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TIIVISTELMÄ 

 
Valtakunnallisen YAMK vahvaksi TKI-toimijaksi hankkeen osahanke "Työelämää uudistavat ja TKI toimintaa 

edistävät oppimisympäristöt " kuvaa päätavoitteeksi uusien kohtaamisympäristöjen rakentamisen ja 

verkostomaisten toimintamallien kehittämisen palvelemaan työelämän ja AMKien yhteistä TKI-toimintaa. 

HAMK:n koordinoimassa osahankkeessa yksi kehitettävistä teemoista on "Tunnistamattomat 

työelämävalmiudet ja työyhteisöjen kehittäminen". Tämä raportti kuvaa tutkimusorientaatiolla toteutetun 

selvityksen tuloksineen ja johtopäätöksineen.  

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 32 HAMKin toiminta-alueella työskentelevää YAMK-tutkinnon 

opiskelijaa, jotka tarkastelivat opinnoissaan asiantuntijaorganisaatioin toimintaa ja sen johtamista.  

Opiskelijat kuvasivat organisaatioidensa näkökulmasta tunnistamattomia (ns. piileviä) tulevaisuuden 

osaamistarpeita.  Opiskelijat olivat eri alojen asiantuntijatehtävissä toimivia esimiehiä. 

Tulosten mukaan yleiskuvaus tulevaisuuden työstä näyttää liittyvän yritysten globaaliin kehitykseen, mikä 

haastaa monien eri kulttuurien ja työotteiden ymmärtämiseen. Usein hajautettu työ vaatii erittäin hyvää 

suunnittelutaitoa - on osattava linkittää hyvin yhteen työ- ja muu elämä. Kyse ei ole enää välttämättä siitä, 

että kyettäisiin erottamaan työelämä muusta elämästä vaan enemmänkin siitä, että osattaisiin 

joustavoittaa eri toimintoja yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi ilman toisen osa-alueen laiminlyömistä.  

Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkosto-osaaminen nousevat entistä merkityksellisempään rooliin 

tulevaisuuden työelämässä - nyt uudesta näkökulmasta: vuorovaikutusosaamisen haasteiksi nousee 

teknologisten ratkaisujen mahdollisuudet toimia henkilökohtaisella ja toista lähellä olevalla tavalla. 

Vuorovaikutuksen laatua parantaa luottamuksen syntyminen eri toimijoiden välille. Luottamuksen 

synnyttäminen saattaa olla hankalaa jatkuvasti muuttuvien tiimien ja työryhmien jäsenyyksien vuoksi. Tämä 

koskee erityisesti tiimien ja verkostojen johtajia. Aineiston mukaan työn tekeminen monelle työnantajalle 

saman aikaisesti näyttäisi toteutuvan tulevaisuudessa. Luovuus ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet 

korostuvat. Erityisesti asiantuntijaorganisaation esimiestehtävissä toimivat henkilöt ovat avainasemassa 

työskentelyn olosuhteiden luojina, arvostuksen ja luottamuksen herättäjinä samoin kuin sisäisen 

motivaation sytyttäjinä. 

YAMK -koulutus vahvempana osana yritysten TKI-toimintaa haastaa ammattikorkeakoulun 

moniammatillisempaan yhteistyöhön sekä korkeakoulun sisällä että erityisesti työelämässä. Myös 

tarvittavia "työkaluja" pitää kehittää jatkuvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Oppiminen ja osaamisen 

kehittyminen toteutuu yhteisöissä. Siksi on suotavaa, että korkeakoulussa luodaan foorumeita, joissa 

tutkimus- ja kehitystyöhön yhdistyy niin sisäinen (AMK) kuin ulkoinen (sidosryhmät ja työelämän 

organisaatiot) verkostoyhteistyö.  

Uutena toimintatapana tulisi kehittää edelleen todellisiin työympäristöihin vietyä työstä oppimisen mallia 

Tämän mallin luomiseen ja jatkuvaan kehittämiseen kannattaa valita riittävän monipuolinen edustus, millä 

voidaan varmistaa se, ettei mallista tule liian korkeakoulukeskeinen ja opettajajohtoinen. Uudenlainen, 

verkostoissa ja niiden rajapinnoilla tehtävä työ edellyttää opetushenkilöstön tehtävien ja roolien uudelleen 

määrittelemistä.  

 

Avainsanat: piilevä osaaminen, verkostotyö, osaamisen johtaminen, moniammatillinen yhteistyö 

 

  



1 Osahankkeen lähtökohtia ja taustaa 

1.1 Tavoitteet ja päämäärä 
 

YAMK vahvaksi TKI-toimijaksi hankkeen osahanke "Työelämää uudistavat ja TKI toimintaa edistävät 

oppimisympäristöt " kuvaa päätavoitteeksi uusien kohtaamisympäristöjen rakentamisen ja 

verkostomaisten toimintamallien kehittämisen työelämän ja AMKien yhteiseen TKI-toimintaan. HAMK:n 

koordinoimassa osahankkeessa yksi kehitettävistä teemoista on "Tunnistamattomat työelämävalmiudet ja 

työyhteisöjen kehittäminen". Tämä teema yksilöityi suunnitteluprosessin myötä "Työelämän uusien, 

näkymättömissä olevien osaamisten kartoitukseen tutkimusorientaatiolla".  Valtakunnan tasolla hankkeen 

tarkoituksena on mm. lähentää opetustyötä työelämään ja tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä. 

Yhteistyötä ja verkostoitumista painottavassa tulevaisuusajattelussa on tärkeää pohtia sitä, miten yrityksillä 

ja julkisilla organisaatioilla on mahdollisuus tulla osaksi ylemmän ammattikorkeakoulutuksen koulutus- ja 

TKI-toimintaa. 

 

Tämä raportti kuvaa em. tutkimusorientaatiolla toteutetun tutkimuksen esittelyn tutkimustuloksineen ja 

johtopäätöksineen. Tunnistamattomien työelämävalmiuksien tutkiminen vaikutti aluksi hankalalta, koska 

näkymättömissä olevat osaamiset tuli konkretisoida ainakin käsitteellisellä tasolla. Tästä syystä artikkelissa 

luodaan lyhyt katsaus tulevaisuuden osaamistarpeisiin, jotka ovat eri aloille yhteisiä - oman substanssialan 

lisäksi kuuluvia ns. yleisiä työelämävalmiuksia. On huomioitava, että tämän tarkastelun keskiössä on 

tulevaisuusnäkökulma eikä tarkoituksena ole kyseenalaistaa ammattikorkeakoulujen tutkintoihin (ks. 

ARENE) liittyviä yleisiä työelämävalmiuksia, mutta niitä voidaan aina "päivittää", mikäli elämys- ja 

merkitysyhteiskunnan kehittyminen vahvistuu. 

 

Ammattikorkeakoulut ovat keskeisessä roolissa niin ajassa olevien tutkintojen kuin täydennyskoulutuksen 

tuottajina. Ammattikorkeakoulujen sidosryhmille suunnatussa kyselyssä (Kullaslahti & Mäntylä 2012) 

vastaajien mielestä tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö sekä yhteissuunnittelu työelämän kanssa varmistaa 

koulutuksen laatua ja edistää samalla työelämärelevanssia. Työelämäläheisyys varmistetaan esimerkiksi 

kyselyin, kartoituksin, aloitteiden keräämisellä sekä jatkuvalla systemaattisella yhteydenpidolla ja käynneillä 

yrityksissä. Tulevaisuuden verkostomainen työ globaaleissa toimintaympäristöissä haastaa kuitenkin tänään 

ammattikorkeakoulun uudenlaisiin yhteistyömuotoihin alueensa työelämän ja yritysten kanssa.  

 

Ammattikorkeakoulu haluaa olla toteuttamassa hyvin yhtä sen perustehtävää, alueen työelämän 

kehittämistä luomalla uusia ja toimivia ratkaisuja yritysten osaamisen kehittämisessä.  

Ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden osaamisen uudenlainen hyödyntäminen on välttämätöntä, jotta 

kyetään mahdollisimman joustavasti ja asiakaslähtöisesti palvelemaan toiminta-alueen yrityksiä ja 

työelämää.  Joustavuuden vaatimus edellyttää korkeakoulun organisatoristen ja rakenteellisten tekijöiden 

uudelleen arviointia. 

 

1.2 Työelämän ja korkeakoulun yhteistyö - uusi suunta 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksen (Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia 2014) 

mukaan talouden, sosiaalisen kehityksen ja arvojen muutokset sekä ihmiskunnan suuret haasteet, mm. 

ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen nostavat tiedon, osaamisen ja luovuuden politiikat aikaisempaa 

tärkeämpään asemaan. Siirtyminen digitaaliseen palvelutalouteen muuttaa työn organisaatioita, 

teollisuuden ja palveluiden toimintatapoja ja tuotteita. Työelämä polarisoituu, ammattitaito ja 
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osaamisvaatimukset muuttuvat, osa ammateista katoaa ja niiden tilalle syntyy uusia. Itsenäisen ja 

yrittäjä äise  työ  odotetaa  lisää tyvä . Osaa isella… .   
 

Suomalaisen työelämän kuvataan olevan vuonna 2030 seuraavanlainen (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 

2012): 

 

Työn sisältö, tekotapa ja paikkakin muuttuvat. Muutos etenee pinnan alla. Muutoksia on 

kulloisenakin hetkenä vaikea tunnistaa. Elinkeino- ja ammattirakenteissa muutokset 

näyttäytyvät hitaina. Todennäköisesti elinkaaret pitenevät myös tietoteknologiassa, jossa 

muutoksen nopeus on nyt poikkeuksellisen suuri. Tietoteknologia myös imeytyy tuotteisiin, 

tuotantoprosesseihin sekä ihmisten arkeen melko huomaamattomaksi.  

 

Palataan elämän alkulähteille, perustarpeisiin. Läsnäololla ja toisen ihmisen kohtaamisella 

kuten myös fyysisellä tekemisellä on suuri merkitys. Oikeastaan mikään työ ei 

kokonaisuudessaan piiloudu verkkoihin tai virtuaalimaailmaan. Työn laadullinen muutos, 

mielekkyyden lisääminen on suuri haaste. Muutokseen voi suhtautua kuitenkin rauhallisesti. 

Juuri kiireen eliminointi on yksi suurista haasteista. 

 

Kehitetään uusia verkostoitumismalleja, jotka perustuvat verkkoyhteisöihin. Kysymys on 

uusista kulttuureista ja alakulttuureista, ei vain yhteistyöstä tai alihankinnasta. Myös 

ideologioita ja ideologisia johtajia kaivataan. Nyt yltiöyksilöllinen arvomaailma on elänyt 

noin 20 vuotta. Seuraavassa aallossa kysymys on humaaneista ja keskenään kilpailevista 

verkostoyhteisöistä. Osana tätä prosessia on esimerkiksi mahdollista perinteisten uskontojen 

nousu. Uskonto on ymmärrettävä tässä laajasti. Nyt valtauskonnon sisältö on kasvava 

aineellinen kulutus, mikä trendi ympäristösyistä kääntyy. Elinkeinorakenteen peruselementit 

säilyvät seuraavat 20 vuotta: 1) luonnonvara-alat, 2) teollisuus ja rakentaminen sekä 3) 

palvelut. Rakennemuutokset ovat ilmeisiä. Palvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1) 

palvelut, joissa on läsnäolo välttämätöntä ja 2) paikkariippumattomiin nettipalveluihin. Jako 

on teennäinen, koska nämä kulkevat käsi kädessä. Sähköiset palvelut ovat puheohjattuja. 

Työympäristöjä ovat 1) paikkasidonnaiset kuten sairaalat, 2) paikkariippumattomat sekä 3) 

osittain paikkasidonnaiset työpaikat.     

 

Paikkariippumattoman työn läpimurtoa odotetaan. Läpimurto tulee mahdolliseksi, kun 

suuret ikäluokat eläköityvät. Paikkariippumatonta työtä voi tehdä myös ulkomailla. Osa 

menee talveksi vaikka Ranskaan. Osa hakeutuu ulkomaisiin työyhteisöihin, vaikka työ 

tehdäänkin suomalaisille yritykselle. Toisin sanottuna työntekijä kiertää ympäri maailmaa 

erilaisissa yhteisöissä hakien elämyksiä ja innovaatioita. 

Tulevaisuudessa opiskelijoita ei valita koulutuslaitoksiin ja koulutusohjelmiin, vaan 

työelämään kytkeytyneisiin verkkoyhteisöihin. Tutkinnot suorittaan verkkoyhteisöissä, joilla 

on käytettävissä koko koulujärjestelmän opetustarjonta ja -tuki. Tämä on uusi tapa opiskella 

ja tehdä työtä toisiinsa nivoutuen. 

 

Työnyöntekijöillä on sähköinen osaamis- ja pätevyyskortti, josta ilmenee työntekijän 

tosiasiallinen osaaminen. Työntekijät kerryttävät jatkuvasti tai jaksoittain pätevyyttään, joko 

syventäen erityisosaamistaan tai lisäten moniosaamistaan. Kullakin on oma brändi. 

Työntekijät eivät ole harmaata massaa vaan joukko persoonallisuuksia. 
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Kun kaikkien osaamisprofiilit, pätevyydet ja brändit ovat selvillä, työvoiman rekrytointi on 

helppoa. Oikea osaaminen saadaan oikeaan paikkaan. Henkilö voi työskennellä useammassa 

yrityksessä tai muussa organisaatiossa rinnakkain. Työntekijää ei sidota vain yhteen 

organisaatioon, vaikka työntekijä sitoutuu työhön kunkin työantajan edellyttämällä tavalla. 

Kysymys on osaamisen logistiikasta. 

Työtehtävien tyypit säilyvät ennallaan: tarvitaan 1) johtajia, 2) asiantuntijoita, 3) toteuttajia 

sekä 4) avustavia työntekijöitä. Työ tehdään tiimeissä, myös etätyö. Asiantuntijat 

suunnittelevat, kehittävät, luovat itse innovaatioita ja kopioivat niitä kuten nytkin. Avustavat 

työntekijät ovat moniosaajia, jotka tarvittaessa kuten kriisitilanteissa kykenevät vailla 

muodollista pätevyyttä paikkaamaan myös toteuttajia. 

 

Moniosaajilla on iso rooli. Johtajia on pelkistäen kahta tyyppiä, toisaalta strategisen 

klusteritason johtajia ja toisaalta operatiivisen tason logistiikkajohtajia. Klusterijohtajan tulee 

hallita koko tuotantoverkosto monine osa-alueineen. Tukena hänellä on osa-alueiden 

asiaintuntijat. Johtajat jakavat johtajuutensa muiden johtajien kanssa. Yksinjohtaminen ei 

onnistu. 

Logistiikkajohtajien tulee hallita paitsi työvaiheiden ja resurssien logistiikka niin myös 

tuotantoprosessin osaamisen logistiikka. Oikean osaamisen on oltava oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan. Tämäkin johtaminen vaatii holistista näkemystä. Logistiikkajohtaminen 

laajasti ymmärrettynä eli ei vain tavaralogistiikkana on erityinen haaste 

ammattikorkeakouluille. 

 

Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on edistää työelämärelevanssia ja sitä kautta 

parantaa ammattikorkeakoulun toiminta-alueen yritys- ja työelämän tuottavuutta. Työelämärelevanssi (ks. 

Koski, Kullaslahti & Mäntylä 2014) edellyttää vahvaa työelämäläheisyyttä sekä osaamistavoitteiden että 

toimintamallien kehittämisessä. Tavoitteena oleva osaaminen voidaan jakaa laajoihin 

osaamiskokonaisuuksiin – yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiin. Osaaminen/kompetenssi 

kuvaa pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Suomen 

ammattikorkeakouluissa kompetenssien luokittelussa on päätetty (ARENE) käyttää jakoa 

koulutusohjelmakohtaisiin ammatillisiin (subject specific competences) ja yleisiin kompetensseihin (generic 

comptences). Kompetenssien tavoitteena on olla selkeästi toisistaan erottuvia ja arvioitavissa olevia 

osaamiskokonaisuuksia. 

 

Tutkintokohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden 

kehittymisen perustan. Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusvastuualueille yhteisiä osaamisalueita, mutta 

niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat 

perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien 

kompetenssin kehittymiseen voidaan koulutuksessa vaikuttaa sekä sisällöllisillä että toimintatapoihin 

liittyvillä pedagogisilla valinnoilla. 

 

Osaamisen kehittämisen tarve on siis perusteltavissa useista eri näkökulmista. Yhteiskunnassa ja 

työelämässä tapahtuvat muutokset edellyttävät uutta osaamista. Yhtenä esimerkkinä voidaan sanoa 

asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden edellyttävän uutta osaamista, joka kohdistuu niin yksilöön kuin koko 

työyhteisöön. Työyhteisön tai työpaikan tasolta tarkastelua voidaan sujuvasti laajentaa koskemaan 

alueellisia osaamistarpeita ja globaalin kilpailun näkökulmasta koko Suomen osaamistarpeita. Jotta Suomi 

pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa, on löydyttävä osaamista, yhteen hiileen puhaltamista, luottamusta ja 

yhteistyötä.  Luottamukseen perustuvassa yhteistyössä voidaan jakaa osaamista ja asiantuntemusta.  
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Monialaisuus toteutuu hyvin toimittaessa erilaisten verkostojen rajapinnoilla. Toimiminen yli 

ammattialojen ja organisaatioiden rajojen tuottaa parhaimmillaan tietoa, taitoa ja osaamista, jota ei voi 

ilman yhteistoimintaa saavuttaa. Tämä edellyttää kommunikoivaa yhteisöä ja/tai verkostoa, jolla on jaettu 

suuntautuminen niihin ongelmiin, joiden ratkaisuun tarvitaan useamman ammattialan osaajia. 

 

Uudet osaamisvaatimukset haastavat osaamisen johtamisen. Osaamisen johtaminen on mitä suurimmassa 

määrin myös ennakoivaa toimintaa.  Organisaatioiden on tunnistettava melko nopeasti ne keskeiset 

osaamiset, jotka edistävät tuottavuutta ja ovat samalla vaikuttamassa työhyvinvoinnin lisääntymiseen.  

Osaamisen johtamisen tavoitteena on varmistaa, että organisaatiossa on ajanmukaista osaamista nyt ja 

tulevaisuudessa.   

 

YAMK -koulutuksen ja työelämän yhteistyö tällä hetkellä? Työelämässä edellytettävä uusi osaaminen 

nostaa keskiöön työntekijöiden verkostoissa ja tiimeissä oppimisen. Osaamislähtöinen ajattelu on keskeistä 

myös kehitettäessä yritysten toimintaympäristöjä oppimisympäristöiksi. Erilaiset informaalin oppimisen 

muodot, kuten työssä oppiminen, mentorointi ja vertaisoppiminen ovat vahvasti osa yritysten 

monimuotoista ja rikasta toimintaympäristöä. Yrityksillä on käytössään monia erilaisia tapoja ja menetelmiä 

kehittää henkilöstönsä osaamista. Tällä hetkellä työpaikan ulkopuoliset täydennyskoulutukset eivät 

välttämättä vastaa tarpeisiin ja niiden käyttö on vähäistä. Täydennyskoulutukset ovat edelleen hyvä tapa 

lisätä henkilöstön osaamista nimenomaan tietyissä "täsmäkoulutuksissa", joita voivat olla mm. uuden 

laitteen tai tuotteen käyttöön vaadittava osaaminen.  

 

Tieto ja kokemukset työssä tapahtuvasta oppimisesta ovat lisänneet työyhteisökohtaisten koulutusten 

tarvetta. Tällöin korkeakoulu tekee yhteistyösopimukset tilaajan kanssa ja räätälöi koulutuksen tavoitteet ja 

toimintatavat. Tällä hetkellä osaamistarpeen keskiössä on kehittämisosaaminen, joka mahdollistaa sekä 

työntekijän että työyhteisön kehittämistavoitteiden toteutumisen. Työelämässä ei jatkossa riitä vain työn 

hallinta ja työsuorituksen osaaminen, vaan tarvitaan kykyä uusintaa ja soveltaa tietoa. Työelämässä 

edellytetään kykyä kehittää toimintaa ja löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintatapoja.  

 

On selvää, että yksilöiden korkeatasoinen osaaminen on erittäin tärkeää, mutta sen tulee liittyä entistä 

enemmän osaksi yhteisön osaamista ja olla osa yhteisöllistä toimintaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tieto 

ei ole enää yksilöiden käsissä, vaan yhteisöllisestä tiedontuottamisesta tulee avaintekijä. Muutos tarkoittaa 

myös sitä, että työn tekeminen muuttuu aiempaa enemmän uuden oppimiseksi. Olennainen osa 

työelämässä tapahtuvaa oppimisprosessia on oman ja yhteisön työtulosten jakaminen, rikastaminen ja 

jatkuva parantaminen.  



2 Miksi piilevien osaamistarpeiden tunnistaminen on tärkeää?  
 

Tulevaisuudessa työyhteisöt toimivat jatkuvassa muutoksessa ja toimintaympäristöt ovat yllätyksellisiä. Yksi 

merkittävistä muutoksista on siirtyminen yksilökeskeisyydestä kollektiivisuuteen, niin työn tekemisessä kuin 

johtamisessa. Työkontekstit ja työyhteisöt painottuvat tulevaisuudessa entistä enemmän, kun tarkastellaan 

osaamisen ja työssä vaadittavien valmiuksien oppimista. Työyhteisöt ovat ihmisten ajattelutapojen ja 

toiminnan tuotteita – muuttuakseen niiden on annettava ihmiselle mahdollisuus muuttaa myös ajattelu- ja 

toimintatapojaan. Tätä muutosta ei voida tehdä lisääntyvällä koulutuksella ja käskemällä vaan yhdessä 

kokemalla ja ajattelemalla. 

 

Työelämän muutostahdin nopeutuessa myös työn sisällöt (mitä tehdään) ja työprosessit (miten tehdään) 

muuttuvat kaikissa työtehtävissä ja kaikilla toimialoilla. Samalla tavalla työympäristö teknistyy, verkostot 

laajentuvat maan rajojen ulkopuolelle. Osaamisvaatimukset kasvavat samassa suhteessa ja erityisesti työn 

henkinen kuormitus lisääntyy. Vastaus tähän muutokseen ei voi olla pelkkien työn sisältöön liittyvien 

yksittäisten taitojen kehittäminen. Tarvitaan myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten yhteisöllistä osaamista, 

organisaatio-osaamista, projektihallinnan taitoja tai digitaalista osaamista. Samoin työntekijöiden täytyy 

jatkuvasti uudistaa osaamisensa tietoperustaa ja oppia hyödyntämään tietoa tehokkaammin työprosessien, 

työympäristön sekä oman työnsä kehittämisessä. Tulevaisuuden ammatti-identiteetti on yhä enemmän 

ihmisen itsensä luoma ja kehittämä ominaisuus, ei enää niinkään ulkoapäin määriteltävä toimintamalli. 

 

On odotettavissa, että tulevaisuudessa toisistaan riippuvaiset yritykset muodostavat 

liiketoimintaverkostoja, joissa yksittäisten organisaatioiden rajat hämärtyvät (mm. Manka & Mäenpää 

2010). Verkostoituminen vaatii uudenlaista osaamista.  Luottamus nousee tärkeään rooliin 

verkostoitumisen yhteydessä, sillä kukaan ei pysty valvomaan limittyviä verkostosuhteita. Koska osa 

yhteistyökumppaneista tulee tulevaisuudessa organisaation ulkopuolelta, on päätöksentekoa hajautettava 

ja annettava vaikutusmahdollisuuksia erityisesti sinne, missä työtä tehdään. Nämä itseohjautuvat verkosto-

organisaatiot haastavat ja ravistelevat työyhteisön jäseniä, toimintamalleja ja johtamista.  

 

 
 

Kuvio 1: Yksilöllisestä oppimisesta verkostojen oppimiseen (Mäntylä & Varjonen 2014) 

Monialaisuus toteutuu hyvin toimittaessa erilaisten verkostojen rajapinnoilla. Toimiminen yli 

ammattialojen ja organisaatioiden rajojen tuottaa parhaimmillaan tietoa, taitoa ja osaamista, jota ei voi 

ilman yhteistoimintaa saavuttaa. Tämä edellyttää kommunikoivaa yhteisöä ja/tai verkostoa, jolla on jaettu 

suuntautuminen niihin ongelmiin, joiden ratkaisuun tarvitaan useamman ammattialan osaajia. Uudet 
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osaamisvaatimukset edellyttävät  osaamisen johtamisessa nykyisin käytössä olevien toimintatapojen 

tarkistamisen. Osaamisen johtaminen on mitä suurimmassa määrin myös ennakoivaa toimintaa. 

 



 

3 Piilevät osaamistarpeet  
 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen raportissa (Heinonen, Ruotsalainen & Kurki 2012) kuvataan Luova 

tulevaisuustila -hankkeen tulokset, joihin on integroitu luovuutta tukevia ja ennakointiajatteluun 

valmentavia aineksia.  Työelämän uudet osaamistarpeet peilautuvat Elinkeinoelämän valtuuskunnan 

(Haavisto 2010) näkemykseen työelämän kulttuurivallankumouksesta. Tämä sisältää kaksiulotteisen 

kehityksen, missä nuoret ikäluokat (18-45 v) korostavat itseään vanhempia vähemmän työn 

velvollisuusluonnetta ja enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Tämän lisäksi nuoret ikäluokat 

suhtautuvat vapaa-aikaan ja harrastuksiin vanhempia ikäluokkia intohimoisemmin.  Erot kehityksessä 

liittyvät läheisesti merkitys- ja elämysyhteiskunnan samoin kuin internetin ja pilviorganisaation 

arvoperustaan. Kaikessa työssä korostuvat merkityksen tuottaminen ja jakaminen - tuotteet ja palvelut 

tarjoavat ratkaisuja mm. ihmisten elämäntavan ja elämän merkityksellisyyden rakentamiseen.  

 

Merkitys- ja elämysyhteiskunnan viitekehyksessä osaamistarpeet voidaan jakaa kahteen luokkaan 

(Heinonen 2004): uudenlaiset käytännölliset, asioiden hoitumiseen liittyvät osaamistarpeet ja varsinaiset 

merkitys- ja elämysyhteiskunnan osaamistarpeet.  Ensiksi mainittuihin kuuluvat esim. joustavuus, kyky 

reagoida muutoksiin, itsenäisyys, kriittisyys ja ict-osaaminen. Toiseksi mainittuihin osaamistarpeisiin 

kuuluvat esim. innostus ja kiinnostus asioihin, luovuus ja innovatiivisuus, visiointikyky, hiljaisen tiedon 

hyödyntäminen, merkitysosaaminen ja aikaosaaminen. Nämä osaamistarpeet korostuvat muutoksen 

edetessä.  

 

Osaaminen voidaan jäsentää laajenevina kehinä, missä keskiössä on ammatillinen ydinosaaminen. Tämän 

ympärille muodostuvat yleinen toimialan osaaminen, yleinen työelämän osaaminen ja sosiaalinen 

osaaminen. Ammatillisen osaamisen (substanssiosaaminen) nousevia asioita tutkijoiden (Korhonen ym. 

2012) mukaan elämys- ja merkitysyhteiskunnassa ovat ainakin seuraavat: luova talous, palvelumuotoilu, 

tilan ja tunnelmien insinöörit, ympäristösuunnittelu, ekosaneeraus, niukkuustalous, digikulttuuri, käden 

taidot, luontoterapia ja turvallisuus.  

 

Substanssiosaamisen lisäksi tutkijat (emt.) esittävät tulevaisuuden osaamistarpeiden timantin, jossa on 

seitsemän särmää. Näitä osaamisalueita voidaan tarkastella ns. yleisinä osaamistarpeina, jotka ovat 

yhteneväiset eri aloilla. Yhteistä näille osaamistarpeille on, että ne suuntautuvat toimijoiden omana 

aktiivisuuteen, persoonan ja elämänkokemusten hyödyntämiseen sekä ihmisten väliseen yhteistyöhön.  

Tulevaisuuden osaamistarpeiden seitsemän timanttia ja niiden lyhyet kuvaukset ovat:  

 

 Vuorovaikutusosaaminen: suullisen ja kirjallisen viestinnän lisäksi huomio kiinnittyy kuvalliseen 

ja keholliseen viestintään.  Globalisaation myötä monikulttuuristuvassa maailmassa ja 

Suomessa tarvitaan eri kulttuurien tapoja, arvoja, uskontoja ja uskomuksia tuntevia ihmisiä. 

Vuorovaikutusosaaminen korostuu verkottuneessa ja jatkuvasti muuttuvassa - yhä useammin 

virtuaalisessa - työelämässä. 

 

 Yhteistyöosaaminen: yhteistyö rakentuu luontevasti vuorovaikutukselle, mutta 

yhteistyöosaamisen on aktiivisempi yhdessä tekemisen taito. Se edellyttää halukkuutta ja 

valmiutta kehittää osaamista yhdessä. Yhdessä tekeminen on hyvä maaperä yhdessä 

oppimiselle ja uuden luomiselle.  Monimuotoisessa ja intensiivisessä ryhmätyöskentelyssä  

kohtaavat erilaiset ihmiset, erilaiset viitekehykset ja erilaiset kulttuurit.  Verkostomaisen työn 



[Kirjoita teksti] Sivu 11 

 

yhteydessä on alettu puhua pilvi- ja parviorganisaatioista, mikä painottaa entisestään 

verkostotyön osaamista. 

 

 Aikaosaaminen: oman ajankäytön organisointi ja kiireen hallinta edellyttää asioiden ja 

tehtävien priorisointi, karsimista ja siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Osaamiseen kuuluu 

myös taito nähdä asioita ns. trendikkäinä - näennäistehokkuutta korostavina tehtävinä.  

Digitaalisuuden myötä ihmisten väliset etäisyydet ovat pienentyneet. On alettu puhua myös ns. 

hajautetusta työstä, missä eri puolilla maailmaa toimivat ihmiset ovat jatkuvasti kontaktissa 

toisiinsa. Aikaosaaminen edellyttää taitoa hyödyntää täysimääräisesti juuri ne asiat ja tiedot, 

jotka ovat saatavilla reaaliaikaisesti (reaaliaikaisuuden hyödyntäminen). Toimintojen 

eriaikaisuuden hyödyntäminen kuuluu myös aikaosaamiseen. Kaikkea ei tarvitse tehdä samaan 

aikaan kuin muut. Yksi taidoista on myös kyky hyödyntää hitauden vallankumousta, ts. ei juosta 

jokaisen ilmiön perässä vaan annetaan hieman ajan kulua ja tehdään päätös asian tai tehtävän 

merkityksestä myöhemmin. Tämä kyky edellyttää tosin hyvää harkintaa ja alan ajankohtaisten 

muutostekijöiden seuraamista. 

 

 Tekno-osaaminen: teknologian nopeaan kehitykseen liittyy kyky arvioida tekniikoiden eri 

arsenaalin riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Kyseessä on työntekijän suhde ja 

asennoituminen teknologiaan ja käytettävissä oleviin tekniikoihin ja niiden hallintaan. 

Teknologian merkitys on yhä syvemmällä yhteiskunnassa ja sen kehityksessä. On tärkeää 

hahmottaa suuret linjat, kehityksen vauhti, yhdistelmätekniikat ja niiden yhteensopivuus.  

 

 Ympäristöosaaminen: jokaista koskettava osaamisalue pohjaa siihen kysymykseen, miten voi 

omilla ja organisaation ratkaisuilla ja valinnoilla hallita ilmastonmuutosta. Tänä päivänä jo 

suositaan mahdollisimman paljon etätoimintoja. Toimitaan vastuullisina toimijoina ja 

kuluttajina. Ympäristöarvot osaamisen taustalla edustavat myös monimuotoista eettistä puolta 

elämys- ja merkitysyhteiskunnassa.  

 

 Systeemiosaaminen: kyky hahmottaa oma asema ja toiminta niin systeemikokonaisuudessa 

kuin yhden organisaation/yrityksen, toimialan ja työmarkkinoiden sisällä. Systeemiajattelun 

omaksuminen, soveltaminen ja kehittäminen edellyttää taitoa hahmottaa kokonaisuuksia. 

Oman työn näkeminen tärkeänä osana koko organisaation/yrityksen tulosta edistää myös 

oman työn jatkuvaa kehittämistä.  

 

 Merkitysosaaminen: yleinen sosio-kulttuurinen valmius ja yleissivistys. Tietoyhteiskunta on 

muuttumassa ja jalostumassa luovuutta painottavaksi merkitys- ja elämysyhteiskunnaksi. 

Työssä ja tuotannossa korostuvat myös elämäntapaan ja identiteettiin liittyvät kysymykset -  

työ on osa identiteettiprojektia. Koska työ muuttuu vähemmän selvärajaiseksi, työntekijän 

täytyy luoda siihen oma, persoonallinen ja luova panos. Voidaan puhua jopa oman osaamisen 

brändäämisestä. Ammatti-identiteetti vahvasti ammatilliseen, substanssiosaamiseen, 

kiinnittyvänä on menettämässä merkitystään. Ammatti-identiteetti korvautuu 

osaamisidentiteetillä.  

 

Tutkijat (emt) nostavat merkitysosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen ylitse muiden osaamisten. Nämä 

kaksi kietoutuvat toisiinsa, sillä kulttuuriset merkitykset muodostuvat ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa ja toisaalta vuorovaikutus perustuu juuri jaetuille merkityksille.  



4 Tutkimuksellinen ote - piilevien osaamistarpeiden näkyväksi tekeminen 
 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 32 HAMKin toiminta-alueella työskentelevää YAMK-tutkinnon 

opiskelijaa, jotka tarkastelivat opinnoissaan asiantuntijaorganisaatioin toimintaa ja sen johtamista.  

Opiskelijat kuvasivat organisaatioidensa näkökulmasta tulevaisuuden ns. piileviä osaamistarpeita.  

Opiskelijat olivat eri alojen asiantuntijatehtävissä. Kaikkien työssä korostui teknologian vahva rooli, kun 

tarkasteltiin tulevaisuutta ja työn muutosta. Teknologian nopea kehittyminen asettaa muutospaineita sekä 

substanssiosaamisen että erityisesti ns. yleisten, myös piilevien, osaamistarpeiden jatkuvalle kehittämiselle. 

Jotta osaamisen kehittäminen ja kehittyminen mahdollistuu, on osattava tunnistaa molempien 

osaamisalueiden valmiudet nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Opiskelijoille annettiin seuraavanlainen instruktio kuvausta varten: " Asiantuntijaorganisaation piilevät 

osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa".  Tavoite: Tavoitteena on oppia havainnoimaan ja ymmärtämään 

työssä tapahtuvia muutoksia ja niiden synnyttämiä osaamistarpeita. Erityisenä havainnoinnin kohteena 

ovat ns. piilevät osaamistarpeet omassa organisaatiossa ja sen toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on 

arvioida, mitä ko. osaamistarpeet tarkoittavat asiantuntijaorganisaation johtamistyössä. Opiskelijoilla oli 

käytettävissä myös kuvaus "Suomalainen työelämä 2030" ikään kuin kehyskertomuksena omaa ajattelua ja 

havainnointia siivittämään.  

 

Tutkimuksen kohteena olleista organisaatioista osa oli kansainvälisiä, osa kansallisia ja osa tietyn alueen 

kattavia tuotantoon ja/tai palveluun keskittyviä organisaatioita. Opiskelijoista osa työskenteli ylimmän 

johdon tehtävissä, mutta valtaosa lähiesimiestehtävissä. Melko tyypillinen yhdistelmä 

asiantuntijaorganisaation esimiestyössä oli kahden tehtäväalueen ja roolin kombinaatio, missä esimiestyö 

kohdentui asioiden ja ihmisten johtamiseen sekä oman erikoisosaamisalueen asiantuntijana toimimiseen. 

 

Saadut kuvakset koottiin yhdeksi tekstitiedostoksi, minkä jälkeen tehtiin aineiston analysointia luomalla 

teemoja ja sisältöalueita. Koska tavoitteena oli nimenomaan piilevien osaamistarpeiden tunnistaminen, 

teemat painottuivat ns. yleisiin osaamistarpeisiin - geneeriseen osaamisalueeseen. Teemojen ja 

sisältöalueiden luokituksessa yhtenä viitekehyksenä pidettiin tulevaisuuden osaamistarpeiden timanttia (1-

7).  Tulokset esitellään seuraavassa luvussa. 

 



5 Tutkimustulokset 
 

Tutkimustulokset kuvataan teemakohtaisesti liittämällä tekstiin opiskelijoiden tuottamia kuvauksia 

(kursiivi).  

 

Työtä kuvattiin yleisellä tasolla näin:  

Yleiskuvaus tulevaisuuden työstä näyttää liittyvän yritysten globaaliin kehitykseen, mikä haastaa monien eri 

kulttuurien ja työotteiden ymmärtämiseen ja mahdolliseen huomioon ottamiseen työnjohdon tasolla. 

Hajautettu työ vaatii erittäin hyvää suunnittelutaitoa - on osattava linkittää hyvin yhteen työ- ja muu elämä. 

Kyse ei ole enää välttämättä siitä, että kyettäisiin erottamaan työelämä muusta elämästä vaan 

enemmänkin siitä, että osattaisiin joustavoittaa eri toimintoja yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi ilman 

toisen osa-alueen laiminlyömistä.  

 

Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja omaa osaamista olisi päivitettävä. Sillä, mitä osasi 10 vuotta 

sitten ei ole juuri merkitystä. Tämän lisäksi usein Yhdysvalloista jalkautuneet 

henkilöstöhallinnan ja johtamisen prosessit vaativat jatkuvia keskeytyksiä itse työntekoon. 

Asiantuntijoita myös mitataan monin eri tavoin. Enää ei riitä, että kellokortti on leimattu 

ajallaan. Nyt, asiantuntijan roolista riippuen, pitää täyttää monia eri tavoitteita, kuten 

utilisaatio- tai laskutus tavoitteita. Lisäksi ala on muotoutunut globaaliksi ja 24/7 toimivaksi. 

Työtä joudutaan tekemään iltaisin ja viikonloppuisin ja myös työn tekemisen paikka on 

nopeiden tietoliikenneyhteyksien myötä muuttunut osittain merkityksettömäksi. Työtä 

voidaan tehdä useaan eri aikaan useasta eri paikasta. Lisäksi asiakkaat ja/tai toimittajat ovat 

usein monikansallisia, joten kollegoita, esimiehiä ja asiakkaita voi olla oikeastaan missä 

maailman kolkassa tahansa. Tämä kaikki vaatii tehokasta oman työn suunnittelua, hyviä 

sosiaalisia taitoja, hyvää kielitaitoa sekä ainakin osittain tuntemusta muiden maiden 

kulttuureista. Tämän lisäksi eräs suurimmista haasteista on työn loputon määrä. - - -, sillä 

vaikka pätevän ja hyvän asiantuntijan rooliin usein kuuluu suuresta työmäärästä 

huolehtiminen, on loppuun palamisen, eli burnoutin vaara todellinen.  

 

Työn määrän uskotaan kasvavan entisestään. Tähän on vaikuttamassa monet tekijät kilpailun kiristyessä. 

Asiantuntijoiden omien arvioiden mukaan enää ei voida ajatella toimittavan tietyn asian asiantuntijoina 

vaan työnkuvaan on tullut monia muita velvoitteita kirjanpidosta markkinointiin ja asiakaspalveluun. Lisäksi 

monien kulttuurien tuntemus ja siihen liittyvä vuorovaikuttaminen kielitaidon ohella tuntuvat olevan 

kuormitusta lisäävät tekijät. Jo tässä vaiheessa on arvioitava korkeakouluopetus ja sen tuottama osaaminen 

kaikkeen edellä mainittuun. Toisaalta tutkimuksessa mukana olevat ovat hankkimassa uusia kompetensseja 

osallistumalla YAMK -tutkintokoulutukseen. Edellä olevaan kuvaukseen sisältyy mielestäni myös se seikka, 

mitä tapahtuu asiantuntijan edetessä asiantuntijan tehtävistä ja roolista esimiehen tehtäviin ja rooliin 

omassa organisaatiossaan.  Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat, miten ja missä vaiheessa asiantuntijasta 

(asioiden johtajasta) tulee ihmisten ja työtehtävien johtaja ja mitä osaamista se edellyttää? Kiireen tuntu ja 

jatkuva töiden lisääntyminen pitävät esimiehet työn arjessa kiinni jopa niin voimakkaasti, että kokonaiskuva 

saattaa jäädä hämäräksi. Työ muuttuu helposti päivittäisistä tehtävistä suoriutumiseksi.  

 

Työsuhteiden luonne muuttuu tulevaisuudessa rajusti. Perinteinen työnantaja-työntekijä 

asetelma tulee pitämään pintansa, mutta sen rinnalle syntyy kirjava joukko erilaisia 

järjestelyjä, joissa sama työntekijä tekee työtä monelle työnantajalle. 

 

Työsuhteiden monimuotoisuus ja mahdollisuus valita elämäntilanteen mukaan sopivimmat mallit saattaa 

edellyttää poliittisilta päättäjiltä erityistä joustamista, koska tällä hetkellä työurien pidentämisen tarve 
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näyttää olevan vallitseva tavoite Suomen kilpailukyvyn takaajana. Keskustelu pätkätöistä ja määräaikaisista 

työsuhteista on valtakunnan tason puheissa saanut hieman negatiivisen sävyn, joten keskustelu jatkunee 

tästä aihepiiristä kiivaana. Työn tekeminen monelle työnantajalle samanaikaisesti edellyttänee 

pelisääntöjen tarkistamista erityisesti työmarkkinajärjestöjen eri osapuolten kesken. Tällä hetkellä ns. Mikki 

Hiiri -tyyppisessä työurassa pystyy toimimaan ne, joilla on riittävät taloudelliset resurssit ja joilla on 

mahdollisuus vaihtaa paikkakuntaa ja jopa maata työn ja vapaa-ajan vaihteluiden mukaan. Mikki Hiiri -

urapolku tarkoittaa työn ja vapaa-ajan vaihtelua seikkailun, innostuksen ja mielenkiinnon mukaisesti. 

 

Alla oleva kuvaus osoittaa hyvin konkreettisesti esimiehen roolin työilmapiirin ja työskentelyolosuhteiden 

järjestämisessä. Toiselle tiukat ohjeet ja valvonta on edellytys tulokselliselle työlle - toiselle ne aiheuttavat 

pahimmillaan työtehon laskua ja halukkuutta vaihtaa työpaikkaa. 

 

Erot kulttuurien välillä asiantuntijoiden työtehtävissä ovat kuitenkin suuret. Siinä missä 

intialainen vaihtaa työpaikkaa usein ja tarvitsee tehtävissään jatkuvaa ohjausta, voi 

suomalainen asiantuntijaorganisaatio menestyä, kun heille luodaan rento ja innovaatiot 

mahdollistava ilmapiiri. Asiantuntijan innovointikyky, sekä jatkuva kehittäminen omassa ja 

organisaation tekemisessä korostuu. 

 

 

Vuorovaikutusosaaminen. Teknologian kehittymisen myötä monet työelämän toimet ovat helpottuneet ja 

mm. välimatkat ovat lyhentyneet. Olemme jo nyt etäyhteyksien päässä helposti tavoitettavissa. Kuitenkin 

henkilökohtaisen tapaamisen merkitys näyttää korostuvan erityisesti uusien verkostojen luomisessa. 

 

Vaikka tulevaisuudessa teknologian kehitys onkin huimaa ja suurin osa vuorovaikutuksesta 

tapahtuu nykypäivän työelämässä sähköisesti, tarvitaan tulevaisuudessa silti ihmisten välistä 

vuorovaikutusta, eikä se tule ikinä katoamaan. Sosiaalinen ja henkilökohtainen kontakti 

ihmisten välillä on myös ainoa tapa onnistua luomaan verkostoja henkilöiden välillä. 

 

Vuorovaikutustaitojen merkitys omassa työyhteisössä on itsestään selvä asia, mutta oman 

organisaation ulkopuolelle suuntautuva vuorovaikutusosaaminen ulottuu asiakkaista aina 

muihin alan toimijoihin ja verkostokumppaneihin. Erittäin merkityksellistä vuorovaikutus ja 

kohtaaminen on asiakkuuksien luomisessa, niiden ylläpitämisessä ja asiakaspalvelussa.  

 

Tuotteen ja asiakkaiden tarpeen on kohdattava, tätä ei voida saavuttaa ilman erilaisten 

työntekijöiden kommunikointia ja yhteistyötä. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen osaamista 

tarvitaan myös laajemmin, koska oma työ limittyy nykypäivänä moniin verkostoihin. Näihin 

verkostoihin liittyy oman työyhteisön lisäksi myös asiakkaat sekä muut alan toimijat ja 

organisaatiot. --- Fyysinen tapaaminen tulee olemaan verkostoitumisessa tavallaan kuin piste 

i:n päällä. Sillä sinetöidään yhteenkuuluvuus tai asiakkuus. 

 

Vuorovaikutus moniammatillisissa työryhmissä edistää uusien ideoiden ja näkökulmien syntymistä. 

Kielitaito on toki yksi vuorovaikutuksen mahdollistava tekijä, mutta myös monien eri kulttuurien 

kohtaamisissa vuorovaikutuksen sujuvuuteen liittyvät erot olisi tunnistettava ja tunnettava. Onkin syytä 

löytää ratkaisuja siihen, miten organisaatioiden työntekijät ja esimiehet perehdytetään 

monikulttuurisuuteen. 

 

Ideoita voidaan hakea muilta saman alan osaajilta ja töitä saatetaan tehdä erilaisissa 

osaamisryhmissä ja tässä ei tarvitse olla edes saman alan ihmisiä, koska muiden alojen 
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ammattilaisten näkemykset saattavat avartaa näkemyksiä ja ajattelua. Työtekijöiden 

liikkuvuus tuo kielitaidon erittäin tärkeään rooliin ja tähän pitää myös organisaatioissa 

kiinnittää huomiota. Kielitaidon lisäksi yrityksissä pitäisi enemmän kiinnittää huomiota 

kulttuurien koulutuksiin, koska liikkuvuus tarkoittaa myös eri kulttuureissa toimimista. 

Kulttuurien erot voivat olla niin isoja, että tätä asiaa ei kannata jättää pelkästään työntekijän 

vastuulle. 

 

Työtä, resursseja ja toimintoja siirrellään eri maiden välillä, joten sosiaaliset taidot ja 

vieraiden kulttuurien tuntemuksen merkitys korostuu. 

 

Vuorovaikutusosaamisen haasteiksi näyttää nousevan teknologisten ratkaisujen mahdollisuudet toimia 

henkilökohtaisemmalla ja läheisemmällä tavalla. Vuorovaikutuksen laatua parantaa luottamuksen 

syntyminen eri toimijoiden välille. Luottamuksen synnyttäminen saattaa olla hankalaa jatkuvasti 

muuttuvien tiimien ja työryhmien jäsenyyksien vuoksi. Tämä koskee erityisesti tiimien ja verkostojen 

johtajia. 

 

Tulevaisuudessa projektipäällikön ihmissuhde- ja johtajuustaidot korostuvat nykyistä paljon 

enemmän. Teknologian kehittymisen myötä toivottavasti kehittyvät myös ankeat 

videokonferenssitekniikat ja saadaan enemmän läsnäolon tunnetta aikaiseksi myös 

globaalisti hajautuneille tiimeille. Kuitenkin etäohjaamisen ja –johtamisen haasteet 

korostuvat kun tiimin koostumus saattaa vaihtua pikaisellakin aikataululla ja aikaerot 

vaikeuttavat kommunikaatiota. 

 

Yhteistyöosaaminen. Tulevaisuuden yhteistyöosaaminen liittyy vahvasti verkostoitumiseen. Jotta 

verkostomaisessa työssä saavutetaan sille asetetut tavoitteet, asiantuntijoilla ja esimiehillä tulee olla monia 

taitoja: 

 

Asiantuntijan tarvitsee tulevaisuudessa hallita myös verkostoituminen paremmin. Verkostot 

auttavat uusien työtilaisuuksien löytämisessä, on sitten kysymys oman asiantuntijuuden 

tarjoamisessa toisaalle tai suosituksien antamisessa siinä mistä löytyy asiantuntemusta 

alkavaan projektiin tai tarvittavaan työtehtävään silloin kun sitä talon sisältä ei löydy. 

 

Tarvitaan osaamista luoda verkoissa synergiaa ja arvoa asiakkuuksille ja verkon toimijoille. Se 

tulee pystyä konkretisoimaan eri osapuolille selkeästi. 

 

Yhteinen tekeminen kuitenkin vaatii vuorovaikutustaitoja, taitoa kuunnella ja ilmasta itseään, 

kuin myös yhteistyötaitoja, taitoa neuvotella, muuttaa oma suhtautumistaan, hyväksyä 

kompromisseja ja kunnioittaa erilaisia näkökulmia. 

 

Tiimi- ja verkostotyö tuottaa parhaimmillaan uutta osaamista, uusia ideoita ja tuotteita. 

 

Tiimityön merkitys on ilmeinen. Yksi nero voi kehittää huipputuotteen tai idean, mutta 

kilpailussa pitkällä tähtäimellä menestyminen vaatii erilaisten näkökulmien liittämistä tähän 

ideaan. Yhteistyöllä voidaankin päästä aivan erilaisiin tuotteisiin ja tuloksiin, kun vain yhdestä 

lähtökohdasta tehdyllä suunnittelulla.  

 



[Kirjoita teksti] Sivu 16 

 

Lisäksi organisaation toiminnan kannalta voisi olla mielenkiintoista ja kehittävää, mikäli samaa 

työtä tai samalla osastoilla työskentelisi useita eri taustan ja koulutuksen omaavia henkilöitä. 

Näin voitaisiin saada täysin uusia näkökulmia asioihin. 

 

- - - että aina kun organisaatio kohtaa ongelman tai törmää uuteen asian, sitä työstetään ja 

kehitetään yhdessä heti kun asia on havaittu. Näin organisaatio pystyy sopeutumaan 

muutoksiin nopeasti, ja muokkaamaan toimintatapojaan tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat erityisesti kanainvälisessä liiketoiminnassa. 

 

Kansainvälisen liiketoiminnan alueella lisäosaamista tarvitaan ainakin kansainvälisessä 

verkoistoitumisessa, sopimusasioissa ja tuotteen kansainvälistämisessä. Yritystoiminnan 

laajentuessa liiketoiminnallista osaamista tullaan tarvitsemaan mm. henkilökunnan 

rekrytoinnissa sekä projektisalkunhallinnassa. 

 

- - -  työtehtävistä selviytymisen osaamistarpeet ovat laajat. Tunnistamattomia ja mahdollisia 

tulevia osaamistarpeita tässä tehtävä-kentässä voisi olla - - -  nettipalveluiden käyttö, 

yhteistyöverkoston luominen ja hyödyntäminen ja kaupalliset neuvottelutaidot. 

 

Aikaosaaminen. Työ- ja toimintaympäristön merkitys askarruttaa tulevaisuuden työssä. Etätyön ja 

hajautetun työn nähdään lisääntyvän vahdilla, mutta samaan aikaan epäillään laajenemista, koska ihmisillä 

nähdään olevan halu työskennellä yhdessä.  

Asiantuntijat tietävät olevansa yrityksen tärkeä voimavara ja haluavat vapauden valita koska 

ja missä työnsä suorittavat. 

 

Siihen että saa tulevaisuuden työntekijät työpaikalle on erittäin haastavaa. Tarjotaanko 

heille etätyömahdollisuus päivittäin vain vapautetaanko toimiston kello 24/7 malliin että 

saat tulla töihin koska vain, kunhan teet työsi. 24/7 mallin haittoja on fyysisen 

kanssakäymisen puutuminen ja jotkut työt vaativat samanaikaista paikalla oloa kaikilta.  

 

Työtekijällä on etätyötä tehdessään mahdollisuus sovittaa hyvin yhteen työ- ja normaalin 

elämän ajankäyttö ja helppo organisoida henkilökohtainen aikataulunsa. Tulevaisuutta 

silmällä pitäen ajanhallinta tulee entisestään korostumaan kun tietotekniikka ja 

tietoliikenneyhteyden kotitalouksissa kehittyvät. 

 

- - - paikkariippumattoman työn odotus on mielestäni myös jossain määrin ihmeellinen, 

paikkariippumaton työhän on nykyään jo mahdollista suorittaa paikka-riippumattomasti. Itse 

en usko että paikkariippumattomuus tulee merkittävästi kasvamaan koska ihmisillä on 

tarvetta olla ja työskennellä yhdessä. 

 

Työ- ja muun elämän yhteensovittaminen siten, että ne ovat tasapainossa, on haasteellista ja edellyttää 

uudenlaista osaamista. Ajanhallinnan opettaminen on ammattitaitoon kuuluva osaaminen, mitä tulisi ehkä 

enemmän pitää yllä koulutuksissa? 

 

Mitä luultavimmin kiinteät kustannukset, esimerkiksi toimistokulut tulevat jossain vaiheessa 

myös niin suuriksi, että saadakseen kilpailuetua on yritysten säästettävä niissä. Tämä 

tarkoittaa, että edes avokonttoripaikkoja ei kaikille ole vaan toimistolle keräännytään tiimien 

kesken vain silloin, kun siihen on jokin erillinen syy. On selvää, että tämä lisää valtavasti 
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asiantuntijan tarvetta laaja-alaiseen osaamiseen ja kykyyn kontrolloida ja aikatauluttaa 

omaa, sekä tiimin tai projektin tekemistä. 

 

Moniosaamisen vaateiden, jatkuvan teknologian ja tietotulvan sekä yhteiskunnan ja 

työyhteisöjen hektisyyden lomassa on osattava huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Toisaalta 

myös vapaa-ajan merkityksen korostumisen ja pirstaloituvien työurien myötä on pystyttävä 

hallitsemaan työn ja vapaa-ajan suhdetta uudella tavalla. 

 

Työ rytmittyy myöskin monesti aika suurella skaalalla. Välillä tehdään todella pitkää päivää 

useampi kuukausikin projektin kiireisessä vaiheessa ja välillä voi olla hiljaisempia aikoja. 

Haasteena tässä on että pystyy tasapainottelemaan näiden vaiheiden välillä. 

 

Tekno-osaaminen. Edellä oleviin osaamisalueisiin liittyen teknologia muuttaa paitsi vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön tapoja ja muotoja se muuttaa myös käsityksiä työympäristöstä. Lisäksi erittäin mielenkiintoinen 

asia liittyy asiakkaan ja toimittajan/työntekijän välisen kontaktin lähenemiseen. Alla olevassa kuvauksessa 

asia on ilmaistu selkeästi. Kuvauksen mukainen läheisyys edellyttää työntekijältä monenlaista uutta 

osaamista. 

 

Digitaalisuus muuttaa myös tapoja myydä ja markkinoida tuotteita. Se tuo asiakkaan ja 

toimittajan lähemmäs toistaan. Yhteistoiminnan asiakkuuksien rajapinnat muuttuvat ja 

keskustelu käydään yhä enemmän verkostoissa, joissa yritys ei välttämättä ole keskustelija 

vaan monen tason toimijat keskustelevat yhteistyössä. Ei ole enää yhtä henkilöä myynti 

taikka asiakaspalvelu, joka keskustelee asiakkaiden kanssa. Keskustelu voi tapahtua suoraan 

asiantuntijoiden välillä. Yhä enemmän korostuu individuaalien henkilöiden verkostot. 

 

Tulevaisuudessa töitä tullaan tekemään yhä enemmän työpisteen ulkopuolella ja 

työntekijöiden roolit hieman muuttuu ajan myötä. Viimeisinä vuosina ollaan menty enemmän 

virtuaaliseen kanssakäymiseen ja keskustelut on käyty pitkälti sähköpostin välityksellä. Nyt 

on tullut jo selkeästi esille, että asiakkaat haluavat enemmän henkilökohtaista kontaktia eli 

palavereja pidetään paljon ja niihin vaaditaan enemmän osallistumista. Kannettavien 

työvälineiden lisäännyttyä on mahdollista, että työpaikkana toimii joko asiakkaan tilat tai 

erikseen rakennetut projektitoimistot. 

 

Onko mahdollista, että tulevaisuudessa teknologia muuttuu entistä älykkäämmäksi tai viisaammaksi? Herää 

kysymys, kuinka pitkälle tässä "teknoälyssä" voidaan mennä? Tai kuinka pitkälle kannattaa mennä? Entä, 

miten työntekijöille kehittyy taito ja näkemys siitä, mitä teknologiaa tarvitaan työssä ja mikä sen käyttöarvo 

on? Loppujen lopuksi kysymys lienee siitä, onko teknologia työntekijöiden palveluksessa vai toisin päin? 

 

Uudet teknologiat mahdollistavat etäneuvottelut ja tulevaisuudessa ne luultavasti voidaan 

hoitaa jopa äidinkielellä, sillä koneäly voi kääntää etäneuvottelun kielen vastaanottajan 

kielelle reaaliajassa. 

 

Tietotyö ei vaadi aina teknologian käyttöä, mutta tietotyön elementtejä tarvitaan myös 

monessa käytännön ammatissa. 

 

Tekniikan kehitys on jo nyt luonut useita eri lieveilmiöitä yritysmaailmassa ja samalla luonut 

huomattavan määrän työpaikkoja, liiketoimintamalleja ja myös uusia tekniikoita. 

Tulevaisuudessa tämä osaaminen tulee olemaan entistä merkittävämpi osa päivittäistä työtä 

ja tästä syystä osaamisen ylläpitämiseen ja laajentamiseen tulee panostaa. 
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Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen taito korostuu kun tarve suurien tietomäärien 

oppimiseen vähentyy, mutta niiden löytäminen nopeasti ja oikeilta informaatiofoorumeilta 

lisääntyy. Esimerkiksi informaatioteknologian avulla - - -  saadaan reaaliaikaista tietoa - - -, 

mutta lisäarvo tulee vasta kun tuotettu tieto pystytään hyödyntämään tuotannossa. Tämä 

edellyttää kehittyneitä tiedonhallintavälineitä ja tiedonhallinnan osaamista.  

 

Yritys voisi vastata digitalisoitumisen haasteeseen teettämällä yrityksen eri osastoille 

digitalisoitumisen suunnitelman, jossa kartoitetaan eri osastojen tarpeet, ja millaisia 

mahdollisuuksia digitalisoituminen voisi tuoda tullessaan. 

 

Ympäristöosaaminen. Ympäristöasioiden pohtiminen tulevaisuuden työssä liittyi siihen, että ympäristöä ei 

voi kuormittaa liikaa. Organisaatioiden ja yritysten näkökulmasta ympäristöasioilla  saattaa olla entistä 

enemmän painoarvoa yritysten ja asiakkaiden valinnassa.  

 

Tulevaisuudessa hyvin hoidetulla ympäristöasioiden hoidolla on huomattava taloudellinen 

vastuu, koska huonosti hoidettu se voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Ympäristö 

asioiden hyvä hallinta on myös oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä.  - - -  

tähän onneksi on kiinnitetty tulevaisuutta ajatellen huomiota ja ympäristön huomioiminen on 

otettu osaksi jokapäiväistä työtä. Ympäristö asioihin liittyvää koulutusta tarvitaan myös 

tulevaisuudessa koska säännökset ja lait muuttuvat todella paljon ja nopeasti. 

 

- - - ympäristöasioita ja energiankulutusta painotetaan nykyistä enemmän uusia 

investointeja, hankintoja tehtäessä tai yhteistyökumppaneita valittaessa. Lisäksi olisi 

tarpeellista ottaa vähintään yksi kehitystavoite vuodessa näihin asioihin liittyen.  

 

Kaikessa toiminnassa pyritään löytämään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava 

toimintamalli ja se tulee ottaa huomioon uuden järjestelmän suunnittelussa. 

 

 

Systeemiosaaminen. Asiantuntijan työssä valtava tietomäärä ja sen nopea uusiutuminen vaatii selkeän 

kokonaisnäkemyksen työstä ja siihen kuuluvista osatekijöistä. Sen hahmottaminen, että mikä on oman 

työpanoksen merkitys osana isompaa kokonaisuutta tai yrityksen tulosta, on tärkeää.  Samalla se vahvistaa 

työntekijän tietoisuutta siitä, miten liityn omalla osaamisellani muiden osaamiseen ja mistä ja keneltä saan 

tarvittaessa asiantuntija-apua.  

 

Osaamista tarvitaan lisää tuotetun tiedon analysointiin. Tapauskohtaisia muuttujia on 

runsain määrin ja yksityiskohtia löytyy paljon. Mitkä faktoista ovat merkittäviä missäkin 

tilanteessa ja olosuhteessa. Kokonaiskäsitys hämärtyy välillä suuren tietomäärän takia eli ei 

nähdä metsää puilta. Tähän tulee keskittyä jatkossa selvästi nykyistä tarmokkaammin. 

 

Tarvitaan osaamista tuoda yhteen yrityksen tietohallinto ja liiketoiminta, luoda visioita 

kokonaistoiminnasta prosessien, asiakastoimintojen ja järjestelmien kesken, luoda 

kokonaisarkkitehtuurimallia ja määritellä kehitysohjelmia em. mallien toteuttamisiksi. 

 

Suunnittelijan täytyy käyttää omia verkostojaan saadakseen apua suunnitteluun sellaisissa 

kohdissa, joita ei itse hallitse. 
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- - - tulevaisuudessa järjestelyt tullaan muuttamaan usein, jolloin osaamistarpeita syntyy 

jatkuvasti. Tässä tehtäväkentässä uusia osaamistarpeita voisi olla uusien järjestelmien 

tehokas käyttö, viranomaisnormien ajan tasalla pitäminen ja yksinkertaisesti kokonaisuuden 

hahmottaminen, kun tekijöitä on niin monta. 

 

Vakanssiajattelu on edelleen - - -  tiukassa, joten kaikkien työntekijöiden saaminen 

ajattelemaan tuotantoa ja toimintaa isompana kokonaisuutena on edelleen hankalaa. 

 

Koska työsuhteet eivät välttämättä ole pitkiä ja koska työtä tehdään ns. eniten maksavalle, 

vähenee työpaikan sisäinen sosiaalinen merkitys sekä työntekijöiden  lojaaliuus 

työnantajaan. - - - sopeutumiskyky erilaisiin tilanteisiin tulee olemaan erittäin tarpeellinen 

taito tulevaisuuden asiantuntijalle. 

 

 

Merkitysosaaminen. Työn merkitys on henkilökohtainen kysymys ja liittyy arvoihin ja arvostuksiin. Alla 

olevista kuvauksista käy ilmi, että työolosuhteiden merkitys saattaa kohota työn sisältöä tärkeämmäksi 

tekijäksi. Luovuus ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet korostuvat. Erityisesti asiantuntijaorganisaation 

esimiestehtävissä toimivat henkilöt ovat avainasemassa työskentelyn olosuhteiden luojina, arvostuksen ja 

luottamuksen herättäjinä samoin kuin sisäisen motivaation sytyttäjinä. 

 

Työn merkitys on erilainen, työn tulee olla palkitsevaa eikä siitä saatava palkka ratkaise 

kaikkea. Koska vapaa-ajan ja perheen merkitys kasvaa, tulee työn olla mielekästä ja 

joustavaa. 

 

Nykyisin työn ja vapaa-ajan välinen ero on hiuksen hieno ja työ koetaan ehkä enemmän 

merkityksellisemmäksi kuin aikaisemmin. Tämä johtuu mielestäni siitä että ihmisten sosio-

kulttuurinen valmius ja yleissivistys asioista ovat lisääntyneet ja työ koetaan enemmän tästä 

syystä velvoitteeksi kuin pakoksi. Työ on suurella osalle ns. elämän rutiini ja joillekin jopa 

elämäntapa. Tämän lisäksi työ on muuttunut huomattavasti luovuutta painottavaksi ja siksi 

etenkin työn merkityksellisyys korostuu. 

 

Tulevaisuudessa ihmisiin tulee pystyä luottamaan entistä enemmän, ja heidän tulee sallia 

toteuttaa itseään työssä ja työn ulkopuolella. Myös työtiloille asetetaan uusia vaatimuksia. 

Toimistojen tulee olla viihtyisiä ja monimuotoisia. Jokaiseen olotilaan täytyy löytyä oma 

työpiste, esimerkiksi hiljainen, rentouttava ja energinen työtila. Tällä osoitetaan myös se, 

että työntekijää arvostetaan. 

 

Henkilön osaaminen jollekin toiselle tiimille voi olla kullan arvoinen, mutta henkilön 

jäljitettävyys ei ole tähän asti ollut mahdollista. Tiimien olisikin oltava muuntautumisvalmiita 

ja vuokrata hetkellisesti tiimistä asiantuntija toisen tiimin käyttöön. Tällä voidaan sytyttää 

henkilöiden sisäinen motivaatio ja tietotaidon merkitys on koko organisaation käytössä. 

 

Työntekijöiden itsensä toteuttaminen saattaa aiheuttaa toisinaan ongelmallisia tilanteita, mikäli 

pelisääntöjä ei ole yhteisesti keskusteltu ja niistä ei ole sovittu periaatteellisella tasolla. Lisävaikeuksia 

muodostuu silloin, jos työntekijät ovat samanaikaisesti useamman yrityksen palveluksessa eikä esim. 

salassapitoasioita ole sisäistetty riittävän hyvin. Asiantuntijan oman osaamisen "markkinointi" saattaa 

toisinaan tapahtua kollegoiden "kustannuksella", mikä lisää epäluottamusta ja kilpailua työyhteisössä. 
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Yksilöllä on oltava moraali, miten hän sitä käyttää. Työsuhteessa olevan henkilön vastuu on 

pitää yrityksen idea ovien sisäpuolella. On löydyttävä selkeä yhteisöllisyyden vastuu, joka luo 

uusia ideoita ja jatkumoa. 

 

- - - että yksityisyrittäjyys tulee lisääntymään merkittävästi ja työtä ei välttämättä enää 

tehdä yhdelle ja samalle yritykselle. Tämä lisää valtavasti myös myynti- ja 

markkinointitaitojen merkityksen kasvua, sillä oma osaaminen on tarvittaessa osattava 

myydä mitä erilaisimmille asiakkaille. 

 

Kaikissa tehtävissä tulee yös äky ää  tarve o a  itse sä ” arkki oi isesta”. 
 

Johtamisosaaminen - miten osaamisen johtaminen muuttuu? 

 

Asiantuntijaorganisaation osaamisen johtaminen edellyttää tietoa ja ymmärrystä siitä kaikesta 

osaamisesta, mitä organisaatiossa on tällä hetkellä ja erityisesti, mitä osaamista pitäisi olla 

tulevaisuudessa. Esimiehenä toimivat usein asiantuntijat, jotka ovat edenneet työurallaan useista eri 

tekijöistä johtuen. Esimieheksi edennyt asiantuntija joutuu arvioimaan oman roolinsa ja asemansa 

työyhteisössä uudelleen, koska hän ei voi enää uudessa tehtävässään toimia oman alansa 

asiantuntijana vaan hänen tulee alkaa johtaa asioita ja ihmisiä - ja osaamista. Kokonaiskuvan 

hahmottaminen on tärkeää! Alla olevissa kuvauksissa on monia osaamisalueita ja monia taitoja, joita 

tulevaisuuden esimieheltä asiantuntijaorganisaatiossa edellytetään. Nämä kuvaukset liittyvät siis ns. 

piilevien osaamistarpeiden tunnistamiseen ja johtamistoimintaan silloin, kun näihin osaamistarpeisiin 

aiotaan vastata uudenlaista osaamista hankkimalla. 

 

Alussa olevat kuvaukset sisältävät esimiehen rooliin ja johtamistyyliin liittyviä kommentteja. Sitten on 

kuvauksia esimiehen omista osaamistarpeista ja toimintaympäristöistä. 

 

Yhteiskunnan arvojen muuttumisen myötä johtamistyylin on muututtava myös jatkossa 

enemmän. Työntekijöiden johtaminen muuttuu enemmän asiantuntijoiden johtamiseksi tai 

vertaisjohtamiseksi, jolloin käskyttämisen on väistyttävä lopullisesti työnkuvasta. 

 

Tulevaisuuden esimiehen ihmissuhde- ja kommunikointitaidot joutuvat kovalle koetukselle 

kun alaisryhmän koostumus on paljon nykyistä ameebamaisempi. Täyspäiväisiä jäseniä on 

vähemmän ja mukaan tulee myös osa-aikaista työvoimaa, satunnaisia asiantuntijoita ja 

etäalaisia. Vaikka ryhmähengen ja yhteenkuuluvuuden kehittäminen jääkin pääosin 

projektipäällikön harteille, sillä hän on tekemisissä jokapäiväisen työnteon kanssa, niin 

työympäristön ja yksilön kehittäminen on kuitenkin pääosin esimiehen vastuulla.  

 

Tiimit eivät ole enää homogeenisiä, vaan koostuvat eri teknologia-alueiden osaajista, jotka 

HR-näkökulmasta ovat eri puolilla organisaatiota tai kokonaan eri organisaatioissa. Tiimin 

johtaja ei ole enää sen jäsenten henkilöesimies ja asiantuntijat tekevät töitä monessa tiimissä 

ja monessa organisaatiossa. Erilaisten tiimipalaverien, tavoitteiden ja HR-toimintojen 

sovittaminen osaksi työntekijöiden arkea vaikeutuu. 

 

Jokaisessa ryhmässä täytyisi olla myös niin kutsuttu moniosaaja, joka hallitsee kaikki 

tilanteet ja toimintatavat tai ainakin selvittää ne muille, jotta muiden työntekijöiden ei 

tarvitse kuluttaa kallista työaikaa asioiden selvittelyyn. Moniosaajan ei tarvitse olla esimies 
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tai johtaja. Hän voi olla ihan tavallinen työntekijä, mutta organisoi tiimiä ja on niin sanottu 

apumies kaikille. 

 

- - - johtamiseen syntyy erilaisia malleja, esim. ns. johtavan asiantuntijan malli, jolloin joku 

asiantuntijoista valitaan vetämään tiimiään ja hoitamaan tiettyjä esimiesasioita tai 

hyväksyntöjä, vaikka ei organisaatiomielessä esimiesasemassa olisikaan. Sosiaalisten ja 

kulttuuristen taitojen merkitys myös korostuu, sillä tiimin toimiessa etäisesti useassa eri 

paikassa, on vaikea saada syntymään aitoa ja sosiaalista sidettä alaisten kanssa. Yhä 

tärkeämpää on myös alaisten motivointi, keskittyminen heidän työssään jaksamiseen sekä 

tavoitteiden kommunikointi. 

 

Resurssimielessä esimiesten pitää olla paremmin verkostuneita siten että he ovat kuitenkin 

viime kädessä vastuussa siitä minkälaista tilapäistä tai osa-aikaista työvoimaa taloon tulee. 

Mistä löytyvät parhaat asiantuntijat juuri siihen tehtävään, osaamisen ja organisaation 

kannalta. 

 

Ajatuksena verkosto on houkutteleva, mutta sen johtamiseen pitää löytää hyvät menetelmät 

ja työkalut. 

 

Tasa-arvoisuus johtajien ja alaisten välillä kasvaa, jolloin auktoriteetin sijaan on kyettävä 

ohjailemaan työntekijöitä sosiaalisen älykkyyden keinoin. Myös kulttuurillista ymmärrystä ja 

suvaitsevaisuutta tarvitaan entistä enemmän globaalissa toimintamallissa. Johtaminen ja 

esimiesrooli on entistä enemmän erillinen erikoistumisala, johon ei enää siirrytä 

asiantuntijatehtävästä ylenemällä, vaan aivan erillisen koulutuspolun kautta.  

 

- - - myös sosiaaliseen puoleen panostavat työnantajat menestyvät ja ihmiset innovoivat 

paikallisissa tiimeissä huomattuaan, kuinka tärkeä arvo sosiaalinen kanssakäyminen on. 

 

Yrityksen pitäisi pystyä hyödyntämään enemmän tulevaisuusajattelua, jotta esimerkiksi 

tunnistetaan millaiseen teknologiaan kannattaa investoida. Omassa johtamisessani voin 

pyrkiä käyttämään tulevaisuuden ennakoinnin työkaluja, ja sitä kautta pyrkiä osoittamaan 

sen käyttökelpoisuus johtamisen välineenä. 

 

Tulevaisuuden johtajan tulisi kuitenkin ymmärtää paremmin, että loistavat esimiehet saavat 

aikaan loistavia tuloksia. Ja myöskin toisinpäin eli loistavat alaiset saavat aikaan loistavia 

esimiehiä. Tähän symbioosiin ja kierteeseen tulisi esimiesten pyrkiä. Tulevaisuuden 

esimiehillä on hyvin rankat vaatimukset. Hyvän johtajan piirteisiin tulisi kuulua tunneälykäs ja 

valmentava fasilitaattori, kannustava ja delegoiva motivaattori ja suunnitelmallinen ja 

tarkka viestintävirtuoosi. 

 

Projektipäälliköiden ammatillinen osaaminen on tulevaisuudessa lasku suunnassa. Heidän 

ammatillinen työpanos muodostuu kirjanpitäjästä, projektitalouden hoitajasta, projektien 

toteutusvastuunkantajasta, loppuraportin tekijästä ja kaiken tämän lisäksi uusien projektien 

hankkijasta. 

 

Tulevaisuuden esimies on "roolitettu" fasilitaattoriksi, motivaattoriksi ja viestintävirtuoosiksi - siis 

esimiestyön moniosaajaksi. Tämän mukainen esimiestyö on nousussa,  kun taas ammatillisen 

(sunbstanssiosaaminen) osaamisen merkitys näyttää olevan laskusuunnassa esimiestyössä?  



6 Johtopäätökset ja suositukset  
 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että ammattikorkeakoulu joutuu entistä tehokkaammin vastaamaan 

alueensa työelämän kehittämistehtävään. Tehokkuusvaatimus liittyy erityisesti tulevaisuusajatteluun, 

kykyyn ja mahdollisuuteen havainnoida työelämässä tapahtuvia muutoksia, ammattien uusiutumista ja 

muuntumista. Ns. piilevät osaamistarpeet edellyttävät erityistä taitoa pysyä ajan tasalla nopeasti 

kiihtyvässä muutosvauhdissa. Hajautettu, verkostomainen ja usealle työnantajalle tehtävä työ pakottaa 

meidät TKI-toiminnassa ja yleensäkin ammatillisessa korkeakoulutuksessa kehittämään sellaisia 

toimintamalleja, joissa opitaan yhteistoiminnasta jatkuvasti. Yhteinen toiminta ei ole kuitenkaan uuden 

oppimisessa riittävä ehto, vaan on luotava aika ja paikka toiminnan ja kokemusten yhteiselle arvioinnille, 

reflektiolle. 

 

Mitä on moniammatillinen yhteistyö korkeakoulussa, ketkä siihen osallistuvat ja mitä se tuottaa? Tämä 

kysymys nousee erittäin tärkeäksi nyt, kun korkeakouluissa kehitetään osaamisperustaisia 

opetussuunnitelmia. Isommat, työelämän osaamistarpeista nousevat osaamiskokonaisuudet suunnitellaan, 

toteutetaan ja arvioidaan moniammatillisissa tiimeissä. Tietty haaste kumpuaa myös tästä korkeakoulun 

sisäisestä, mutta moniammatillisesta yhteistyöstä. Hyvin usein on nimittäin niin, että organisaatiorajojen yli 

menevä yhteistyö sujuu paremmin kuin organisaation sisällä, eri yksiköiden välillä tehtävä yhteistyö. 

Osaamisen näkyväksi tekeminen edellyttää ainakin pari- tai tiimityöskentelyä siten, että yrityksessä 

tarvittavaan osaamiseen linkitetään "oikeanlainen" osaaminen korkeakoulussa. Myös tarvittavia "työkaluja" 

pitää kehittää jatkuvasti yhteistyössä työelämän kanssa. 

 

Onkin syytä kysyä, millaista osaamista moniammatillinen yhteistyö edellyttää korkeakoulun toimijoilta? 

Edelleen voidaan kysyä, miten paljon on kyse yhteistyön halusta tai tarpeesta ja toisaalta, miten paljon 

korkeakoulun omat rakenteet ja järjestelmät pitävät yhteistyön kuitenkin minimaalisena? Jos 

korkeakoulujen henkilöstön työaikasuunnitelmat ja työajan seurannat säilyttävät jatkossa yhtä vankan 

asemansa kuin tällä hetkellä, moniammatillinen yhteistyö jäänee nykyiselle tasolle, ts. se perustuu 

yksittäisten toimijoiden oman aktiivisuuden ja motivaation varaan. Tällöin ei voida puhua 

yhteistyökulttuurista, saati verkostomaisesta toiminatamallista. Yhteistyön toimivuutta kannattaa arvioida 

kriittisesti, sillä mm. opiskelijoiden antaman palautteen perusteella korkeakoulun oma tapa toimia on 

erittäin merkityksellinen, kun tarkastellaan opiskelijoiden oppimistuloksia niin sisältöjen kuin alalle 

tyypillisten toimintamallien suhteen. (Kullaslahti & Mäntylä 2013.)  

  

6.1 Verkosto - tarve uudenlaisen toimintatavan kehittämiselle 

 

Työelämän rooli muuttuu työssä oppimispaikan tarjoajasta korkeakoulun kanssa yhdessä toimivaksi 

työelämäpedagogiikan kehittäjäksi. Työelämän edustajat osallistuvat yhdessä korkeakoulujen kanssa 

työelämän muutosten ja niiden seurauksena syntyneiden uusien osaamistarpeiden ennakointiin. Tämä 

varmistaa entistä valmiimman, osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa. 

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan odotetaan synnyttävän uutta tietoa ja liiketoimintaa 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uutta osaamista ja tietoa pitäisi viedä käytäntöön 

ammattikorkeakoulujen palvelujen avulla. Tässä palvelussa ominaista on se, että opiskelijat ja henkilöstö 

tuottavat palveluja yhdessä (Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2013).  

 

Työelämän läheiset suhteet korkeakoulujen kanssa takaavat sen, että nopeasti muuttuviin yhteiskunnan 

tarpeisiin voidaan vastata joustavasti ja ketterästi. Työelämän ja korkeakoulujen yhteinen kehittämistyö 
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mahdollistaa nopeasti lisääntyvän ja syvenevän, uusimpiin tutkimuksiin perustuvan tiedon vaihdon sekä sen 

soveltamisen. 

 

Verkostotyötä kuvataan monilla eri käsitteillä eri yhteyksissä. Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan 

moniammatillista, monitoimijaista yhteistyötä, joka ylittää ammattikuntien rajat ja jossa pyritään tietojen, 

taitojen ja kokemusten jakamiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Moniammatillinen yhteistyö voi 

olla usean sektorin välistä verkostotyötä sekä organisaation sisällä että organisaatioiden välillä. 

Verkostotyöllä tavoitellaan tehokasta tiedonkulkua, uusia innovaatioita, parempaa työssä jaksamista, 

toiminnan joustavuutta sekä uuden oppimista.  

 

Työelämän ja korkeakoulun yhteistyöhön kohdistuu kritiikkiä, joka liittyy pääasiassa siihen, millaisessa 

roolissa yritysedustajat kokevat olevansa. Näyttää siltä, että yritykset ovat vain saamassa - eivät 

vastavuoroisessa ja tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa.  Verkostomainen työskentely edellyttää mm. 

avoimuutta, joustavuutta ja luottamusta vastavuoroisuuteen. Näiden edellytysten luominen vaatii oman 

aikansa, niin kuin ihmisten keskinäinen vuorovaikutus yleensäkin. Kasvokkain tutustuminen on tärkeä osa 

verkostoitumista, jotta aito dialoginen yhteistyö mahdollistuisi ja opittaisiin tuntemaan toisten työtä ja 

asiantuntijuuden sisältöjä. 

 

Verkostomaisen toiminnan tarkoituksena on tarjota siihen osallistuville yksilöille ja yhteisöille avoin ja 

luottamuksellinen ympäristö niiden väliselle keskinäiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle.  Luottamus on 

verkostojen toiminnassa sekä yhteistyön edellytys että sen tulos (Seligman 1997). Verkostotoiminnan 

muodostama foorumi voidaan nähdä uusia ajattelu- ja toimintatapoja synnyttävänä oppimisympäristönä. 

Tällöin aikaisempia tietoja ja taitoja voidaan vertailla uusiin, erilaisiin näkemyksiin. Kyseessä ei kuitenkaan 

voi olla rutiininomainen toistettavuus vaan uuden tiedon ja asiantuntemuksen rakentaminen ja 

soveltaminen. Oppimisen ehtona on se, että verkoston jäsenet osallistuvat yhteiseen toimintaan, sen 

arviointiin ja uuden luomiseen. Koska jokainen verkosto muodostuu yksilöistä, ovat juuri yksilöt niitä, jotka 

oppivat yhteistoiminnan kautta. Verkostossa tapahtuvaa oppimista voidaan tarkastella myös kollektiivisena 

oppimisena, jolloin verkostosta itsessään pyritään luomaan kehittyvä ja muuntuva kokonaisuus. Verkostot 

edistävät niihin osallistuvien tahojen ja yksilöiden välistä vastavuoroisuutta ja aktiivisuutta, mikä tekee 

niistä uudenlaisia työelämän kehittämisen muotoja.  

 

Koulutustarpeiden ennakointia voidaan pitää tulevaisuuden tekemisenä, koska siinä otetaan kantaa siihen, 

millaista suomalaista koulutusta ja yhteiskuntaa tavoitellaan. Ennakointi on siis tulevaisuuteen ja 

tulevaisuuden työelämään vaikuttamista. Varautuminen erilaisiin vaihtoehtoisiin kehitysmalleihin 

ja -polkuihin – ei niinkään tiettyjen osaamistarpeiden listaaminen – on ennakoinnin ydintehtävä. Mikäli 

tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisointia (ks. Oivallus 2011), onkin melko mahdotonta ennakoida 

yksityiskohtaisesti työelämässä tarvittavaa osaamista. Jatkossa on tärkeää löytää toimiva yhteistyömalli 

alueen korkeakoulujen, viranomaistahojen ja verkostokumppaneiden strategiatyön tukemiseksi. Sama 

tavoite koskee sekä toiminnan suunnittelua että toteutusta. 

 

6.2 Verkostot ja oppiminen 
 

Nyt ja tulevaisuudessa oppiminen ja työn kehittäminen tapahtuukin suurelta osin työssä tai työstä, ei 

niinkään formaaleissa oppimisympäristöissä. Yhteisöllisen työssä oppimisen menetelmiä ja siihen 

vaadittavia rakenteita ei ole välttämättä pohdittu riittävästi kouluorganisaatioissa. Näin ollen oppimisen 

tukemisesta ja sen johtamisesta työyhteisöissä muodostuukin yksi oppimisen ohjaamisen ja johtamisen 

haaste tulevaisuudessa. Perinteiset tutkintokohtaiset koulutukset, mihin sisältyy opiskelijoiden omien 
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työorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämistehtävät, ovat muutosten edessä. Tarvitaan uudenlaisia 

yhteisöllisen, verkostomaisen, kollegiaalisen oppimisen ohjaamisen malleja. Näissä malleissa jokainen 

toimija on tasaveroinen oppija. Oppimisprosessi on yhteisön tai verkoston oma prosessi, mikä edistää 

osallistumista. Kokemukset merkityksellisten asioiden yhteisestä tutkimisesta ja kehittämisestä edistävät 

osallisuuden tunnetta, mikä parantaa jokaisen sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.   

 

Monialaisuus/-tieteisyys toteutuu hyvin toimittaessa erilaisten verkostojen rajapinnoilla. Toimiminen yli 

ammattialojen ja organisaatioiden rajojen tuottaa parhaimmillaan tietoa, taitoa ja osaamista, jota ei voi 

ilman yhteistoimintaa saavuttaa. Tämä edellyttää kommunikoivaa yhteisöä ja/tai verkostoa, jolla on jaettu 

suuntautuminen niihin ongelmiin, joiden ratkaisuun tarvitaan useamman ammatti- tai tieteenalan osaajia. 

Asiantuntija toimii usein lukuisissa toimintaympäristöissä, jolloin oppimista syntyy myös sovellettaessa 

aiempaa tietoa uuteen kontekstiin ja siirryttäessä toimintaympäristöstä toiseen. (Mäntylä 2011.) Oman 

toiminnan tarkastelu eri konteksteissa ja siitä oppiminen vaatii asiantuntijalta kehittyneitä metakognitiivisia 

(mm. piilevä osaaminen) taitoja. Verkostoitumisen haasteena ei ole niinkään toiminnan käynnistäminen 

vaan se, miten verkostosta saadaan luotua oppimisympäristö tai oppimisverkosto. Verkostotoiminta vaatii 

jatkuvaa tiedon ja toiminnan ohjaamista, minkä vuoksi tarvitaan verkostotoiminnan käynnistäjää ja 

ylläpitäjää. Ammattikorkeakoulun YAMK-toimijat ovat näitä käynnistäjiä ja ylläpitäjiä.  

 

Verkostomainen toiminta edellyttää osallistujilta uudenlaista osaamista - samalla verkostomainen toiminta 

synnyttää uudenlaista osaamista. Valkokarin ym.  (2009) mukaan verkostoissa on mahdollista oppia 

syvenevän prosessin mukaan. Oppiminen verkostoissa tapahtuu yhteistyösuhteissa ja tehostaa olemassa 

olevaa toimintaa. Toiminta vakiinnuttaa yhteisiä toimintamalleja ja rutiineja. Yhteistyö voi parhaimmillaan 

olla uokkaa assa yhteistyötä ohjaavia toi i ta alleja ja iihi  liittyviä pelisää töjä . Pide älle 
kehittynyt verkostotoiminta mahdollistaa yhteistyön merkityksen kyseenalaistamisen ja oppimisen 

verkostona. Se mahdollistaa toiminnan uudistamisen, koska kyseenalaistamisen yhteydessä on tuotettu 

vallitsevaan toimintaan palaute- ja arviointitietoa. Myös ongelmanratkaisua edellyttävät tilanteet 

edellyttävät yhteistä toiminnan arviointia - reflektointia. Oppiminen verkostoista edellyttää toimimista 

erilaisissa verkostoissa. Kokemukset ja niiden arviointi parantaa verkostoitumiskykyä ja tuottaa osaamista 

verkostojen muodostamisesta sekä niiden purkamisesta. 

 

Silloin kun eri asiantuntijuusalojen edustajat työskentelevät yhdessä yhteiseksi koetun ongelman 

ratkaisemiseksi, he yhdistävät asiantuntijuutensa ja jakavat vastuun yhteisen lopputuloksen 

saavuttamisesta. Parhaimmillaan lopputuloksena syntyy yhteisesti luotu viitekehys, ratkaisu, ajattelumalli 

tai menetelmä, joka on enemmän kuin osiensa summa.   

 

6.3 Verkosto-osaaminen ja sen johtaminen 
 

Verkostomaisen työn johtamisessa kysymys "kuka johtaa" muodostuu epäolennaiseksi, sillä verkoston 

kaikilta jäseniltä vaaditaan johtajuutta eteen tulevien haasteiden ratkaisemisessa (Järvensivu ym. 2010). 

Verkostomaiseen työskentelyyn valikoituu yleensä ne henkilöt, joilla on henkilökohtainen intressi 

yhteistyöhön, mutta miten ja kuka varmistaa, että verkostossa on "oikeanlainen" osaaminen? Toisaalta 

johtamistyössä uhkana voidaan pitää sitä, että verkostossa syntyvät uudet ideat ja yhteistoiminnassa 

syntyvä uusi osaaminen ovat osallistujien esimiesten tai johdon saavuttamattomissa.  

Oman ja yhteisön toiminnan kriittinen tarkastelu (reflektio) ja vastavuoroinen oppiminen edistävät jatkuvaa 

uudenlaisen oppimiskulttuurin ja kriittisen, mutta rakentavan keskustelukulttuurin kehittämistä. Kyse on 

vuorovaikutuksen laadusta ja määrästä. Yhteisten keskustelufoorumien aika ja paikka muodostuvat 

haasteellisiksi silloin, kun kouluttajat toimivat suuren osan työajastaan erilaisissa verkostoissa ja verkoissa. 
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Tutkijoiden (mm. Krohn 2007) mukaan tärkeitä ominaisuuksia ovat todelliset ratkaistavat (työelämän) 

o gel at ja heterogee iset o ialaiset  toi ijat. Asia tu tija  tieto sijaitsee  teoreettise  tiedo  ja 
käytännöllisen ongelmanratkaisun välimaastossa (Krohn 2007) - tieto on luonteeltaan raja-aidat ylittävää 

eikä se palvele pelkästään ammattikorkeakoulua vaan sen oletetaan olevan yhteiskunnallisesti kestävää ja 

näin ollen myös työelämää uudistavaa. 

 

Toiminnan tehostaminen, uudistaminen ja uusien asioiden kehittäminen edellyttävät yhteistoiminnan 

johtamiselta tiimien, työryhmien, verkostojen ja vuorovaikutuksen johtamista. Kouluttajien ja työelämästä 

mukana olevien tahojen tulee siis mahdollistaa yhteistoiminta ja siinä tapahtuva oppiminen. Varsinaiset 

yhteistyöfoorumit eivät kuitenkaan ole riittäviä vaan kouluttajien tulee olla jatkuvassa kontaktissa ryhmiin 

ja tiimeihin, jotta uudenlaisten tilanteiden synnyttämät ongelmat ja niiden ratkaisut "siirtyvät" kaikkien 

osallistujien uudeksi, yhteiseksi osaamiseksi. Yksilöllinen tarkastelukulma muuttuu organisatoriseksi, kun 

oppimisen ohjaamisen kohteeksi nousevat työryhmät, verkostot, vuorovaikutuksen ja verkostomaisen työn 

mahdollistaminen.  

 

Oppiminen ja osaamisen kehittyminen toteutuu yhteisöissä. Siksi on suotavaa, että korkeakoulussa luodaan 

foorumeita, joissa tutkimus- ja kehitystyöhön yhdistyy niin sisäinen (AMK) kuin ulkoinen (sidosryhmät ja 

työelämän organisaatiot) verkostoyhteistyö.  

 

Jaetun johtamisen näkökulmasta verkostojen edustajat ovat organisaation innovaatiotoiminnan ytimessä ja 

heille avautuu tai heille annetaan myös organisaation asemaan liittyvä "toimilupa". Moniammatillista 

yhteistyötä tehdään organisaatioiden sisällä ja niiden rajapinnoilla. Tämä työskentelyote vahvistaa 

organisaatioiden yhteisöllistä kulttuuria. Tavoitteelliseen ja yhdessä suunniteltuun on helpompaa sitoutua 

kuin toisaalla suunniteltuun ja tavoitteiltaan epäselvään toimintaan (Nykänen 2010  

 

Oppimisen ohjaamisessa huomio kiinnittyy yhteistyö- ja verkostosuhteissa tapahtuvaan toimintaan. Jotta 

yhteistoiminta tuottaa varsinaisen tehtävän lisäksi uutta osaamista jäsenilleen, on tärkeää rekrytoida 

riittävän monipuolista osaamista näihin suhteisiin. Ajan ja paikan turvaaminen luovuudelle ja uusien 

ideoiden syntymiselle edellyttää yhteistoiminnan resurssointia. Yhteistyössä tapahtuva toiminnan 

reflektointi tuottaa usein hyviä ajatuksia jatkotyöskentelylle - niin sisältöjen kuin toimintatapojen suhteen. 

Työntekijät tarvitsevat Nykäsen tutkimuksen (2010) mukaan johdon tukea verkostoitumisessa.  Tämä 

periaate koskee sekä ammattikorkeakoulun että YAMK-opiskelijoiden työpaikkojen toimijoita. 

Moniammatillista yhteistyötä ja siinä tapahtuvaa oppimista tukee parhaiten se toimintamalli, joka 

ammattikorkeakoululla on toimiessaan alueen työelämän kanssa. Sitoutuminen yhteistyöhön purkaa 

eristäytyneitä työkäytäntöjä ja yksin tekemistä. Yksin tekemisen kulttuurin purkaminen on organisaatioiden 

johtamisen prosessi, vaikka se on myös osa yksittäisten työntekijöiden oppimista ja asennemuutosta 

(Nykänen 2010). 

 

6.4 Toimintamallin yhteinen kehittäminen 
 

YAMK-tutkinnon sisällöllinen kehittäminen tarkoittaa pääsääntöisesti osaamisperustaisen 

opetussuunnitelman edelleen kehittämistä, mikä edesauttaa koulutuksen työelämäläheisyyttä ja parantaa 

näin ollen työelämärelevanssia. Työelämä saa tarpeisiinsa kohdennettua työvoimaa, jolla on sisällöllisen 

osaamisen lisäksi vahva tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Koulutuksen sisällöllisiin painotuksiin on 

paremmat edellytykset, kun varsinainen yhteistoiminta ja sen reflektointi on samalla koulutuksen 

menetelmällistä osuutta. Tulevaisuuden korkeakouluoppimista tutkinut ryhmä (Ojasalo, Hautamäki & 

Törmänen 2015) toteaa YAMK-koulutuksen osalta mm. sen, että oppimisen tarpeet ja osaamistavoitteet 
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ovat hyvinkin yksilöllisiä unohtamatta koulutuksen paikallisuuden merkitystä ja yhteisöllisen osaamisen 

luomista. Paikallisuudella tarkoitetaan korkeakoulun toiminta-alueella toimivan työelämän kehittämistyötä. 

Paikallisuuden merkitys ei ole ristiriidassa yhä jatkuvan kansainvälistymisen eikä digitaalisuuden 

lisääntymisen kanssa. Ihmisten kohtaamiset ja yhteisöllinen osaamisen luominen on koulutuksessa 

keskeistä - olennaista on kohtaamisten sisällölliset ja menetelmälliset tavoitteet. Yksilöllisyyden 

korostuminen, koulutusvastuualueiden rajojen hämärtyminen ja työelämän nopeasti muuntuvat 

osaamistarpeet vaikuttavat siihen, että jatkossa ei syvennetä vain oman erityisalan tuntemusta. Jopa 

tutkintojen tilalle voi syntyä tarve rakentaa henkilökohtaisia osaamiskokonaisuuksia ja verkostoja (Ojasalo 

ym. 2015.)  

 

Uutena toimintatapana tulisi kehittää edelleen todellisiin työympäristöihin vietyä työstä oppimisen mallia 

(myös Ammattikorkeakouluje  … . Tä ä  allin luomiseen ja jatkuvaan kehittämiseen kannattaa 

valita riittävän monipuolinen edustus, millä voidaan varmistaa se, ettei mallista tule liian 

korkeakoulukeskeinen ja opettajajohtoinen. Ns. tutkivan oppimisen malli (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 

2008) voi toimia yhtenä esimerkkinä siitä, miten eri toimijat ja eri tahot kytketään yhteiseen tiedon 

hankintaan, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja yhteiseen tiedon tuottamiseen. On kuitenkin painotettava, 

että mallin tulee olla yhteistyössä luotu, jotta saavutetaan toimintaan sitoutuminen, luottamus ja avoimuus 

- aito oppimiskumppanuus.  

 

Uudenlainen, verkostoissa ja niiden rajapinnoilla tehtävä työ edellyttää opetushenkilöstön  

tehtävien ja roolien uudelleen määrittelemistä. Ojasalo yms.( 2015) painottavat uudenlaisen 

korkeakoulumaisen, yhteisöllisen oppimisen avaintekijöiksi opettajien asennoitumisen ja valmiudet. Myös 

muutoksen hyväksyvää ilmapiiriä tarvitaan. Oman työn kehittäminen on mitä suuremmassa määrin 

työyhteisön toiminnan kehittämistä samanaikaisesti! Työnohjaukselliset, ratkaisukeskeiset työryhmät 

voivat olla tukemassa opettajien yhteistyön syvenemistä ja työtapojen uudelleen muotoilua.  Opettajan 

perinteisestä roolista on viimeistään nyt luovuttava ja otettava rohkeasti yhteistyön vaatimat haasteet 

omalle työlle vakavasti. Tätä rohkeutta ja uusien toimintatapojen kokeilua ei voida edellyttää yksittäiseltä 

opettajalta vaan kyse on koko organisaation yhteisestä halusta ja tarpeesta muuttaa omaa toimintaa 

enemmän yhteistyön (ml. verkostot) suuntaan 

 

Ammattikorkeakoulun toiminta-alueen työelämästä saatava palaute ja arviointitieto on tärkeää 

koulutuksen laadun kehittämisessä, minkä vuoksi on toivottavaa, että korkeakoulujen laatutyöstä vastaavat 

toimijat osallistuvat uusien toimintamallien kehittämiseen.  Suomalainen yhteiskunta- ja elinkeinoelämä 

tarvitsevat kehittymisen tueksi vahvan perusosaamisen ja laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen 

koko työura  aika a Osaa isella… . Tä ä sa a vaati us koskee yös a attikorkeakouluje  
toimijoita ja osaajia! Nyt ollaan siinä ammattikorkeakoulun opettajan urakehityksen vaiheessa, että 

osaamista tulee kehittää uuteen toimintamalliin soveltuvaksi – asiantuntijan oman substanssiosaamisen 

jatkuvaa kehittämistä ei voi väheksyä, mutta ilman yhteiskehittelyä yksittäisen asiantuntijan/opettajan 

merkitys ei riitä alueen työelämän ja yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa. Loppujen lopuksi kyse 

on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän jatkuvasta kehittämisestä! Työelämän kanssa toimittaessa ei voi jäädä 

reagoimisen tasolle odottamalla sieltä päin tulevia kehittämistarpeita vaan on oltava ennakoiden liikkeellä. 

Tässä raportissa esiin tulleet havainnot tulevaisuuden tunnistamattomista osaamistarpeista ovat 

konkreettinen esimerkki työelämän "äänestä", johon on syytä vastata. 

 

6.5 Yhteisen kehittämisen menetelmiä 
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Verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen tarvitaan uudenlaisia, toiminnallisia menetelmiä. Menetelmien 

käytössä olennaisen tärkeää on huolehtia siitä, että ne mahdollistavat alkuvaiheesta lähtien jokaisen 

verkoston edustajien osallistumisen. Toiminnallisuuden merkitys on siinä, että yhteinen tekeminen edistää 

kokouskäytäntöjä tehokkaammin kunkin osallistujan aitoa kokemusta osallisuudesta. Tämä on yksi tärkeä 

tekijä sitoutumisessa yhteiseen kehittämiseen.  

 

YAMK vahvaksi TKI-toimijaksi hankkeen tuotoksia on alettu pilotoida Hämeen ammattikorkeakoulussa. 

Pilotti tuottaa kokemuksellista ja tutkittua tietoa niin opiskelijoiden, opettajien kuin työelämän 

näkökulmista yhdessä ja erikseen. Koska opettajien valmiudet ja asennoituminen on nostettu merkittäviksi 

muutostekijöiksi uudenlaisen toimintamallin kehittämisessä, pilotin tuloksissa otetaan kantaa myös 

opettajien koulutukseen, mentorointiin tai muihin menetelmällisiin keinoihin. 
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