjoittaa erilaistamista ja eriarvoistamista HR:n toimesta 

(HR differentiation) esimerkiksi palkkausjärjestelmillä, osa työntekijöistä voi kokea 

tämän epätasa-arvoisena kohteluna ja heikentyneenä työhyvinvointina, vaikka osa 

työntekijöistä kokisikin olevansa etuoikeutettuja organisaation sisällä ja näin olevan 

yleisesti tyytyväisempiä työhönsä (Gelens, Hofmans, Dries & Pepermans, 2014; 

Marescaux, De Winne & Sels, 2013). 

Eettisyys, vastuullisuus ja tasa-arvoinen kohtelu ovat nousseet isoiksi teemoiksi 

liiketoiminnan prosesseja. Kyvykkyyksien johtaminen voidaankin nähdä 

organisaation sisällä nimenomaan eriarvoistavana tekijänä (Kwon & Jang, 2021). 

Vaikka kyvykkyyksien johtamisella voidaankin luoda ”kannattavaa” kilpailua 

yrityksen sisällä, voi itse kilpailusta silti tulla ongelma työpaikalla. Jos kyvykkyys 

tunnistetaan yrityksen ja myös itse työntekijän toimesta, on mahdollisuus siihen, että 

kyvykkäät työntekijät kokevat olevansa oikeutettuja parempaan kohteluun kuin muut 

organisaatiossa ja näin myös narsistinen käytös ja sen mukanaan tuomat ongelmat 

lisääntyvät (Kwon & Jang, 2021). 

Kyvykkyyksien johtamisen tutkimus on myös keskittynyt pitkälti yksityisen sektorin 

organisaatioihin. Julkisen sektorin prosesseista ja toimintatavoista tehtyjä tutkimuks ia 

kyvykkyyden ja niiden johtamisen osalta on melko vähän. Tietoa kyvykkyyks ien 

johtamisen prosessien toimimisesta julkisella sektorilla on siis myös vähän. (Kravariti 

& Johnston, 2020.) Toisaalta julkisella sektorilla HR-managerit eivät myöskään 

välttämättä ole uskaliaita implementoimaan kyvykkyyksien johtamisen periaatteita ja 

toimintatapoja, sillä julkisen sektorin periaatteet työntekijöiden tasapuolisesta 

kohtelusta voisivat vaarantua (Harris & Foster, 2010). 

Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja työntekijöiden heterogeenisuus eivät ole aina 

toteutuneet kyvykkyyksien johtamisen implementoinnin yhteydessä, sillä esimerk iks i 
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yritysten johtoryhmissä ja johdossa on edustettuna monesti vain tietyn ihmisryhmän 

edustajia (Kwon & Jang, 2021). Myös naisten kokemukset epätasa-arvoisesta 

asemasta kyvykkyyden johtamisen ja urakehityksen prosesseissa suhteessa 

mieskollegoihin ovat ongelma, johon kyvykkyyden johtamisella ei ole valmiuks ia 

vastata (Festing, Kornau & Schäfer, 2015). 

Kyvykkyyksien johtamisella voidaan siis luoda arvoa organisaatiolle ja yritykse lle, 

mutta sitä kohtaan on myös esitetty paljon kritiikkiä. Vaikka parhaat kyvykkyydet 

tuottaisivatkin lisäarvoa yritykselle, voi resurssien epätasainen jakaminen 

organisaation sisällä aiheuttaa epätasa-arvoista kohtelua ja epätasa-arvoisuuden 

kokemuksia työntekijöiden keskuudessa. Kyvykkyyksien johtaminen voikin toimia 

pahimmillaan suoraan sen omia periaatteitaan vastaan, kun organisaation tehokkuus ei 

lisäännykään, vaan päinvastoin heikkenee, kun kaikkia organisaation jäseniä ei 

osallisteta tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaan. 

5.2 Vastauksia kritiikkiin: inklusiivinen vastaan eksklusiivinen 

Vaikka ”war for talent” -käsite ohjaakin paljon kyvykkyyksien johtamisen 

toimintamalleja ja käytäntöjä, voidaan kyvykkyyksien johtamista toteuttaa myös 

muilla tavoin. Myöhemmässä tutkimuksessa kyvykkyyksien johtamista on huomattu 

voivan toteuttaa myös inklusiivisemmin organisaatiossa. (Meyers & van Woerkom, 

2014.) Jos perinteisesti sota kyvykkyyksien välillä nähdään kilpailuna yksilöiden 

olemassa olevien kyvykkyyksien välillä, voidaan kyvykkyyksien johtamista toteuttaa 

myös erilaisilla filosofioilla, joita on esitelty luvussa 4.3. 

Yksilökeskeisiä, kilpailua luovia ja kyvykkyyden pysyvyyttä korostavia 

toimintamalleja käytetään paljon organisaatioissa, mutta myös inklusiivisempia ja 

kyvykkyyden universaalimmin tunnistavia malleja on käytössä. Toimintamalleja 

käytetään myös melko tasaisesti: eräässä tutkimuksessa kaksi viidesosaa 766:sta HR-

ammattilaisesta käytti koko organisaation laajuisia ja osallistavia kyvykkyyden 

johtamisen prosesseja eksklusiivisten prosessien sijaan (CIPD, 2012). Ennakko-

oletusten vastaisesti myös myöhemmässä tutkimuksessa havaittiin, että otokseen 

valituissa organisaatioissa kaikki kyvykkyyden johtamisen eri filosofiat (kuvio 4) 

olivat käytössä lähes tasaisesti 321 yrityksen otoksessa. Myös yrityksen koko vaikuttaa 
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filosofioiden implementointiin; pienemmät organisaatiot käyttävät laajemmin 

inklusiivisempia malleja, kun taas isommissa organisaatioissa käytetään 

lähtökohtaisesti eksklusiivisia malleja. (Meyers ym., 2020.) 

Kyvykkyyksien johtamiseen liittyvät myös kulttuuriset erot. Euroopan maista 

Saksassa on todettu käytettävän enemmän inklusiivisempia malleja toteuttaa 

kyvykkyyksien johtamisen periaatteita, kun taas Yhdysvalloissa malleja käytetään 

enemmän eksklusiivisesti ”war for talent” -oppien mukaisesti (Meyers ym., 2020). 

Toisaalta myös Euroopassa käytetään laajasti eksklusiivisia malleja kyvykkyyden 

johtamisesta. Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa HR-managerit käyttävät 

suurimmaksi osaksi jompaakumpaa eksklusiivisen kyvykkyyden johtamisen filoso fiaa 

implementoidessaan omia käytäntöjään organisaatiossa (Meyers ym., 2020; Valverde, 

Scullion & Ryan, 2013). Kyvykkyyksien johtamisen filosofioiden osalta ei voidakaan 

siis sanoa, mikä suuntaus olisi oikeasti valtavirtaa maailmanlaajuisesti. Käytännöt ja 

toimintamallit eroavat toisistaan merkittävästi niin kulttuurisesti, kuin myös 

organisaatioiden koon mukaan. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä kappaleessa käyn läpi yhteenvetoa tutkimustuloksista ja -kysymyksistä. Aloitan 

ensin vastauksilla tutkimuskysymyksiin, jotka olivat olennaisessa osassa tiedonhakua 

ja tutkimuksesta noussutta tietoa. Tutkimuskysymysten jälkeen käsittelen tämän 

tutkimuksen yleistä teoreettista kontribuutiota. Käsittelen myös tutkimuksen 

luotettavuutta reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Tästä tutkimuksesta nousi myös 

liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä, joita esittelen myöhemmin. Liikkeenjohdollis ista 

johtopäätöksistä voidaan tehdä myös eniten käytännön johtopäätöksiä yritysten 

liiketoiminnan ja johtamisen osalta. Lopuksi käsittelen vielä jatkotutkimusaihe ita 

liittyen kyvykkyyksien johtamiseen. 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tässä kandidaatin tutkielmassa päätutkimuskysymykseksi asetettiin kysymys: ”Miten 

kyvykkyyksiä johdetaan organisaatiossa?” Tällä tutkimuskysymyksellä pyrittiin 

selvittämään kokonaisvaltaisesti sitä, miten kyvykkyydet ja kyvykkäät työntekijät 

nähdään organisaatiossa ja millaisin prosessein ja käytäntein heitä myös johdetaan. 

Tutkimuksessa selvisi, että kyvykkyyksiä johdetaan organisaatiossa keskitetyst i 

henkilöstöjohtamisen kautta. Organisaatioiden henkilöstöjohtaminen toimii 

olennaisessa osassa yritysten liiketoiminnan strategiaa ja yritysten arvonluontia 

(Armstrong, 2019). Kyvykkyyksien johtaminen taas toimii osana 

henkilöstöjohtamisen resursoinnin toimintoa ja näin se liittyy myös itsessään vahvasti 

yrityksen strategiatyöhön ja siihen, miten se luo arvoa kokonaisvaltaisesti eri 

sidosryhmien kautta (Coculova & Tomcikova, 2021; Saadat & Eskandari, 2016; 

Armstrong, 2019). Kyvykkyyksien johtamisella voidaankin nähdä olevan suuri arvo 

yritykselle myös sen liiketoiminnan kehittämisen ja taloudellisen arvon tuottamisen 

kautta. 

Apututkimuskysymyksillä pyrittiin selkeyttämään kyvykkyyden johtamisen 

prosesseja ja käytänteitä organisaatiossa ja myös sitä, voidaanko kyvykkäiden 

työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttaa. Ensimmäisen apututkimuskysymyksen 

”Miten kyvykkyyksien johtamista voidaan toteuttaa organisaatioissa?” avulla 

tutkimuksessa selvisi, että kyvykkyyden johtamiseen liittyy monia eri prosesseja ja 
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käytänteitä. Kyvykkyyksien johtamisen päätehtävä on säilyttää kyvykäs työvoima 

organisaatiossa ja tämä saavutetaan eri prosesseilla ja toimintamalleilla, joihin 

kuuluvat niin kyvykkäiden työntekijöiden houkuttelu, resursointi kuin myös heidän 

pitämisensä organisaatiossa (Saadat & Eskandari, 2016; Armstrong, 2019). 

Näitä prosesseja ja toimintamalleja voidaan myös suunnitella ja implementoida eri 

tavoin. Kyvykkyyden johtamisen eri filosofiat eroavat toisistaan siinä, että ne näkevät 

kysymykset ”Pitäisikö kyvykkyys nähdä koko organisaation tasolla?” ja ”Onko 

kyvykkyys ihmisissä synnynnäinen ominaisuus?” eri tavoin (Meyers, van Woerkom 

& Dries, 2013; Meyers & van Woerkom, 2014). Kyvykkyyksien johtamista on 

toteutettu organisaatioissa perinteisesti hyvin eksklusiivisesti ja individuaalises t i, 

mutta myös koko organisaation kyvykkyyden ja kyvykkyyksien kehittämise n 

huomioivia filosofioita käytetään laajasti nykyaikana eri organisaatioissa (Meyers 

ym., 2020; Meyers & van Woerkom, 2014; CIPD, 2012). Eri filosofioiden käyttöön 

organisaatioissa vaikuttavat myös kulttuuri ja organisaation koko (Meyers ym., 2020; 

Valverde, Scullion & Ryan, 2013). Kyvykkyyksien johtamisen implementointiin ei 

olekaan olemassa mitään yhtä ja tiettyä tapaa, vaan implementointitavat ja filoso fiat 

eroavat toisistaan merkittävästi. 

Kyvykkyyden johtamisen operatiivisiin käytäntöihin kuuluvat esimerk iks i 

urakehityksen mahdollistaminen, oman kompetenssin kehittymisen mahdollistaminen 

ja erilaiset palkkiojärjestelmät (Dahiya & Rath, 2021). Kaikilla käytännöillä on myös 

yhteistä se, että ne pyrkivät toteuttamaan kyvykkyyden johtamisen päätavoitetta, joka 

taas saavutetaan niin työntekijöitä sitouttamalla, kuin heidän työtyytyväisyyttänsä 

parantamalla. Toiseen apututkimuskysymykseen, ”Miten kyvykkäimmät työntekijät 

saadaan pysymään organisaatiossa?”, löytyikin vastaus tutkimalla kyvykkyyden 

johtamisen eri käytänteitä.  

Kun organisaatio implementoi kyvykkyyden johtamisen käytäntöjä onnistuneesti, on 

sillä yhteys niin yksilön työtyytyväisyyteen kuin työhön sitoutumiseen, ja nämä kaikki 

myös korreloivat keskenään positiivisesti (Hussain & Amin, 2020; Kumar, 2022). 

Tärkeäksi nousevat myös käytänteiden määrä ja niiden kohdennettu ja tehokas käyttö, 

kuin myös työntekijöiden näkemykset siitä, miten hyvin käytänteitä on käytetty 

organisaatioissa. Kun käytänteitä käytetään tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, lisää se 
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luottamusta organisaatioon ja kyvykkyyden johtamisen arvoa organisaatiolle voidaan 

myös arvioida paremmin. (Kumar, 2022; Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks, 2014; 

Schiemann, 2014). Kyvykkyyden johtamisen onnistuessa sillä voidaan vaikuttaa siis 

oleellisesti työntekijöiden halukkuuteen lähteä organisaatiosta. Kyvykkyyden 

johtaminen voi siis itse vastata omilla käytänteillään omaan tavoitteeseensa 

kyvykkäiden työntekijöiden pitämisestä organisaatiossa. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tehdä kattava kirjallisuuskatsaus 

kyvykkyyksien johtamisesta. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin integroivana 

kirjallisuuskatsauksena, jossa tarkoituksena oli luoda mahdollisimman monipuolinen 

kuva tutkimusaiheesta ja ottaa myös huomioon kriittisiä näkökulmia aiheesta. Tämän 

kirjallisuuskatsauksen tavoitteena olikin luoda synteesiä aikaisemmista 

tutkimustuloksista ja tarkastella niitä myös kriittisesti ja luoda näin enemmän 

yleiskatsausta koko aiheeseen. 

Tutkimustulokset kyvykkyyden johtamisen tärkeydestä työntekijöiden sitoutumisessa  

ja kyvykkäiden työntekijöiden vaikutuksesta organisaation suoriutumiseen tukivat 

aikaisempaa tutkimusta ja määrittelyä kyvykkyyden johtamisesta (esimerk iks i 

Coculova & Tomcikova, 2021; Dahiya & Rath, 2021). Kriittisten näkökulmien osalta 

selvisi, että kyvykkyyksien johtamista on kritisoitu samankaltaisilla argumenteilla jo 

koko sen olemassaolon ajan (esimerkiksi Pfeffer, 2001; Kwon & Jang, 2021). 

Kyvykkyyksien johtamisen kriittisiä näkökulmia tarkastelevia teoksia on tehty myös 

aikaisemmin (esimerkiksi Kwon & Jang, 2021). Kuitenkin kritiikkiin löytyi myös 

vastauksia tutkimuksista kyvykkyyden johtamisen eri filosofioista, joita ei ollut 

tutkielman tekijän oman tiedonhaun mukaan ennen koottu yhteen teokseen. 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Kuten jo osiossa 6.1. tuli ilmi, on organisaation henkilöstöllä iso rooli yritysten 

arvonluonnissa. Henkilöstöjohtamisen on jo pitkään tiedetty olevan läheisest i 

sidoksissa yrityksen liiketoiminnan strategiaan. Kyvykkyyksien johtaminen toimii 

taas osana henkilöstöjohtamista, ja on näin läheisesti mukana arvonluonnissa. 
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Kyvykkyyksien johtamisen osalta taloudellisen arvon arviointia voi olla vaikeampi 

tehdä kuin perinteisen liiketoiminnan prosessien osalta. Kuitenkin tähän taloudellisen 

arvon laskemiseen ja arvioimiseen vaikuttavat myös yrityksen sisäisten prosessien ja 

käytäntöjen toimivuus kyvykkyyksien johtamisen osalta (Schiemann, 2014). 

Kyvykkyyksien osalta myös tärkeä näkökulma arvonluontiin on se, että 

kyvykkyyksillä saavutettua etua on hyvin vaikea kopioida markkinoilla. Ihmiset ja 

kyvykkyydet eivät ole teknologiaa tai suoria tapoja tehdä liiketoimintaa. Tämän vuoksi 

kyvykkäimmät työntekijät voidaankin nähdä mittaamattoman arvokkaana 

organisaatiolle myös arvonluonnin osalta. Jos kyvykäs työntekijä jättää organisaat ion, 

jättää se ison aukon yrityksen inhimilliseen pääomaan ja sen johtamiseen. Tätä aukkoa 

voidaankin oikeastaan paikata vain palkkaamalla uusi, yhtä kyvykäs työntekijä. 

Tutkimuskysymysten lisäksi tarkastelin tässä kandidaatintutkielmassa myös kriittis iä 

näkökulmia kyvykkyyksien johtamista kohtaan. Kyvykkyyden johtamisen historia 

käsitteenä ulottuu 2000-luvun alkuun, ja jo heti 2000-luvun alussa sitä kohtaan 

esitettiin kritiikkiä sen kilpailullisesta ja yksilöllisestä suhtautumisesta organisaat ion 

työntekijöihin (Pfeffer, 2001; O’Reilly & Pfeffer, 2000). Kyvykkyyden johtamista on 

myös myöhemmin kritisoitu pääasiassa sen yksilöllisestä suhtautumisesta 

organisaation työntekijöihin ja tästä syntyvästä eriarvoisuudesta ja epätasa-arvoisesta 

kohtelusta. 

Vaikka kyvykkyyksien johtamista voidaan myös toteuttaa inklusiivisemmin ja koko 

organisaation henkilöstö huomioiden, on tärkeää tunnistaa kyvykkyyksien johtamisen 

kriittiset näkökulmat niin liikkeenjohdollisesta kuin organisaation henkilöstön ja 

managerien näkökulmasta. Voittoa tuottavien yritysten rooli kestävässä liiketoiminnan 

kehityksessä (corporate sustainability) ja yhteiskuntavastuussa (corporate social 

responsibility) on kasvanut viime vuosina ja tulee myös kasvamaan tulevaisuudessa, 

sillä myös yritysten pitää ottaa huomioon yleiset kestävän kehityksen tavoitteet 

omassa toiminnassaan (Stahl, Brewster, Collings, & Hajro, 2020).  

Kestävällä henkilöstöjohtamisella (sustainable HRM) nähdäänkin olevan iso rooli 

näiden tavoitteiden toteuttamisessa, ja myös HRM:n roolit tulevat kehittymään 

tulevaisuudessa yhä vastuullisemmiksi ja kestävää kehitystä tukeviksi 
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(Podgorodnichenko, Edgar & McAndrew, 2020; Stahl, Brewster, Collings, & Hajro, 

2020). Näin myös kyvykkyyksien johtamisen osalta on tärkeää tunnistaa ja ottaa 

huomioon jo tehtyjä tutkimuksia kriittisistä näkökulmista, jotta yritysten yleinen 

tavoite vastuullisemmasta liiketoiminnasta ja yhteiskuntavastuusta tulee toteutumaan. 

Yleisesti henkilöstöjohtamisella voidaankin nähdä olevan suuri potentiaali 

tulevaisuuden liiketoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Koska 

henkilöstöjohtaminen kattaa jo valmiiksi esimerkiksi monia vastuullisuuteen liittyviä 

prosesseja organisaatioissa, voidaan sillä ja samalla myös kyvykkyyden johtamise l la 

olevan suuri potentiaali luoda arvoa myös tulevaisuudessa. 

6.4 Tutkimuksen rajoitteet ja luotettavuus 

Tässä tutkielmassa luotiin yleiskuvaa kyvykkyyden johtamisesta ja sen prosesseista 

integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksen pätevyyttä eli validiteet t ia 

arvioidaan siten, kuinka hyvin tutkimusmenetelmä ja -kysymykset vastaavat sitä, mitä 

halutaan tutkia (Hiltunen, 2009). Tässä tutkielmassa tarkoitus oli saada yleiskuvaa 

kyvykkyyden johtamisesta, ja siinä myös onnistuttiin tutkimuskysymysten avulla, 

jotka olivat määriteltynä tarpeeksi laajasti. Tutkimuksen validiteettia voidaan siis pitää 

hyvänä. 

Reliabiliteetti taas mittaa sitä, miten toistettavasti ja luotettavasti tutkimus on mitannut 

haluttua ilmiötä (Hiltunen, 2009). Tutkielmassa on kyse kirjallisuuskatsauksesta, joten 

reliabiliteettia on myös vaikeampi arvioida. Kuitenkin tiedonhakuun tutkielman osalta 

on käytetty tiettyjä prosesseja ja hakusanoja koko tutkielman ajan, ja suurimman osan 

lähteistä on varmistettu olevan vertaisarvioitu. Lisäksi julkaisujen luotettavuutta on 

arvioitu erikseen. On siis todennäköistä, että samoja menetelmiä käyttävä tutkija 

päätyisi samoihin johtopäätöksiin aiheen osalta. Silti on hyvä tunnistaa, että 

tutkimuksen luotettavuutta on vaikeampi arvioida, koska kyseessä on yleisku vaa 

antava integroiva kirjallisuuskatsaus, jossa kirjoittaja on itse valinnut tärkeäksi 

kokemat aineistot tarkasteluun. 
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6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Koronapandemia on vaikuttanut oleellisesti työelämään ja organisaatio iden 

toimintaan. Esimerkiksi etätyö on vaikuttanut merkittävästi työntekijö iden 

työskentelyyn ja näkemyksiin omasta työtyytyväisyydestä ja työhön liittyvästä 

stressistä (Zaręba, & Cierniak-Emerych, 2021; Kondratowicz, Godlewska-Werner, 

Połomski, & Khosla, 2022). Kyvykkyyksien johtamisen osalta onkin vielä vähän 

tutkimusta siitä, miten pandemia ja työelämän muutokset ovat muuttaneet 

kyvykkyyksien johtamisen prosesseja, tai onko ylipäätään mitään muutosta 

havaittavissa. 

Kyselyissä on kuitenkin jo selvinnyt, että kyvykkyyksien johtamisen merkitys yleisest i 

organisaatioissa on vähentynyt pandemian aikana. Myös työntekijöiden sitoutumiseen 

käytettävien käytäntöjen merkitys on vähentynyt pandemian aikana. (CIPD, 2021). 

Näiden tulosten pohjalta olisikin hyvä tutkia sitä, millaisia vaikutuksia näillä tuloksi lla 

on yleisesti kyvykkyyksien johtamiseen. Näin kyvykkyyksien johtamisen nykytila sta 

ja sen tulevaisuuden tarpeista ja haasteista saataisiin parempaa yleiskuvaa . 

Tutkimusten avulla kyvykkyyden johtamisen prosesseja ja käytäntöjä voitaisiin myös 

optimoida ja kehittää tulevaisuuden haasteita varten. 
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