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1.  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISTOIMINNAN UUDISTUMISEN SUUNNAT 

 

Esittelemme tässä artikkelissa kahdessa organisaatiossa toteutettuja kehittämisinterventioita, 

joissa osaamisen kehittämisen kysymyksiä tarkasteltiin ja ratkottiin uudenlaisella 

yhteistyöllä. Tarkoituksemme on etsiä lähtökohtia uudelle henkilöstön kehittämistoiminnan 

(HRD:n) mallille: ketkä organisaatiossa tulevat kehittämään keiden osaamista ja millä 

tavoin? 

 

HRD:n tärkeys on tunnustettu uudella tavalla viime vuosikymmenen aikana, kun tiedosta ja 

osaamisesta on tullut keskeinen yritysten kilpailutekijä. Se on nostanut henkilöstön 

kehittämisen kysymykset strategisen johtamisen osaksi. Jo 1980-luvulla alkanut keskustelu 

organisaation oppimisesta ja oppivasta organisaatiosta (Easterby-Smith ym. 1999) enteili 

näkökulman laajenemista yksilöiden oppimisesta yhteisöjen valmiuksiin. Tämä keskustelu 

jäi kuitenkin paljolti oppivan organisaation yleispiirteiden kuvaukseksi. Keskustelun 

seurauksena monet yritykset asettivat tavoitteekseen tulla oppivaksi organisaatioksi ja 

edellyttivät henkilöstön kehittäjien toteuttavan tämän tavoitteen. 

 

Osaamisen johtamisen ratkaisut ovat Virkkusen (2000) mukaan tähän asti perustuneet 

kognitiotieteissä vallinneeseen analyyttisen filosofian perusoletukseen, että tieto on 

objektiivista silloin, kun se ei ole sidoksissa siihen kulttuuriseen yhteyteen, jossa se on 
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tuotettu. Tämän perinteen mukaisesti osaaminen on tulkittu henkilöiden tietoina ja taitoina, 

jotka ovat irrotettavissa niiden toiminnallisista synty- ja käyttöyhteyksistä. Osaamista 

ajatellaan voitavan myös siirtää erillisinä tietoina ja taitoina tarkastelematta 

toimintakokonaisuutta, jossa näitä ”osaamisia” myöhemmin sovelletaan. Organisaation 

osaaminen nähdään henkilöiden tietojen ja taitojen summana, joka voidaan saada hallintaan 

kuvaamalla ja luokittelemalla työntekijöiden yksittäisiä taitoja.   

 

Työn muuttuessa monimutkaisemmaksi on kuitenkin yhä vaikeampi määrittää erillisiä 

osaamisia, joita työn suorittamisessa tarvitaan. Käsitteet ”organisaation ydinosaaminen” 

(Hamel & Prahalad 1994) ja ”organisaation kyvyt” (capability, Teece ym. 1997, Dosi ym. 

2000) edustavat toisenlaista tapaa lähestyä ongelmaa: ne viittaavat yrityksen osaamiseen 

toimintatapana, jolla se erottuu kilpailijoistaan markkinoilla. Yhteistä käsitteille on 

pyrkimys tarkastella osaamista organisaation eri järjestelmien, rakenteiden ja prosessien 

muodostaman ainutlaatuisen konkreettisen kokonaisuuden ominaisuutena, ei vain 

abstraktina tavoitteena tai yksilöiden osaamisten summana. Organisaatioiden kyvyistä 

käydylle keskustelulle on kuitenkin ollut ominaista, että toimintakyvyn tietoisen 

rakentamisen keinoja on arvioitu tai kehitelty varsin vähän.  

 

Tarve löytää tapa, jolla osaamista tarkastellaan organisaation muuttuvan toiminnan 

hallinnan kysymyksenä, juontuu talouden ja tuotantotapojen murroksesta. Murroksen 

merkittävin moottori on ollut tieto- ja tietoliikenneteknologian kehitys (Freeman & Louca 

2001).  Niiden mahdollistamat uudenlaiset tuotantotavat ovat haastaneet koko 1900-luvun 

vallinneen massatuotannon logiikan ja käytännöt. On havahduttu siihen, ettei uusi 

teknologia tuo kilpailuetua, jos sitä käytetään väistyvän tuotantologiikan toteuttamiseen 

(Tapscott 1996, 27-38). Massatuotannon toteuttamiseksi kehitetyssä organisaatiossa 

kehittämisvastuu jaetaan asian laadun perusteella, minkä vuoksi kehityshaasteetkin nähdään 

erillisinä henkilöstö-, tietojärjestelmä-, talous- tms. kysymyksinä. Tällaisessa 

funktionaalisessa organisaatiossa oppimishaasteet irtoavat toiminnan tarkoituksesta ja 

työyhteisöjen toiminnan hallinnan ongelmista on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa, joka 

ottaa huomioon eri tekijöiden väliset yhteydet. 
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Kehittäjien haasteena on irrottautua massatuotannon aikakauden malleista uudenlaiseen 

yhteistoimintaan. Kuva 1 kiteyttää näkemyksemme siitä, millaisten kehityssuuntien 

risteyksessä henkilöstön kehittämistoiminta organisaatioissa nykyisin on. Kuvan vaaka-

akseli määrittää osaamisen kehittämiskohteen muutosta: erikoistuneet, erillisten funktioiden 

omat kehittämiskohteet on integroitava osaksi substanssitoiminnan – liiketoiminnan – 

kehittyvää kokonaisuutta. Pystyakseli kuvaa sitä, että erityisasiantuntijoiden omat välineet 

ja erillisinä tuotetut toimenpiteet on integroitava pitkäjänteiseen yhteiseen 

kehittämistoimintaan.  
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Kuva 1. Henkilöstön kehittämistoiminnan uudistumisen suunnat ja vaihtoehdot  

 

Kuvan 1 vasen alakenttä (1) edustaa massatuotannon perinteiden mukaista keskitettyä 

henkilöstökoulutustoimintaa, koulutusteknologiseen malliin perustuvilla koulutustarpeen 

määrittelyn ja kurssisuunnittelun välineillä ja rutiineilla toimivaa 

organisaation ”kurssitehdasta” (Laird, 1978). Massatuotannon funktionaaliseen työnjakoon 

perustuvassa kehittämistyön rakenteessa henkilöstönkehittäjien aika osallistua toiminnan 

kehittämiseen omilla välineillään tuli viimeisenä sen jälkeen, kun liiketoiminnan johdon ja 
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muiden erityisalojen asiantuntijoiden ratkaisut olivat määrittäneet mitä työntekijöiden oli 

osattava. 

 

Kuvan 1 oikea alakenttä (2) edustaa henkilöstön kehittämistä tulosyksikköorganisaatiossa, 

jossa henkilöstön kehittäjät toimivat tilaaja-tuottaja –mallin pohjalta liiketoimintayksiköille 

tuotteistettuja kehittämispalveluja tarjoavana sisäisenä palveluyksikkönä. Henkilöstön 

kehittäjät tarjoavat tulosyksiköiden ongelmien ratkaisemisen ja niiden toiminnan 

kehittämiseen valmisteltuja johtamisen, tiimityön jne. ”konsultointituotteita” ja toteuttavat 

erilaisia suppeita kehittämisinterventioita organisaation eri työyhteisöissä.  

 

Kuvan 1 pystyakseli kuvaa henkilöstön kehittämisen kasvavaa merkitystä toiminnan 

muutoksen johtamisessa. Vasen yläkenttä (3) edustaa mallia, jossa henkilöstön 

kehittämisen ammattilaiset ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa johdon 

päättämiä strategisia kehitysprojekteja yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Henkilöstön kehittämisen ammattilaiset neuvottelevat esimerkiksi tietojärjestelmän 

suunnittelijoiden kanssa uudistuksen vaatimista koulutusohjelmista.  

 

Kuvan 1 kentissä 2 ja 3 henkilöstön kehittäjien, muiden asiantuntijoiden, johdon ja 

osaamisen kehittämisen kohteena olevien työntekijöiden välinen perustyönjako säilyy 

entisenlaisena. Tässä artikkelissa tutkimme kolmatta kehitysvaihtoehtoa, kuvion oikeaa 

yläkenttää (4). Miten kehittämisen, johtamisen ja tuotannollisen työn suhteet muuttuvat, 

kun osaamisen kehittäminen pyritään niveltämään osaksi liiketoiminnan pitkäjänteistä 

uudistamista ja uudenlaisen toimintakyvyn kehittämistä organisaatiolle? Millaisia uusia 

kehittämisen välineitä ja eri tahojen yhteistyön muotoja tällöin tarvitaan?   

 

Seuraavaksi esittelemme Tieliikelaitoksessa toteutetun ”kehittäjäpajan”, jossa yritettiin 

ylittää erikoistuneiden kehittäjien keskinäisiä ja heidän ja liiketoiminnan johdon välisen 

perinteisen työnjaon rajoja ja hahmottaa eri näkökulmat yhdistävää osaamisen 

kehittämistoiminnan mallia. Luvussa 3 esittelemme kaksi Elisa Communicationsissa 

toteutettua ”oppimislaboratoriota”, joissa osaamisen kehittämisen kohteet eli tiimit 
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analysoivat itse oppimistarpeitaan ja kehittivät niihin ratkaisuja. Luvussa 4 kiteytämme 

näiden interventioiden tuottamat havaintomme ja ajatuksemme. 

 

2. INTEGROIDUN KEHITTÄMISMALLIN ETSIMINEN TIELIIKE-

LAITOKSEN KEHITTÄJÄPAJASSA 

 

Tieliikelaitoksen kehittämistoiminnan historia 

 

Tieliikelaitos syntyi vuonna 2001 Tielaitoksen jakauduttua maanrakennusalan 

tuotantoliikelaitokseen (Tieliikelaitos) ja teiden ja liikenneympäristöjen hallintovirastoon 

(Tiehallinto). Tieliikelaitokselle tämä merkitsi siirtymää viraston toimintatavasta kilpaillun 

liiketoiminnan piiriin. Hajauttamispäätöksen yhteydessä päätettiin myös siirtymäkaudesta 

(vuodet 2001 - 2004), jonka aikana Tieliikelaitoksen tuli sopeuttaa henkilöstönsä määrä 

liiketoimintaan ja siirtyä toimimaan kokonaan kilpailluilla markkinoilla. Murroksessa myös 

organisaation toiminnan logiikka muuttui: Urakat saadaan vain voittamalla tarjouskilpailuja. 

Logiikan muutos tarkoitti sitä, että kaikkia organisaation toimintatapoja jouduttiin 

arvioimaan kilpailun näkökulmasta.  

 

Ennen muutosta, 90-luvun alkupuolella tielaitoksen keskushallinnossa toimineiden 

henkilöstön kehittäjien pääasiallinen tehtävä oli laitoksen henkilöstökoulutusjärjestelmän 

hallinnointi ja kurssien järjestäminen (vrt. kuvan 1 vasen alakenttä). Liikelaitostumisen 

lähestyessä kurssittamiseen perustuva järjestelmä purettiin vähitellen, sillä kursseilla ei 

kyetty vastaamaan tehokkaasti muutoksen luomiin henkilöstön osaamisen kehittämisen 

tarpeisiin. Merkittävä askel oli luopuminen pääkonttorin ja tiepiirien kurssitarjonnan 

käsittävistä koulutussuunnitelmista ja tiepiirien koulutussihteerin toimien lakkauttaminen.  

 

Tieliikelaitoksessa omaksuttiin 1990-luvun loppupuolella tiimiperusteinen organisaatio. 

Liikelaitostumisen aikana toteutettiin laajoja esimiesten valmennusohjelmia ja lisäksi 

koulutettiin noin 200 kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä muutosvalmentajiksi. 

Muutosvalmentajien tehtävänä oli tukea tiimejä ja sitä kautta koko organisaatiota 
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muutoksessa. Muutosvalmennus keskittyi tiimien sisäiseen yhteistoimintaan. Osa 

kehittäjistä olikin sitä mieltä, että ammatillisen osaamisen kehittämistä laiminlyötiin tässä 

vaiheessa.  Samoihin aikoihin, 90-luvun loppupuolella, heräsi myös ajatus, että tiimit 

voisivat itsenäisesti oppia työssään enemmän. Omaehtoista opiskelua, työssä oppimista ja 

työnohjausta korostettiin ja esimiesten vastuuta oman henkilöstönsä kehittymisestä 

painotettiin (vertaa kuvan 1 oikea alakenttä).  

 

Keskushallinnossa toimivien kehittäjien tehtäväksi muodostui 1990-luvun lopulla laajojen 

kehittämishankkeiden koordinointi sekä johdon ja esimiesten tukeminen osaamisen 

kehittämisen kysymyksissä (kuvan 1 vasen yläkenttä).  Osaamisen merkitystä 

organisaatiossa alettiin korostaa. Entisistä henkilöstön kehittäjistä ja muutamasta 

innokkaimmasta muutosvalmentajasta muodostui vähitellen Tieliikelaitoksen osaamisen 

kehittämistiimi, jonka jäseniä ei enää kutsuttu henkilöstön vaan osaamisen kehittäjiksi. 

Liikelaitostuminen toi kuitenkin mukanaan henkilöstön määrän supistamispaineen ja myös 

kehittäjien määrää vähennettiin. Tiepiirien koulutussihteereistä oli luovuttu 

kurssijärjestelmän purkamisen yhteydessä ja nyt myös keskushallinnossa työskentelevien 

kehittäjien määrää supistettiin. Vuoden 2005 lopulla tässä noin 3000 hengen 

organisaatiossa oli kuusi päätoimista osaamisen kehittäjää. 

 

Viime vuosina liikelaitoksen johto on asettanut kehittämishankkeille entistä selvemmin 

strategiaan kytkeytyviä tavoitteita. Erityisen keskeisinä on pidetty projektinhallinnan taitoja 

ja projektipäälliköiden osaamista. Osaamisen kehittämistiimi on rakentanut 

projektiosaamisen ja palveluosaamisen kehittämiseksi laajoja, koko organisaation kattavia 

valmennusohjelmia. Silti osaamisen kehittämisen tiimin rooli on monille Tieliikelaitoksen 

piirissä vielä epäselvä. Tukea yksikkönsä kehittämiseen siltä osaavat tilata lähinnä vain ne 

esimiehet, jotka ovat olleet osaamisen kehittäjien kanssa aiemminkin tekemisissä.  

 

Liiketoimintaan siirtymisen kauden päätyttyä vuoden 2005 alussa osaamisen 

kehittämistiimi (myöh. OSKE) siirrettiin henkilöstöyksiköstä yrityssuunnitteluyksikköön. 

OSKEn asema kehittämistiiminä oli tunnustettu ja se haluttiin näin ollen osaksi yksikköä, 
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jossa muukin keskushallinnon kehittämisasiantuntijuus oli, kuten tutkimus- ja 

kehittämistoiminta ja tietohallinnon palvelut. OSKEn kokoonpano ei muuttunut eikä sille 

siirron yhteydessä määritelty varsinaisesti uusia tehtäviä, mutta siirto oli osoitus siitä, että 

osaamisen kehittämistoiminnan tarkoitus nähtiin Tieliikelaitoksessa uudella tavalla.  

 

Keväällä 2005 OSKE halusi lähteä miettimään, mitä yrityssuunnitteluyksikössä toimiminen 

merkitsi sille käytännössä ja miten se vaikuttaisi heidän tapaansa hahmottaa työnsä kohde. 

Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja kutsuttiin ulkopuolisena konsulttina tukemaan ja 

ohjaamaan tätä pohdintaa. Sen toteuttamiseksi suunniteltiin kehittämispajaksi kutsuttu 

kehittämisinterventio, jossa OSKE eritteli muutamien muiden kehittäjien kanssa 

kehittämistyön toteuttamistavan muuttamisen tarpeita ja mahdollisuuksia 

Tieliikelaitoksessa. Seuraavassa esittelemme, miten kehittämistoiminnan uudistamisen 

haasteita käsiteltiin kehittämispajassa. 

 

Laajemman näkökulman etsiminen kehittäjäpajassa 

 

Kevään ja kesän 2005 aikana toteutetun Tieliikelaitoksen kehittäjien kehittäjäpajan 

tavoitteena oli murtaa totuttuja funktioiden välisiä organisaatiorajoja ja luoda tila, jossa 

organisaation osaamisen kehittämiseen eri tavoin osallistuvat toimijat voisivat tarkastella 

sitä yhdessä laajempana kokonaisuutena. Toinen tärkeä tavoite oli ylittää vaiheittainen, 

asiantuntijuusalueisiin perustuva kehittämisen malli. Osaamisen kehittämistiimin lisäksi 

pajaan kutsuttiin myös muita kehittämisvastuuta omaavia asiantuntijoita tietohallinnosta, 

tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja henkilöstöhallinnosta sekä yksi kehittämisestä 

erityisen innostunut esimies. Kehittäjäpajatyöskentely käsitti neljä kolmetuntista 

kehittämisistuntoa, muutaman kuukauden kestäneen kehittämisideoiden kokeilujakson sekä 

kolmetuntisen seurantaistunnon, jossa arvioitiin kokeilujen merkitystä ja niissä syntyneitä 

jatkoideoita.  

 

Työskentelyn ohjaaja pyrki kehittäjäpajassa tukemaan ja ohjaamaan asiantuntijoiden 

yhteisiä, kehittämistoimintaan kohdistuvia ns. oppimistekoja. Virkkusen ja Pihlajan (2003) 
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mukaan ”oppimisteon tavoite on tuottaa kulttuuristen välineiden tai esikuvien avulla tietylle 

toimijalle tieto tai taito, joka on jo muualla olemassa, tai luoda kulttuurisesti täysin uutta 

tietoa ja osaamista.” Useimmiten oppimisteoissa on kysymys molemmista yhtä aikaa. 

Oppimistekojen toteuttamisen välineiksi tarvitaan malleja, joihin on kiteytetty oppimisen 

kohteena olevan toiminnan keskeiset suhteet. Kun ollaan kehittelemässä uutta 

toimintakäytäntöä, tarvitaan jokin tapa kuvata mahdollisen uuden toiminnan keskeinen 

periaate. Malleja voidaan oppimistyöskentelyssä käyttää myös vaihtoehtojen tuottamiseen 

ja vertailuun. 

 

Ohjaaja siis tarjosi kehittäjäpajassa ryhmälle erilaisia malleja ja uusia käsitteitä osaamisen 

kehittämisen analysoinnin ja kehittämistoiminnan kohteen uudelleenmäärittelyn välineiksi. 

Tarjottujen mallien tarkoituksena oli laajentaa asteittain osallistujien näkemystä siitä, mitä 

osaamisen kehittäminen organisaatiossa käsittää, sekä ketkä osallistuvat osaamisen 

kehittämiseen ja millä eri tavoin se tapahtuu.  Mallien avulla pyrittiin myös suuntaamaan 

huomio siihen, miten kehittämistoimenpiteet liittyvät kehitettävän toiminnan 

muutosdynamiikkaan.  

 

Malleja käytettiin pajassa ns. orientaatioperustoina. Engeströmin (1984; 1995) mukaan 

orientoitumisella tarkoitetaan jonkin tehtävän suorittamisen tai ongelmatilanteesta 

selviämisen ennakointia ja suunnittelua sekä toiminnan säätelyä suorituksen aikana. 

Orientaatioperusta puolestaan on kulttuurisesti syntynyt kuva tai malli, jonka avulla toimija 

orientoituu kohteeseen ja säätelee toimintaansa. Engeström (emt.) jakaa orientoivat mallit 

rakenteen perustella viiteen ryhmään: prototyyppeihin, jotka ovat ilmiötä kuvaavia 

esimerkkejä, joita käytetään usein tiedostamattomasti tai yritys-erehdys-tyyppisesti, 

ennakkojäsentäjiin, eli luokituksiin ja jaotteluihin, algoritmeihin, eli suoritusohjeisiin ja 

kulkukaavioihin, systeemimalleihin, jotka osoittavat asioiden vastavuoroisia 

vaikutussuhteita, ja alkusolumalleihin, jotka sisältävän systeemin alkuperäisen, 

yksinkertaisen perussuhteen ja joilla voidaan selittää systeemin laadullinen, historiallinen 

kehitys. Engeströmin mukaan oppimisen laatu riippuu ratkaisevasti orientaatioperustan 

laadusta.  
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Toinen tapa hahmottaa malleja on tarkastella, miten ne laajensivat osallistujien käsitystä 

osaamisen kehittämistoiminnan kohteesta ja siitä, ketkä kehittämistoimintaan osallistuvat. 

Engeström (2000) erottaa neljä toiminnan kohteen laajenemisen (ekspansion) mahdollista 

suuntaa. Kehittämistoiminnan sosiaalis-tilallinen ekspansio merkitsee sitä, että 

kehittämistoimintaan osallistuvien tahojen joukko laajenee. Ajallinen ekspansio merkitsee 

kehittämistoimenpiteiden tarkastelemista laajemmassa aikaperspektiivissä. Moraalis-

ideologinen ekspansio tarkoittaa kehittämistoiminnan erilaisten vaikutusten ja merkitysten 

entistä monipuolisempaa tarkastelua ja niitä koskevan vastuun ottamista. Systeemis-

kehityksellinen ekspansio kehittämistoiminnassa tarkoittaa sitä, että yksittäisen kehittäjän 

kehittämisteot nähdään yhteyksissään osana yhteistä kehittämistoimintaa, jota yksittäisten 

kehittäjien teot muovaavat.  

 

Perinteisen, asian laatuun ja kehittämisprosessin vaiheeseen perustuvan kehittämistyön 

jyrkän työnjaon rajojen ylittäminen edellyttäisi kehittäjien työn kohteen laajentamista 

kaikkiin näihin suuntiin. On korostettava, että kohteen laajentaminen vain ajatuksellisella 

tasolla ei ratkaise ongelmia. Tarvitaan  uusia kuvaustapoja kehittämisen kohteesta sekä 

välineitä uudella tavalla hahmotetun kohteen toteuttamiseksi. Seuraavassa arvioimme, 

miten kehittäjäpajassa käytetyt mallit orientoivat osallistujia käsittelemään yhdessä 

kehittämistoimintaa ja syntyikö pajassa niiden avulla näkemys organisaation osaamisen 

kehittämisestä eri asemissa toimivien, eri alojen asiantuntijoiden työn ja toimenpiteiden 

yhteisenä, yhteistoimintaa edellyttävänä  kohteena. Erityisesti tarkastelemme sitä, missä 

kohdin pyrkimys laajentaa osaamisen kehittämistä koskevaa käsitystä törmäsi organisaation 

vallitseviin rakenteisiin ja käsityksiin.  
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Ensimmäinen aloite näkökulman laajentamiseen: organisaation ja henkilöstön 

kehittämisen välisen rajan ylittäminen 

 

Koska OSKE oli sijoitettu yrityssuunnitteluyksikköön, haluttiin kehittäjäpajassa erityisesti 

tutkia sitä, mitä uutta yhteistyö tämän yksikön sisällä voisi tuoda yksikön toimintaan. 

Perinteinen tapa olisi ollut lähteä tutkimaan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä 

osallistujien toimenkuvien pohjalta ja pohtia onko vastuu jaettu kattavasti. Kehittäjäpajassa 

lähdettiin kuitenkin pienin askelin hahmottamaan kehittämistoiminnan logiikkaa, 

kehittämiseen liittyvien eri tahojen suhteita tämän logiikan toteuttajina sekä tutkimaan, 

mistä kehittämisen haasteet syntyvät.  

 

Ensimmäiseksi pajassa pyrittiin ylittämään toimintamallien kehittämiseen ja henkilöiden 

kehittämiseen suuntautuneiden asiantuntijoiden välinen raja. Tätä varten osallistujia 

pyydettiin sijoittamaan itsensä kehittämisen perinteistä jakoa kuvaavaan koordinaatistoon 

(kuva 2), jonka ulottuvuudet olivat yksilöiden osaamisen kehittäminen ja järjestelmien ja 

toimintamallien kehittämisen kautta tapahtuva organisaation osaamisen kehittäminen. 

Oletuksena oli, että koordinaatisto synnyttäisi keskustelua myös sen kuvaaman 

kehittämistoiminnassa vallitsevan jaon mielekkyydestä. 

 

 

Organisaation 
osaamisen 
kehittäminen 

Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen 

Kuva 2. ”Minä kehittäjänä”  koordinaatisto, jonka avulla henkilöt luonnehtivat työtään 

kehittäjinä 
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Mallin avulla oli tarkoitus tuottaa ensimmäinen sosiaalis-tilallinen ekspansio esittämällä 

järjestelmien ja toimintamallien kehittäjien ja henkilöstön kehittäjien työ samassa kuvassa, 

saman problematiikan eri puolina. Järjestelmäkehittäjille oman paikan määrittely oli 

helppoa, he näkivät itsensä organisaation osaamisen kehittäjinä. Mukana ollut esimies koki 

työnsä painottuvan tasapuolisesti kumpaankin suuntaan. OSKEn jäsenet puolestaan 

tunnistivat aiemmin tekemiensä analyysien pohjalta muutoksia oman työnsä kohteessa.  

 

Ohjaaja: ”Miten ne sitten ne hommat on tavallaan sitten muuttunut?” 

 

OSKEn jäsen: ”Ne on muuttunut sillai, että tähän on tullut mukaan tämmöistä, siis 

ihan näitten esimiesten yksiköitten, palveluryhmienkin, yleensä liiketoiminnan 

osaamisen kehittämiseen, myös organisaation kehittämiseen liittyviä uusia 

tukitoimia ja sitten sen kaiken… … ne on niin kuin vienyt täältä tähän 

(henkilöstöakselilta organisaatioakselin) suuntaan ja tässä pitäisi päästä sitten vielä 

johonkin ylöspäin.” 

 

Ohjaaja: ”Miksi näin, että pitäisi päästä ylös?” 

 

OSKEn jäsen: ”Tota, koska näyttää siltä, että on…tätäkin tarvitaan (osoittaa 

henkilöstöakselia), mutta on mahdottomuus rakentaa tämmöistä taloa, kuin meidän 

talokin on, niin sen varaan, että järjestetään henkilöstölle kurssia…” 

 

Malli ei kuitenkaan edellyttänyt vallitsevien työtehtävien tai työnjaon kyseenalaistamista, 

joten asiantuntijuusalueiden määrittelyn problematisoinnin sijasta se orientoi osallistujat 

lähinnä luokittelemaan nykyisiä tehtäviään. Jäsennys kuitenkin tutustutti osallistujat 

työskentelytapaan. Malliin viitattiin arviointi-istunnossa: 

 

Henkilöstöasiantuntija: ”…se alun jäsentäminen nimenomaan, että missä tehtiin 

tälläi, et on niitä ihmisiä, jotka on enemmän järjestelmien kanssa tekemisissä ja 
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taas sitten [henkilöiden] osaamisen kehittäjiä, pitäis löytää sitten enemmän 

toistensa näkökulmia, niin mun mielestä sitä on tapahtunut tän [prosessin] aikana..” 

 

Toinen aloite näkökulman laajentamiseksi: organisaation oppimisjärjestelmä 

 

Toinen ohjaajan ehdottama, laajempi tehtävä kehittäjäpajassa koski sitä, millä eri keinoilla 

toimintakykyä ja organisaation osaamista talossa kehitettiin. Esimerkiksi otettiin 

projektinhallintaosaamisen kehittäminen. Projektien voittaminen ja niiden hallittu 

toteuttaminen on maanrakennusalan yrityksen liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Perinteisten tarkastelutapojen laajentamisen aineksia haettiin keräämällä havaintoaineistoa 

erilaisista projektien hallinnan parantamiseen tähtäävistä kehittämistoimista ja 

tarkastelemalla niitä osana organisaation ”oppimisjärjestelmää”.  

 

 

 
 

ValmennusSoveltaminen käytäntöön

Järjestelmät, välineet,  
toimintamallit 

Nykyinen työkäytäntö 

Liiketoimintastrategia

Kuva 3. Organisaation oppimisjärjestelmä 

 

Jotta osaamisen kehittämisen eri osa-alueet saatiin yhteisen tarkastelun ja kehittämisen 

kohteeksi, oli kokonaisuus kuvattava. Kehittäjäpajassa oppimisjärjestelmän malliin (kuva 3) 

kerättiin eri elementit, jotka kytkeytyvät Tieliikelaitoksessa tietyn toiminnan hallinnan 

kehittämiseen. Projektijohtamisen hallinnan kehittämistä analysoitiin mallin elementeistä 

kootun aineiston avulla kysymällä, kehittävätkö oppimisjärjestelmän eri osatekijät 

projektien hallintaa saman idean mukaisesti vai vetävätkö ne kenties eri suuntiin.  
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Tälläkin mallilla haettiin sosiaalis-tilallista ekspansiota havainnoimalla mitä tahoja 

organisaation osaamisen kehittämiseen osallistuu. Koska oppimisjärjestelmä kuitenkin 

kuvattiin olemassa olevien rakenteiden pohjalta, osallistujien oli suhteellisen helppo 

sijoittaa projektien hallinnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet malliin ja nähdä myös 

oma paikkansa oppimisjärjestelmässä.  

 

Vaikka kehittämistoimenpiteiden systeemistä, toisiinsa kietoutuvaa luonnetta pyrittiin 

kuvaamaan mallissa kahdensuuntaisilla nuolilla, malli orientoi osallistujat melko 

luokittelevaan tarkastelutapaan. Osanottajat saattoivat tarkastella oppimisjärjestelmää 

olemassa olevan organisaatiorakenteen kautta. Osien välisten yhteyksien sijasta 

suurimmaksi haasteeksi koettiin eri osien tehokas toteutus. Hankaukset ja ongelmat 

esimerkiksi toimintamallien tai järjestelmien omaksumisessa ja käytössä tai 

valmennuksissa opittujen asioiden soveltamisessa kuitattiin oppimisjärjestelmän 

rakenteeseen ja toteutukseen liittymättöminä asenne- ja vuorovaikutuskysymyksinä. 

Kokonaisuuden logiikan analysointiin ei näin ollen vielä päästy käsiksi. 

 

Kolmas kohteen laajennusaloite: organisaation osaamisen elinkaari 

 

Koska oppimisjärjestelmän malli ei tehnyt näkyväksi projektien hallinnan ja sen 

osaamistarpeiden kehitystä ajassa, ajallinen ulottuvuus tuotiin kehittämistoiminnan 

tarkasteluun elinkaarimallilla. Sen avulla osallistujat hahmottivat kahden esimerkeiksi 

otetun eri osaamisalueen (tietovirtojen hallinnan ja pohjarakentamisosaamisen) kehityksen 

vaiheita ja eri vaiheissa toteutettuja kehittämistoimenpiteitä. Käytetty elinkaarimalli 

pohjautui aiemmin esitettyyn ajatukseen, jonka mukaan osaaminen on pohjimmiltaan 

toiminnan hallintaa joten osaamisen kehittämistyön kohteena on aina jokin toinen toiminta, 

jonka hallintaa pyritään parantamaan. Osaamisen kehityksen elinkaari on samalla kyseisen 

toiminnan tietyn toteuttamistavan elinkaari. Kehittämistoimien tulisi vastata kohteena 

olevan toiminnan ja siihen liittyvien osaamishaasteiden kehitystä.  
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Toimintatavan/osaamisen elinkaaren malli oli sovellus toiminnan ekspansiivisen kehityksen 

syklin  mallista (Engeström, 1987, 322). Ekspansiivisen oppimisen teorian mukaan tietty 

toimintamalli ei koskaan vastaa pysyvästi toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi 

asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja uudet teknologiat tuottavat jatkuvasti uusia tapoja toteuttaa 

toimintaa. Kun muutokset johtavat vanhan toimintamallin kriisiin, toimintamallin 

riittämättömyys näkyy arkityössä lisääntyvinä ongelmina, joita ei voida ratkaista vallitsevaa 

toimintatapaa hiomalla.  

 

Historiallisesti uuden toimintatavan omaksuminen merkitsee uuden osaamisen luomista. 

Osaaminen kehittyy yhtäältä uuden toimintamallin rakentamisen ja käyttöönoton 

yhteydessä, mutta sen kehitystä voidaan tehostaa luomalla uuden toiminnan periaatteita 

vastaavia oppimiskäytäntöjä.  

 

 

 

Toimintamallin / osaamisen elinkaari 

Vanhantoiminta
- mallin kriisi  
uuden 
toimintamallin 
tarve  

Uuden 
toimintamallin 
etsiminen 

Uuden 
toimintamallin 
käyttöönotto 

Toimintamallin 
yleistyminen ja 
vakiintuminen 

Uuden 
toimintamallin 
kokeileminen 

TM:n 
kriisi, 
jne. 

Kehittämistoiminnan elinkaari 

Kehittämistar-
peen 
havaitsemi-
nen 

Kehittämiskon-
septin 
käyttöönotto 

Kehittämiskonseptin 
levittäminen 

Vaihtoehtoisten 
kehittämistapojen 
etsiminen 

Oman 
kehittämiskonsep-
tin rakentaminen 

Oman 
kehittämiskonseptin 
pilotointi ja testaus 

Uusi 
kehittä-
mistar-
ve 

 

 

Kuva 4. Osaamisen elinkaari 

 

Elinkaarimalli sisälsi myös ajatuksen, että jos osaamisen kehittäminen on toiminnan 

hallinnan kehittämistä, osaamista ei voi jakaa jyrkästi toisistaan erotetuiksi erillisiksi osa-

alueiksi, joiden osalta kehittämisvastuu on eri asiantuntijoilla. Silloin menetettäisiin ote 
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toiminnan kokonaisuudesta. Mallilla haettiin siis myös vastuun ja kehittämistoimijuuden 

laajenemista (moraalis-ideologinen ekspansio) ja asiantuntijoiden yhteistä vastuuta 

toimintamallien koko elinkaarista. Tämä ajatus otettiin ryhmässä hyvin vastaan. 

 

T&K -päällikkö: Niin kommenttina siis tähän, että miten organisaatio oppii, niin 

tossa kanssa just pohdittiin, että tän tapainen muutos [tietovirtojen hallinnassa] on 

niin iso, että tässä tosiaankin pitäisi tapahtua semmoisen oppimisen ja kehittämisen 

muutos. Ei voida ajatella, että tän tietotekniikan hyödyntämiseen voidaan lähtee 

niin, että me viedään tää projekti läpi ja sitten katotaan, että oho, missäs nyt ollaan, 

järjestelmät on muuttunut ja aloitetaan alusta. Se on auttamatta liian hidas prosessi, 

vaan se pitää saada jotenkin siihen koko prosessiin mukaan se oppiminen ja 

kehittäminen jatkuvaksi toiminnaksi, niin että se ei niin kuin pölähdä viiden vuoden 

välein tällaisena isona kaaoksen aina vastaan, jolloin aina ollaan vähän aikaan 

niin kuin notkossa, kun on vanhat systeemit, vaan että eri tasoilla koko ajan se 

kehittäminen ja oppiminen mukaan siihen… 

 

Käytännössä osoittautui kuitenkin vaikeaksi mieltää, miten laajempi yhteinen vastuu 

toteutuisi ja kuka kokonaisuudesta olisi vastuussa. Kenties siksi, että mallin esitystapa oli 

perinteisen prosessikaavion kaltainen, elinkaarimalli kääntyi osanottajien mielessä kuvaksi 

projektin vaiheista. Perinteisessä projektissa vastuu eri vaiheiden toteuttamisesta on eri 

ryhmillä. Keskustelu häilyikin luokittelevan ja systeemisen orientaation välillä. Osaamisen 

elinkaari oli helpompi hahmottaa kehittämishankkeena kuin pitkäjänteisenä toimintatavan 

ja siihen liittyvien oppimiskäytäntöjen kehittelyn prosessina, joka ottaisi huomioon 

toimintatavan kehitysvaiheen. 

 

Palveluiden kehittämispäällikkö: ”Siirtymiä me ei varmaan mietitty. Me mietittiin 

aina yks laatikko ja mitä siinä on, et kuka tavallaan siinä on vastuussa, mitä siinä 

tapahtuu, et sen tapahtumisen kautta me mietittiin. Sitä siirtymää me ei varmaan, ei 

me siitä keskusteltu.” 
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Neljäs aloite kohteen laajentamiseksi: idea kehittämisjärjestelmästä, jolla elinkaaria 

voitaisiin hallita 

 

Kehittäjäpajan suunnitelmaan kuului, että analyysien ja mallien avulla kehitellyistä ideoista 

työstetään muutama konkreettinen uusi toimintatapa, joita kokeillaan käytännössä. 

Elinkaarimallin idea sisälsi ns. moraalis-ideologisen ekspansion, eli sillä tavoiteltiin 

asiantuntijoiden yhteistä analyysia ja yhteisvastuuta kohteena olevan toiminnan 

kehittämishaasteiden tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta ja kussakin vaiheessa sopivan 

kehittämistavan luomisesta. Seuraavalla, kehittämisfoorumin mallilla hahmoteltiin tilaa 

(fyysinen tai virtuaalinen), jossa tämäntyyppinen yhteinen kehittäminen ja sen edellyttämä 

vuoropuhelu voitaisiin toteuttaa. Foorumi-ideassa kehittämistoimijuutta oli tarkoitus 

laajentaa niin, että myös projekteissa työtä tekevät osallistuisivat kehittämiseen ja heillä 

olisi mahdollisuus ajoittain  ottaa etäisyyttä työstään ja eritellä yhdessä sen kehittämisen 

tarpeita ja mahdollisuuksia.  

 

Kuvassa 5 esitettyä kehittämisfoorumin eli osaamisen kehittämisjärjestelmän ideaa tuki se, 

että Tieliikelaitoksessa oli jo aiemmin perustettu muutamille asia-alueille ns. osaamis-

verkostoja. Osaamisverkostojen haasteena on, miten verkoston jäsenet saavat muodostettua 

hankkeisiin liittyvistä paikallisista havainnoista, ilmiöistä ja ongelmista yhteisen kehittelyn 

kohteita eli koko verkoston yhteisiä oppimishaasteita. Ne motivoisivat verkoston jäseniä 

toimimaan yhdessä ja jalostamaan paikallisista oivalluksista organisaatiotasoista osaamista. 

Vaarana oli, että perustetuista osaamisverkostoista muodostuisi vain raportointiryhmiä tai 

parhaimmillaankin vain yksittäisiä paikallisia ongelmia ratkovia asiantuntijaryhmiä.  

 

Kehittämisfoorumi-ideassa korostuu yhteisten analyysi- ja kuvausvälineiden rooli 

paikallisten ongelmien ja innovaatioiden laajemman merkityksen arvioinnin välineenä. 

Esimerkiksi elinkaarimalli voisi olla tällainen yhteisen analyysin ja suunnittelun väline.  
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hankkeet 

 Strateginen johto
 
 
 
 
 

Kehittämisfoorumi:
Toimintamallien 

kehittely 

  Analyysivälineet Päätökset ja valinnat

Analyysivälineet Välineet, järjestelmät, 
toimintamallit  Osaaminen, 

kyvykkyydet 

Projektit ja 

 

Kuva 5. Osaamisen kehittämisjärjestelmän periaatemalli 

 

Keskustelu uusien toimintatapojen kokeiluista osoitti, että käytännössä vallitsevien 

kehittämistoiminnan rakenteiden ylittäminen oli odotettua vaikeampaa. Kun 

kehittäjäpajassa alettiin foorumi-idean pohjalta suunnitella konkreettisia 

kehittämiskokeiluja, alettiin epäillä vanhojen asiantuntijuusrajojen rikkomisen 

mahdollisuutta. Esimerkiksi osaamisen kehittäjien kyvyistä ja mahdollisuuksista olla osana 

koko toiminnan kehittämistä käytiin kriittisiä keskusteluja. 

Palveluyksikön päällikkö: ”Että tavallaan se on vaan niin kuin fakta, että OSKElla, 

jos puhutaan nyt insinöörirakentamisesta tai nyt sitten tää tietovirrat, tietomallit, 

niin tavallaan ei teillä oo sitä osaamista määrittää, että mikä on se osaamistarve, 

vaan kyllä se vastuu tulee niin kuin meille ja heille, näin se vaan menee.” 

 

Kehittämiskokeilujen kannalta kehittämistoimijuuden ja –vastuun laajentaminen ei 

käytännössä myöskään näyttäytynyt osallistujille ratkaisuna organisaation osaamisen 

kehittämishaasteisiin. Tämä ilmeni siitä, että kehittämiskokeiluiden, mm. uuden 

pohjarakentamisvalmennuksen suunnittelu haluttiin kuitenkin viedä eteenpäin perinteisellä 
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tavalla, eli pienen asiantuntijaporukan pohjatyönä. OSKEn roolin ei nähtykään koskevan 

osaamisen kehittämistä laajasti, vaan OSKE nähtiin tukitoimintona, joka kutsutaan mukaan 

perinteiseen tapaan vasta laajemman kehittämisprosessin loppuvaiheessa.   

 

Ohjaaja: ”Mites tota tää valmennuskuvio, että eikö sekin oo tavallaan täällä 

kohteena, että sitä myös suunnitellaan täällä [kehittämisfoorumilla]? Tääll on 

kuitenkin OSKE myös...” 

 

Palveluyksikön päällikkö: ”Tota joo, tai sanotaan niin, että me suunnitellaan se 

pienemmällä porukalla, tuolla [kehittämisfoorumilla] käydään sellainen keskustelu 

vaan.” 

 

Ohjaaja: ”Mutta että kuitenkin täällä myös tää valmennuskuvio…” 

 

Palveluyksikön päällikkö: ”Joo.” 

 

Ohjaaja: ”Mä mietin vaan tätä mitä tässä on ideoitu, niin kuin tää…” 

 

Palveluyksikön päällikkö: (Keskeyttäen) ”Tää on osaamisen kehittäminen 

laajemmin.” 

 

Kehittäjäpaja oli osallistujien kannalta innostava yritys rakentaa yhteistä ymmärrystä 

kehittämistoiminnan kohteesta. Mallien avulla käytiin analyyttistä keskustelua, joka häilyi 

kokonaan uudenlaisen kehittämistoiminnan rakenteen ja vanhoihin rakenteisiin ja 

järjestelmiin kiinnittyneiden kehittämisnäkemysten välillä. Vaikka pajan ideat eivät vielä 

konkretisoituneet, mallien edustama tapa hahmottaa kehittämisyhteistyötä on löytänyt 

jalansijaa pieninä pilottihankkeina Tieliikelaitoksen käytännön toiminnassa.  
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3. TYÖYHTEISÖN OMIEN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN KEHITTELY 

OPPIMISLABORATORIOSSA 

 

Ne tekevät sen itse… 

 

Seuraavaksi tarkastelemme toisentyyppistä työnjaon muutoksen mahdollisuutta. 

Tapausesimerkit ovat peräisin Elisa Communicationsista, jonka HRD-ammattilaiset 

halusivat vuosituhannen vaihteessa vaihtoehtoisen menetelmän silloin muodissa olleille 

osaamiskartoituksille. Osaamisalueajattelu, joka soveltuu hyvin standardoidun 

massatuotannon logiikkaan, tuntui liian staattiselta tavalta pyrkiä hallitsemaan toimialalle 

tyypillistä historiallista murrosta. Koko toiminta oli joutunut voimakkaaseen liikkeeseen, 

jossa yrityksen soveltaman teknologian ja sen tuotekehityksen syklit vain lyhenivät. HRD-

ammattilaiset halusivat kokeilla, voisiko toiminnan hallinnan kannalta oleellisen osaamisen 

määrittämisen ja tuottamisen vastuuta siirtää työyhteisöille itselleen.  

 

Vaihtoehtoiseksi HRD-menetelmäksi kehiteltiin Muutoslaboratorion® periaatteisiin 

perustuva oppimislaboratorio. Kerromme seuraavassa kaksi esimerkkitapausta, joissa 

työyhteisö teki oppimislaboratoriossa ohjaajan tuella itse analyyseja toiminnan hallinnan 

muuttuvista ehdoista ja haki ratkaisuja muutosten luomiin uusiin haasteisiin. Kuten 

kehittäjäpajan tapauksessa, olennaista myös näissä esimerkeissä on, että henkilöstön 

kehittämisen käsitteiden sijasta työyhteisöille tarjottiin ensin sellaisia ajattelu- ja 

keskusteluvälineitä, joilla voitiin tarkastella toimintaa ja sen kehitysdynamiikkaa 

kokonaisuutena.  

 

Kehittäjäpajasta poiketen oppimislaboratorion keskeisinä toimijoina olivat kuitenkin 

työyhteisöt itse; tavallisestihan ne ovat kehittäjien toiminnan kohteena. Keskushallinnon 

kehittämisyksiköiden edustajat eivät osallistuneet oppimislaboratorioprosesseihin, mutta 

työyhteisöjen keskustelut omien osastojensa strategisen johdon kanssa olivat tiiviitä. 
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Asentajien kärkiryhmän oppimislaboratorio 

 

Elisa Communicationsin yhden asennusosaston johto halusi kokeilla oppimislaboratorio- 

menetelmää asentajien kärkitiimissä vuonna 1999. Tiimi oli noin vuosi aiemmin 

muodostettu vastaamaan uuden teknologian haltuunotosta ja siihen perustuvien palvelujen 

edellyttämien työsuoritusten suunnittelusta.  Oppimislaboratorioon osallistui myös tiimin 

esimies. 

 

Oppimislaboratorioprosessia ohjasi ulkopuolisena konsulttina tämän artikkelin toinen 

kirjoittaja. Keskeinen oppimislaboratorion tarjoama ajattelun ja kehittelyn väline oli 

liiketoiminnan kehitystä kuvaava syklimalli. Väline vastasi edellä esitellyn kehittäjäpajan 

elinkaarimallin ideaa. Sen avulla asentajatiimi pystyi tarkastelemaan, miten uuteen 

teknologiaan perustuva toiminta oli kehkeytynyt, ja kiteyttämään oman tiiminsä työn ja 

oppimisen muutokset osaksi tätä laajempaa kehitystä. Tiimi myös arvioi, miten uuden 

teknologian haltuunotto oli eri vaiheissa onnistunut, ottaakseen siitä opiksi seuraavaan 

teknologiaan siirtymistä silmällä pitäen. 

 

Seuraavassa esitämme tiivistelmän siitä, millaisia oppimiskäytäntöjä uuden teknologian 

liiketoiminnan synty ja kehittyminen vaati eri vaiheissaan. Tiivistelmä perustuu aiemmin 

julkaistuun artikkeliin (Virkkunen & Ahonen, 2004), jonka aineistona olivat asentajatiimin 

oppimislaboratoriossa käymät muutoksia erittelevät keskustelut. 

 

Mahdollisuus yhdistää uutta ja vanhaa teknologiaa oli avannut yritykselle kokonaan uuden 

liiketoiminnan näkymän. Uudet näkymät eivät avaudu itsestään vaan tässäkin tapauksessa 

yrityksessä täytyi olla sellaisia henkilöitä sekä teknisten ammattilaisten että johdon piirissä, 

jotka oppivat seuraamalla aktiivisesti toimialan kehitystä. Oppimiskäytäntö 1, joka oli osa 

liiketoiminnan syntyvaihetta, oli siten luonteeltaan spontaani ja epävirallinen. Aktiiviset 

asentajat saivat myös mahdollisuuden tehdä uuden teknologian tuotteiden koeasennuksia ja 

keskustella niistä kiinnostuneiden johtajien kanssa.  
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Tietoa kertyi muutaman vuoden ajan ja tilanne kypsyi investointipäätökseen. Osasto tarjosi 

asentajilleen tilaisuutta kouluttautua uuden teknologian ammattilaisiksi. Noin 15 asentajaa 

lähti opiskelemaan puolentoista vuoden ohjelmaan, jota yritys tuki mutta joka edellytti 

myös asentajilta oman aikansa panostamista.  

KYSYNNÄN 
KASVU ALKAA

UUDEN LIIKETOIMIN-
NAN MAHDOL-
LISUUDET

/ ENSIKYSYNTÄ

UUDEN TUOTTEEN 
MASSAPALVELUUN

(SEURAAVA 
TEKNOLOGIA)

1.    oma-
aloitteinen uuden 

teknologian kehityk-
sen seuranta ja epäviral-

liset keskustelut

2. tietoliikenne-
asentajien koulutus-

ohjelma (teoreettinen
tietämys)

3. kokemusperäinen 
oppiminen, spontaanit

keskustelut tiimin 
kesken

5. uuden 
teknologian 

haltuun otto: oppi-
miskäytäntöjen 1-4

suunnittelu

4. käytännön
jatkuva 

parantaminen

 

ASENNUSKÄYTÄNNÖN 
LUOMINEN JA SEN 
OPETTAMINEN 
ALUETIIMEILLE, 
TEKNISEN TUEN JA 
MYYNNIN JÄRJES-
TELMÄT / 

PUHELINASENNUS

TIETOLIIKENNE-
YHTEYKSIEN KOE-
ASENNUKSIA

ASENTAJIEN TIIMIN PERUSTAMINEN 
’KEIHÄÄNKÄRKITIIMIKSI’ 

PERUSTUVA 
KANNATTAVA 
LIIKETOIMINTA

Kuva 6. Asentajatiimin oppimiskäytäntöjen muuntuminen liiketoiminnan kehityksen 

mukaan. 

 

Oppimiskäytäntö 2, koulutusohjelma, oli siis jo määrätietoisesti suunniteltu tapa oppia. 

Osaston tavoitteena oli muodostaa osaajien kärkiryhmä, joka syvällisen teknologisen 

tietämyksensä ansiosta pystyy vastaamaan uusien tuotteiden alkukysyntään ja luomaan 

samalla tehokkaat asennuskäytännöt.  

 

Koulutusohjelman jälkeen virallisesti perustettu kärkitiimi palveli ensimmäisiä asiakkaita ja 

varautui liiketoiminnan kasvun vaiheeseen. Kun uuden teknologian tuotteiden kysyntä 

lisääntyisi, työsuoritukset olisi opetettava alueellisesti toimiville asentajatiimeille.  

Kolmas liiketoiminnan kehityksen aikana syntynyt oppimiskäytäntö  oli siis kärkitiimin 

kokemusperäinen oppiminen. Tekniset periaatteet hallitsevat asentajat kokeilivat 
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asennussuorituksia ja keskustelivat niiden ongelmista ja ratkaisuista tavatessaan toisiaan.  

Tällainen epävirallisella yhteistyöllä hoidettu oppiminen ja työkäytännön hiominen oli 

mahdollista niin kauan kun kysyntä ja liiketoiminnan tavoitteet sallivat rennon työtahdin. 

 

Kärkitiimin oppimislaboratorion aikaan liiketoiminnan sykli oli jo edennyt massapalvelun 

vaiheeseen. Palvelun edellytettiin olevan liiketaloudellisesti kannattavaa. Lähtökohta oli, 

että alueelliset tiimit hoitavat massakysynnän ja kärkitiimi keskittyy vaativimpiin 

asennuksiin ja huolto- ja ongelmatapauksiin sekä varautuu jo seuraavan teknologian 

haltuunottoon.  

 

Oppimislaboratorion analyysit kuitenkin osoittivat, ettei massapalvelua hoidettu niin 

kannattavasti kuin oli odotettu. Ongelmatapaukset veivät liikaa aikaa – alueellisten tiimien 

osaaminen oli rakennettu opastamalla, joten kärkitiimin asentajia tarvittiin vikojen 

korjaamiseen ja muihin sellaisiin kysymyksiin, joiden ratkaiseminen edellytti 

syvällisempää teknologista tietämystä. Toisaalta asiakastilausten määrät olivat jo sellaisia, 

ettei alkukysynnän oloissa syntynyt kokemusperäisen oppimisen käytäntö voinut vastata 

tällaisen haasteeseen. Satunnaisiin keskusteluihin kollegojen kanssa ei yksinkertaisesti ollut 

enää riittävästi aikaa.  

  

Kärkitiimin esimies oli havainnut tilanteen ja alkanut ratkaista sitä ryhmittelemällä 

kysymyksiä kehittämisalueiksi ja jakamalla alueet tiiminsä eri jäsenten vastuulle. Parin 

viikon välein pidetyissä tiimipalavereissa pyrittiin käsittelemään alueittain niitä kysymyksiä, 

joihin kentällä oli törmätty. Oppimislaboratoriossa kehittämisen systematisointia jatkettiin. 

Tiimi etsi lisää menettelyjä, joilla asennuksen ongelmat tehokkaimmin saataisiin esille, 

korjattaisiin ja ehkäistäisiin niiden synty jatkossa.  

 

Näin ollen näytti ilmeiseltä, että massapalvelun vaihe edellytti erityistä yhteisen oppimisen 

muotoa, joka poikkesi liiketoiminnan syklin kolmesta aiemmasta oppimiskäytännöstä. Se ei 

voinut olla spontaania keskustelua satunnaisesti eteen tulleista asioista mutta ei myöskään 

pitkälle etukäteen määriteltyä kuten koulutusohjelmat tai kehittämishankkeet. 
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Oppimiskäytäntö 4 oli asennusten tehokkuuden ja laadun järjestelmällinen seuranta ja 

jatkuva parantaminen. Työtä oli standardoitava ja rationalisoitava ja kehiteltävä TQM-

tyyppisiä kehittämisperiaatteita. 

 

Ilman massapalvelun jatkuvan, systemaattisen parantamisen menetelmiä kärkitiimille ei 

olisi jäänyt voimavaroja siirtyä luomaan liiketoiminnan syklin oppimiskäytäntöä 5 eli tapaa 

ottaa haltuun seuraava teknologinen sukupolvi. Viides oppimiskäytäntö oli siis samalla 

askel meneillään olevasta liiketoiminnasta tulevaan liiketoimintaan.  

 

Kärkitiimin oppimislaboratorion tapausesimerkki osoittaa, että työyhteisö voi itse määrittää 

ja aloitteisesti kehittää toiminnan vaatimaa yhteistä osaamista. Toisin sanoen myös 

perinteisesti kouluttamisen kohteena olevat työntekijät voivat laajentaa näkökulmaansa ja 

kehittyä tiimin osaamisesta yhdessä vastuuta ottaviksi toimijoiksi. Edellytyksenä on, että 

työyhteisölle tarjotaan välineitä hahmottaa ja analysoida sitä, millaisiin konkreettisiin 

oppimiskäytäntöihin toiminnan hallinta ja oppiminen on eri vaiheissa perustunut ja miten 

nykyiset oppimiskäytännöt vastaavat uusia haasteita. Esimerkissä kehityssyklimalli toimi 

tällaisena meta-tason tarkastelun välineenä, jolla voidaan eritellä oppimiskäytäntöjen 

muutosta liiketoiminnan kehityksen edetessä vaiheesta toiseen.   

 

Toimintatavan kehityksen syklin ja oppimiskäytäntöjen ottaminen tarkastelun kohteeksi 

antaa ajattelemisen aihetta henkilöstön kehittäjien työn näkökulmasta. Kouluttamisen 

ammattilaisten työpanosta oli tapausesimerkissä tarvittu vain siinä vaiheessa, kun 

oppiminen perustui opiskeluun määrämuotoisessa tietoliikenneasentajan 

koulutusohjelmassa. Toisaalta voidaan sanoa jälkiviisaasti, että yhteistyö 

kehittäjäammattilaisten kanssa olisi todennäköisesti auttanut kärkitiimiä löytämään 

tehokkaampia tapoja opastaa kollegojansa alueellisissa yksiköissä ja organisoida palvelun 

jatkuva parantaminen. 
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Esimiesten oppimislaboratorio 

 

Edellisessä tapausesimerkissä käsitellyn asennuspalveluosaston johtaja halusi myös tiimien 

esimiesten havahtuvan työnsä uusiin vaatimuksiin ja motivoituvan kehittämään 

osaamistaan. Tyypillinen osaston esimies oli keski-ikäinen tekniikan ammattilainen, joka 

oli päätynyt aikanaan esimieheksi hyvänä asennusammattilaisena.  

 

Esimiesten osaamiskartoituksen sijasta järjestettiin siis vuonna 2000 oppimislaboratorio, 

jossa he ryhmänä erittelivät osaamishaasteidensa syntytaustaa ja kehittelivät ratkaisuja 

niihin. Toisin sanoen niin kuin asentajatiimin oppimislaboratoriossa, osaamisen ja 

toiminnan kehittämistä ei nytkään erotettu toisistaan eri asiantuntijoiden tehtäviksi pois 

esimiesten hallinnasta vaan he tarkastelivat itse niiden välisiä suhteita. Toiminnan 

ekspansiivisen kehityksen syklimallin ohella keskeinen oppimislaboratoriossa osanottajille 

tarjottu ajattelun ja kehittelyn väline oli  systeeminen malli esimiesten yhteisestä 

toimintajärjestelmästä. Esitämme seuraavassa tiivistelmän analyyseista, joissa mallin 

käytöllä oli ratkaiseva merkitys. 

 

Oppimislaboratorion ensimmäisessä vaiheessa koottiin havaintoaineistoa esimiesten työn 

arjesta. Yhteinen kokemus oli se, että asennustöiden johtamisen sijasta esimies 

toimi ”jokapaikanhöylänä”. Esimiesten mukaan organisaatio odotti heidän toimivan 

tiimiensä ”valmentajina” niin, että ”asennushommat pyörivät hyvin”, mutta heille tuli eri 

lähteistä koko ajan mitä moninaisimpia lisätehtäviä ja heidän edellytettiin käyttävän 

monenlaisia uusia välineitä. Osaston johtoryhmän kokouksiin piti valmistautua tuottamalla 

tietoa ja lukemalla aineistoja, yrityksessä oltiin ottamassa käyttöön Balanced Score Card –

mallia ja kehityskeskusteluja välineineen, perustettiin työryhmiä joihin esimiesten oli 

osallistuttava, ja niin edelleen. Työ ei esimiehistä tuntunut johdonmukaiselta, hallittavissa 

olevalta kokonaisuudelta.  

 

Oppimislaboratoriossa ei alettu ratkoa yksittäisiä ongelmia eikä tutkia, mitä osaamista 

esimiehiltä mahdollisesti puuttui. Ryhmä pyrki sen sijaan ymmärtämään tilannetta 
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erittelemällä esimiestoimintaa yhdessä. Nykyistä, ongelmalliseksi koettua työtä kuvattiin 

toimintajärjestelmänä, jonka osissa tapahtuneita muutoksia lähdettiin tutkimaan: miten 

esimiehen työkäytäntö oli rakentunut tällaiseksi, että sitä on vaikea hallita? 

 

Työn muutosten analyysi nosti esiin mielikuvia menneestä ajasta, kun työ oli vielä selkeästi 

miellettävissä. Esimies oli ”mestari”, joka neuvoi, järjesteli ja valvoi. Sittemmin mestareita 

oli koulutettu ”valmentajiksi”: asentajien perinteinen ositettu työnjako oli 1990-luvun 

alkupuolella purettu monitaitotiimeiksi ja valmentajia tarvittiin tähän muutokseen. Käsitys 

esimiehestä valmentajana oli peräisin tuolta ajalta.  

 

Meneillään oli kuitenkin merkittävä teknologian muutos ja asentajat olivat jo siirtyneet 

tekemään uuteen teknologiaan perustuvia palveluja. ”Ei meistä koskaan tullutkaan 

valmentajia”, totesi ryhmä oppimislaboratoriossa – monitaitotiimeihin oli siirrytty varsin 

nopeasti eikä esimiehille ollut sen jälkeen muodostunut uutta roolia uuden 

teknologiaosaamisen rakentamisessa. Ryhmä oivalsi, että on turha pohtia osaamishaasteena 

sitä, miten he voisivat kehittää itseään paremmiksi valmentajiksi. Se ei auttaisi 

ymmärtämään, mistä ”jokapaikanhöylän” sekalaiset tehtävät ja välineet tulvivat, eikä 

hallitsemaan niitä.   

 

”Arkihässäkän” ymmärtämistä auttoi enemmän se, että työkäytännön muutos mallinnettiin 

osaksi laajempaa osaston johtamistoiminnan kehitystä. Se loi 

viitekehyksen ”jokapaikanhöylän” uusille tehtäville ja välineille. Kun asennustöiden 

johtaminen hahmotettiin liiketoiminnan sujumisen varmistamiseksi ja kehittämiseksi, kävi 

ilmeiseksi, että sen monitahoisessa verkostossa tarvittiin ”jokapaikanhöylää” välittämässä 

tietoa ja yhteyksiä. Uusi välineistö ja adhoc –kontaktit ja –tehtävät kuuluivat uuden 

liiketoiminnan luonteeseen.   

 

Oppimislaboratorio osoitti, että kun asentajien käyttämä teknologia vaihtui ja liiketoiminta 

dynamisoitui, esimiesten työn kohde ja tarkoitus muutti luonnettaan. Kehitysyhteyksissään 

ymmärrettynä ”jokapaikanhöylänä” toimiminen osoittautuikin myönteisellä tavalla 
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vaativaksi työksi. Esimiehen pitää osata ajatuksellisesti hahmottaa erilaiset tehtävät ja 

yhteistyökuviot tilanteiksi, joissa hänellä on tilaisuus vaikuttaa liiketoimintaan. 

 

ESIMIES 
‘jokapaikan
höylä’

YHTEISÖ:
Johto
Liiketoimin-
tayksiköt
Ulkopuol. 
verkosto

SÄÄNNÖT:
Liiketoiminnan
säännöt
Strategiat

TYÖNJAKO:
Strateginen johtaminen / 
‘Maastouttaminen’ / 
Operatiivinen
johtaminen

Kehittäminen kaikkien
työnä

ARKIKOHDE:         
Asentajat ja 
työnohjaajat, tiimi- ja 
jorypalaverit, adhoc -
yhteydenotot ja    -
tehtävät

TAVOITELTU 
KOHDE: 

työntekijän 
suoritukset

oikein 
tehty työ

tiimin 
jäsenet 

osaavat 
työnsäTAVOITELTU 

AMMATILLINEN 
MUUTOS:                    

”mestarista valmentajaksi”

tavoittei
den 
mukaiset 
tulokset

VÄLINEET:
Työnjohtovälineistö…  
Henkilöstöhallinnon
välineistö…                            
Toiminnan suunnittelun
välineistö…                          
BSC, indikaattorit…

LIIKETOIMINNAN 
JOHTAMINEN

ASENNUS-
TÖIDEN 
JOHTAMINEN

 
Kuva 7. Esimiesten osaamishaasteen ekspansio oppimislaboratoriossa: 

parempana ”valmentajan” toimimisesta arvostetuksi liiketoiminnan ”jokapaikanhöyläksi”. 

 

On myös huomattava, että todellinen työkäytäntö ja sen vaatima osaaminen on 

historiallisesti kerrostunutta. Tärkeä osa sitä osaamista, jota työn uuden kohteen ja 

tarkoituksen hallinnassa tarvitaan, oli syntynyt esimiesten toimiessa ”mestareina” ja 

monitaitotiimien ”valmentajina”. Esimerkiksi organisaation toimijoiden ja toimintatapojen 

tuntemus on arvokas voimavara, mikäli esimies osaa käyttää sitä liiketoiminnan sujuvuuden 

varmistamisessa.  

 

Siinä vaiheessa kun oppimislaboratorion tarkastelu laajeni osaston liiketoiminnan 

johtamiseen, siihen osallistui koko johtoryhmä ja yhteisenä haasteena oli kehittää 

 26



KONSEPTI – toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 3 (1) www.muutoslaboratorio.fi/konsepti 
Copyright © 2006, Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto 
 

liiketoiminnan johtamista. Esimiesryhmä suunnitteli kolme siihen tähtäävää uudistusta, 

joista sovittiin johtoryhmässä:   

 

Esimiesten työn selkiyttämiseksi vastuuta asiakaspalvelusta haluttiin siirtää enemmän 

asentajille, jotka joka tapauksessa tekivät työt asiakkaan luona. Kaikilla asentajilla ei ehkä 

vielä ollut valmiuksia, joita asiakasvastuun laajentaminen edellytti, joten tehtävien 

delegointia valmisteltiin kartoittamalla niitä – tämän uudistuksen osana käytettiin siis 

asentajien osaamiskartoitusta. Toinen uudistus tähtäsi osaston johtamiseen liittyvien 

erilaisten kokouksien rationalisointiin: kaikkien johtamiseen osallistuvien henkilöiden 

kaikista kokousvelvollisuuksista laadittiin kartta, jonka pohjalta työnjakoa järkeistettiin. 

Kolmas uudistus oli selkeimmin koulutuksellinen: esimiesten tietoliikenneteknologian ja 

muutosjohtamisen osaamista päivitettiin.  

 

Mikään kolmesta uudistuksesta ei olisi ollut mielekäs vastaus ”valmentajan” haasteeseen 

vaan ne olivat ymmärrettäviä vain esimiesten työn uudessa, ekspansiivisesti laajentuneessa 

hahmotuksessa. Erityisen selkeästi eron voi nähdä esimiesten koulutusratkaisussa. Heidän 

tietoliikenneteknologian osaamisensa päivityksen suunnitteli ja toteutti pari kärkitiimin 

asentajaa – tällaiseen hankkeeseen, jossa työntekijät kouluttavat esimiehiään, ei olisi 

mitenkään päädytty, jos esimiestyön haasteeksi olisi liiketoiminnan sijasta mielletty 

tiimien ”valmentajana” toimiminen. 

 

4. YHTEISTOIMIJUUDEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS JA VAIKEUS 

 

Kuvasimme johdannon kuvassa 1 näkemystämme HRD-toiminnan historiallisesta 

kehitysvaiheesta. Kuvion ydinajatus on, että 1900-luvulla vallinneet massatuotannon 

kehittämismallit ovat törmäämässä logiikaltaan hyvin toisenlaisten tuotantotapojen 

vaatimuksiin. Tämä on luonut tarpeen hahmottaa kehittämistyön kohde uudella tavalla ja 

uudistaa kehittämisen toimintamalleja: miten henkilöstön kehittämisen ammattilaiset, muut 

erityisasiantuntijat sekä liiketoiminnan johto ja työntekijät voisivat yhdessä analysoida 

osaamisen uudistamisen tarpeita ja keinoja? 
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Vakiintuneet toimintamallit muuttuvat ajan myötä näkymättömiksi niitä toteuttaville 

toimijoille, minkä vuoksi uusienkin haasteiden edessä on vaikea toimia toisin kuin ennen. 

Liiketoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen välistä rajaa samoin kuin eri alojen kehittäjien 

keskinäistä työnjakoa ja erikoistumista pidetään itsestään selvinä niin kuin sitäkin, että 

kehittäminen etenee selvästi toisistaan erottuvien vaiheiden ketjuna. 

 

Esittelimme edellä kaksi interventiota, joissa kehittämisen vallitsevia rakenteita tehtiin 

näkyviksi. Sekä kehittäjäpaja että oppimislaboratorio ovat esimerkkejä kuvan 

5 ”kehittämisfoorumista”, jonka idea on toimia strategisen johtamisen ja käytännön 

työtoiminnan välisenä toimintamallien kehittelyn tilana ja menetelmänä. Kehittäjäpajan 

foorumiin osallistui keskushallinnon kehittämisyksikön asiantuntijoita ja liiketoiminnan 

johdon edustaja. Mukana ei ollut käytännön työtä tekeviä. Oppimislaboratoriot taas 

toteutettiin eräässä liiketoimintayksikössä yhteistyössä yksikön johdon kanssa niin, että 

toiseen niistä osallistui yksi työntekijätiimi esimiehineen ja toiseen yksikön esimiesten 

ryhmä. Sen sijaan yrityksen keskitetyistä kehittämistoiminnoista ei oppimislaboratorioissa 

ollut edustajia. 

 

Kehittäjäpajassa ongelmalliseksi muodostui mallien avulla ideoidun uudenlaisen työnjaon 

konkretisointi. Kehittäjillä ei ollut valtaa yksipuolisesti muuttaa suhdettaan liiketoiminnan 

osaamishaasteiden määrittelyyn. Yksi konkreettinen kokeilu saatiin suunnitelluksi paikalla 

olleen esimiehen edustamaan yksikköön, mutta hänkään ei voinut yksin murtaa 

johtamisjärjestelmän ja talouden päätöksentekojärjestelmän määrittämää liiketoiminnan 

kehittämisen työnjakoa. Jos paikalla ei olisi ollut yhtään liiketoiminnan edustajaa, 

keskustelua olisi voitu käydä vain kehittämisasiantuntijoiden toimenkuvien rajoista ja 

yhteistyöstä. Tämä olisi edustanut kuvan 1 vasenta yläkenttää, jossa muutoksen 

johtamiseen liittyvät osaamishaasteet kuitenkin määritellään vanhan työnjaon mukaisesti 

erotettuina liiketoiminnan kehityksestä.  

Oppimislaboratorio toteutti varsin hyvin kehittämisfoorumin ideaa – mutta vain yhden 

osaston puitteissa. Osaston työntekijät ja johto ja johtoryhmään kuuluneet kehittäjät 
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osallistuivat osaamistarpeiden analyysiin, joten uusien ratkaisujen kehittelyssä syntyi 

vuoropuhelu eri hierarkiatasojen sekä  kehittäjien ja liiketoiminnan toteuttajien kesken. 

Mutta koska yrityksen keskitetyt kehittämistoiminnot eivät olleet mukana, uudistukset 

jäivät paikallisiksi.  

 

Toimiakseen organisaation osaamisen kehittämisen järjestelmänä kehittämisfoorumi 

tarvitsee siis liiketoiminnan johtoa ja työntekijöitä määrittämään kehittäjien tarjoamilla 

välineillä yhdessä kehittäjien kanssa liiketoiminnan osaamishaasteita. Sen ohella tarvitaan 

kehittäjien ja johdon yhteistyötä haasteita koskevien yleistysten tekemisessä ja koko 

organisaation yhteisten toimintakykyjen rakentamisessa.  

 

Osaamisen kehittämistoiminnan välineistö ja toimintaperiaatteiden kuvaustavat ovat 

muotoutuneet historian saatossa. Vuosikymmenten ajan kysymys on ollut toimintojen 

eriytymisen historiasta. Siksi kehittämisvälineistöt elävät väistämättä osittain omaa 

elämäänsä eivätkä vastaa joustavasti liiketoiminnan muutoksiin. Massatuotannon logiikasta 

peräisin olevat henkilöstön kehittämisen välineet ja käsitteet perustuvat pyrkimykseen 

irrottaa osaaminen toimintayhteydestään ja yleistää se ”valmiuksiksi” ja ”osaamisalueiksi”, 

joiden kehittämistä koskeva vastuu voidaan antaa erikoistuneille asiantuntijoille. Toisaalta 

tällainen yleisluonteinen, liiketoiminnan sisällöistä irrotettu käsitteistö on ollut näennäisesti 

helpompi sovittaa yhteen toisten asiantuntemusalueiden ja johtamisen käsitteistön kanssa. 

Monissa yrityksissä vastuu esimerkiksi osaamisstrategian laadinnasta on siirretty 

henkilöstön kehittäjille, joilla ei kuitenkaan ole nykyisillä välineillään mitään edellytyksiä 

arvioida liiketoimintojen kehityshaasteita.  

 

Nykyisessä liiketoimintojen ja tuotantotapojen muutosvauhdissa kehittämiseen tarvitaan 

välttämättä tapoja kuvata toimintaa sisällöstä käsin systeemisenä, erikoistumisen alueet 

ylittävänä kokonaisuutena. Tämä voisi olla tulevaisuuden tehtävä nimenomaan henkilöstön 

kehittämisen asiantuntijoille: tarjota yhteisen analyysin välineeksi teoreettisia käsitteitä, 

joilla voidaan eritellä toiminnan kehitystä ja ajankohtaisia yhteisen oppimisen haasteita. 
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Tällaisten välineiden avulla organisaation osaamisen kehittämistä koskeva vastuu ja 

kehittämistoimijuus voidaan jakaa uudella tavalla osaksi  kaikkien työn sisältöä. 
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