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Tiivistelmä 
Mikä on tiedon kulttuuri kunnissa, kuinka se muuntuu osaamiseksi ja miten tietoa jaetaan. 

Kuntasektorin laajuus haastaa pohtimaan osaamisen johtamista ja hybridityötä kunta toimijuudessa 

sekä millainen rooli tiedolla johtamisella on. Kuinka hyödynnämme olemassa olevia kyvykkyyksiä 

ja lisäämme heidän osaamistaan. Saammeko motivoitua ja sitoutettua yksilöitä, ja millaista osaamista 

kunnissa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan.  

Tutkielmassani olen perehtynyt siihen millaisena tämän hetken osaamisen johtaminen ja hybridityö 

näyttäytyvät kunnissa Lapissa. Suoritin puolistrukturoidun yksilö haastattelun, haastateltavat ovat 

yleishallinnon toimijoita hankkeessa mukana olevista kunnista. Samalla pohdittiin tiedolla 

johtamisen roolia sekä miltä tulevaisuuden osaamisen tarpeet näyttävät. Kunnissa on herätty huoleen 

osaajien saamisesta kunta-alalle, koska osaavasta työvoimasta kilpaillaan. Kunnissa pohditaan veto- 

ja pitovoiman lisäämistä sekä miten toimitaan tiukalla budjetilla. Tähän on paikoin otettu mukaan 

osaamisen lisäämisen näkökulma ja itsensä kehittämisen mahdollisuus. Kunnissa on pohdittu kuinka 

lisätä työn mielekkyyttä ja yksi keino on etätyön mahdollistaminen.  

Osaamisen johtaminen ja hybridityö kuntakentässä on uusissa strategioissa 2022 huomioitu. Osa 

kunnista on edelleen jatkanut hybridityön kehittämistä Covid-19 pandemian jälkeen, joka vauhditti 

2020 etätyöhön siirtymistä. Pandemia kehitti vauhdilla kuntakentän etätyö mahdollisuuksia. Mutta 

millaiseksi tämä kenttä jää, on avoinna osassa kunnista. 
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1. Johdanto 

”Pitää sievästi sanoa, että sinun pitäisi tehdä työ vähän paremmin ja pitää nukkua hyvin, että jaksaa 

niitä töitä tehdä. Ei se riitä, että tunnin tai kaksi vain nukkuu, ei sillä jaksa.”  

Matilda 7v, kun kävimme keskustelua äidin graduaiheesta.  

1.1 Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat 

Hydridityökäytäntöjen kehittäminen osana työelämän joustavuutta on aiheen erittäin ajankohtainen 

ja itseä lähellä, koska olen maaseudulla asuva perheenäiti. Minulle olisi eduksi mahdollisuus 

työskennellä ainakin osittain etänä, saadakseni joustavuutta työpäivän pituuteen sekä kohtuulliset 

työmatkakulut. Lapin pienten kuntien näkökulmasta aihe kiinnostaa myös, olen aina asunut Lapissa 

ja kunta-ala on kiinnostava. Kuinka meidän kuntamme ratkaisevat tämän digitalisaation 

mahdollistaman hybridityön mallin ja millaisen kilpailuedun kunnat voivat tästä itselleen luoda? 

Miten tätä murrosta johdetaan ja tullaan johtamaan, nähdäänkö tässä työskentelytavassa potentiaalia?  

Aihe on hallinnon tutkimuksen näkökulmasta relevantti ja ajanmukainen, koska siinä käsitellään 

kunnallista päätöksentekoa, johtamista ja käytänteitä näiden ympärillä. Tarkoituksena on syventyä 

osaamisen johtamiseen hybridityön näkökulmasta, jolloin yläkäsitteenä toimii tiedolla johtaminen. 

Tähän kiinnittyy monia näkökulmia: millaisilla välineillä hybridityötä suoritetaan, miten työtä 

arvioidaan, miten tieto välittyy, miten johdetaan motivaatiota, millaisia koulutus- ja osaamistarpeita 

työyhteisöillä on sekä miten yhteisöllisyys vaikuttaa hybridityön tekemiseen. Tarkoitus on aineiston 

ja kirjallisuuden avulla määritellä käsitteet osaamisen johtaminen, hybridityö ja etätyö, jotta kuva 

näiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä selkeytyisi myös toimijoille itselleen. 

Aineiston hankinta ja tutkimusteema kiinnittyvät Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan 

kehityshankkeeseen Perheystävällinen hybridityön Lappi (3/2021–6/2023), jonka tavoitteena on 

kehittää Lapin kuntien ja yritysten pito- ja vetovoimaa hybridityökäytäntöjä kehittämällä.  Lapin 

kunnista hankkeessa ovat mukana Kittilä, Pello, Posio, Sodankylä, Tornio ja Utsjoki. Aineisto 

koostuu yksilöhaastatteluista, joissa on yleishallinnon esihenkilöitä sekä kehittämistyön parissa 

toimivia. Haastateltavat ovat eri kunnista ja ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yksilöhaastatteluille. 

Haastatteluilla saadaan avattua täsmällisemmin juuri tutkimuskysymyksen aihe aluetta. 

Tarkoituksena saada mahdollisesti esille motivaation tasoa sekä sen merkitystä osaamiselle sekä 

millainen on itseohjautuvuuden merkitys. Lisäksi kyselyitä aiheesta on lähetetty kaikkiin Lapin 

kuntiin esihenkilö- sekä työntekijätahoille. 
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Tutkimuksella pyritään saamaan vastauksia kuntien osaamisen johtamisen taustoihin sekä 

hybridityön tekemiseen. Hybridityö on myös kunnille uudenlainen kenttä toimia ja osaamisen 

johtamisella on aivan uudenlainen merkitys työn tekemiselle. Iso kysymys on, kuinka osaamisen 

johtamista hyödynnetään ja millaista kuntien hybridityö on.  Tällä on merkitystä kuntien tavalle 

johtaa tulevaisuudessa sekä lisätään osaamisen johtamisen merkityksen ymmärrystä. Osaamisen 

johtamisen merkitys on moninainen ja sitä ei ole vielä tutkittu kuntakentässä tapahtuvan hybridityön 

yhteydessä. Aineiston hankinnassa on huomioitu tutkimusaiheen yhteiskunnallinen merkitys sekä 

havaintojen hyödyntäminen laajemmin kuntakentän työn kehittämisessä.  

Kirjallisuuden kautta keskusteluun nostetaan myös perheystävällisyys, joustavuus, luottamus 

hybridityössä ja näiden merkitykset sekä vaikutukset. Perheystävällisyys ja työnteon joustavuus ovat 

vetovoimatekijöitä, joita voidaan hyödyntää myös kilpailuetuna tulevaisuuden työkentällä. Ihmiset 

haluavat yhä enenevissä määrin saada yhdistettyä työn ja vapaa-ajan siten, että aikaa jää myös itselle 

tärkeille asioille. Tässä kohtaa etä- ja hybridityö tuovat keinoja toteuttaa tämä yhtälö, etenkin pitkien 

välimatkojen Lapissa. Edelleen kuntasektorilla vain on kohtuullisen tiukkaan määritelty se, kuinka 

monta päivää etätyötä saa tehdä. Osaajia kuntasektorille tarvitaan tulevaisuudessakin ja heistä 

kilpaillaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.  

Nykypäivän työelämässä korostuu osallisuus, inhimillinen johtaminen sekä 

kehittymismahdollisuudet. Työelämässä toivotaan joustavuutta työajan ja työn tekemisen paikan 

suhteen – halutaan tehdä yhä enemmän itsensä näköistä työtä. Yhtä aikaa Duunitorin ja Great Place 

to work- yrityksen teettämän selvityksen mukaan suomalaisten työtyytyväisyys on laskussa 

(Ykkösaamu 2022). Syynä ilmiöön ovat nousseet esille muun muassa johdon huono osallistava 

viestintä.  

Valtion kehittämisohjelman 2030 ja JCJ.n tekemän barometrin mukaan 9/10.stä on kokenut huonoa 

johtamista uransa aikana. Peräti 64 % vastaajista kertoi sillä olevan negatiivista vaikutusta 

työhyvinvointiinsa. Johtajuuteen kohdistuu odotuksia, kuten yhteistyön ja yhteishengen johtamista, 

reilua kuuntelemista ja lähestyttävyyttä. Johtaminen tarvitsee aikaa ja vaivannäköä sekä strategiseksi 

painopisteeksi asettamista. Johtamisen ominaisuuksia tulisi olla vuorovaikutus, luottamuksen 

rakentaminen, motivointi, yksilöllinen kohtaaminen ja avoimuus sekä tunneäly. Johtajan ja alaisten 

tavoitteiden tulee olla samansuuntaiset, jotta johtaja voi onnistua tehtävässään ja toiminta olisi 

tehokasta. Modernina aikana on esihenkilöllä merkittävä rooli oppimisen mahdollistajana 

työntekijöille. Johtajan kuuluu kantaa vastuu siitä, että työntekijät kehittyvät ja oppivat työssään. 

Tämän saavuttaakseen, tulee johtajan tuntea työntekijöiden tehtävät, tarpeet ja tilanteet. (Fredrikson 

& Saarivirta 2011, 12.) 
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Jotta voidaan aidosti kehittyä työyhteisönä sekä käydä vaikeitakin keskusteluja, on luotava 

luottamuksellinen ilmapiiri. (Ykkösaamu 2022.) Kuntatyössä luottamuksen kulttuuria tulee rakentaa 

hybridi- ja etätyön kehittämiseksi. Edelleen on käsityksiä siitä, että kotona tehtävä työ jää tekemättä, 

tai että työntekijöiden tulisi olla virastolla kontrollin ja valvonnan piirissä. Tällaisia näkemyksiä nousi 

esiin tehdyissä haastatteluissa kunnille Lapissa. Kuten Ykkösaamun haastattelussa asiantuntijat 

toteavat, halutaan julkiselle sektorille myös itsensä johtamisen ja kyvykkyyksien hyödyntämisen 

kulttuuri sekä joustavuutta yhä enemmän työn tekemisen suhteen.  

Vuonna 2022 Suomessa on kaiken kaikkiaan 309 kuntaa. Kunnat ovat itsenäisiä toimijoita, joilla on 

omat hallintosääntönsä ja päätöksenteko-oikeutensa. Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on 

elinvoimainen, yhdyskuntarakenteeltaan toimiva ja alueellisesti eheä kunta, joka taas vahvistaa 

asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä (Valtionvarainministeriö 2022). Kunnilla on useita tehtäviä, 

kuten ympäristöterveydenhuolto, maaseutuhallinto, rakennusvalvonta, jätehuolto, vesihuolto, 

panostus joukkoliikenteeseen suurissa kaupungeissa. Kunnat ovat myös merkittävä asuntopoliittinen 

toimija. Kunnilla ei ole lakiin kirjattua velvoitetta järjestää työvoima- ja yrityspalveluita. (VM 2021, 

14.)  

Julkisen johtamisen kehityksen polkuna on ollut hyvä se, että hallinto ja poliittinen päätöksenteko on 

erotettu 1800-luvun lopussa arvolähtöisestä ja poliittisesta toiminnasta. Aiemmin kriteerinä 

toiminnalle oli, miten hyvin organisaatiot palvelivat poliittisia päämääriä. Suomen kunnissa 

poliittinen hallinto on kunnanhallitus ja -valtuusto. Hallintosäännöllä on määritelty sitä mitä päätetään 

missäkin ja mitkä päätökset ovat poliittisia sekä mitkä viranhaltijoiden. (Ryynänen 2021b, 2). 

Poliittisen johtamisen perinteinen malli on lautakuntamalli, lautakuntien jäsenet valitaan vaalien 

tulosten pohjalta (Ryynänen 2021a, 134). Tiimalasimallilla on kuvattu poliittisen ja operatiivisen 

johtamisen suhdetta: toinen tiimalasin kolmio kuvaa strategista ja poliittista johtamista ja toinen 

operatiivista ja viranhaltijajohtamista. Tiimalasin keskiosassa luottamushenkilöorganisaatio kohtaa 

kuntajohtajan ja ylimmät viranhaltijat.  

Kohtauspisteessä on kolme johtajaa – kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen 

puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, tässä arvojärjestyksessä korkeimmalla on valtuuston puheenjohtaja. 

Suurin poliittinen vaikutusvalta on kuitenkin kunnanhallituksen puheenjohtajalla. Nämä poliittiset 

johtajat vastaavat poliittisesta päätöksenteosta. Kunnanjohtaja johtaa hallintoa, taloutta ja muuta 

toimintaa. Hän myös valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat sekä poliittisen johdon asettamien 

tavoitteiden päätösten toteutus. Tämän mukaan siis poliittisen ja operatiivisen johdon 

toimintajärjestys päätöksenteossa on siis selvä. (Ryynänen 2021a, 136–137.) Strateginen johtaminen 

on kaiken pohja toiminnassa. Voidaan luoda rutiineja, joiden avulla strategisen ja operatiivisen 
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johdon vuoropuhelua voidaan vahvistaa, tällä keskustelu yhteydellä voidaan välttää viranhaltijoiden 

ja luottamushenkilöiden väliset jännitteet, luodaan yhteistä tilannekuvaa, selkeyttä ja nopeutetaan 

valmistelua sekä päätöksentekoprosessia. Nykyisten kuntapäättäjien ja kuntajohtajien arvion mukaan 

suurin valta vuoteen 2030 mennessä on kunnanhallituksilla. (Ryynänen 2021a, 137–139.) 

Vaikutusvallan kasvu luo odotuksia poliittiselle johdolle. Voidaan olettaa, että tulostavoitteet jatkavat 

kasvuaan. Toimenpiteiden ja päätösten tulee olla entistä paremmin perusteltuja, vaikuttavia ja 

nopeita, mikä haastaa niin valmistelijoita kuin päättäjiäkin. Ammattitaito tulee korostumaan niin 

viranhaltijoiden kuin johtavien luottamushenkilöiden osalta (Ryynänen 2021a, 139.) Kuntien talous 

ja rahoitus ovat sidoksissa valtiontalouteen julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioprosessien 

kautta, valtionosuusjärjestelmän ollessa talouden pohja. Valtion ohjaus erotetaan taloutta ja hallintoa 

koskevaan yleiseen ohjaukseen ja kuntien tehtäviin liittyvään ohjaukseen. Neuvottelukunnat ovat sitä 

varten, että muodostetaan yhteistyö rakenteita kuntien tehtäviin ja toimialaan liittyvien tavoitteiden 

asettamista ja toteutumisen seurantaa varten. Henkilöstömäärä vuonna 2011 kunnissa on ollut 441 

000 henkilöä ja valtiolla työskentelee noin 75 000 henkilöä. Henkilöstömäärän kehitys on ollut 

aleneva useamman vuoden ajan kunnissa, ja eläköitymisen myötä työvoiman saatavuus tulee olemaan 

entistä suurempi haaste (VM 2021, 16–19).  

1.2 Tutkimuskohde ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen kohteena ovat Perheystävällinen hybridityön Lappi – hankkeessa mukana olevia kuntia 

sekä yksittäisiä osallistujia hankealueen ulkopuolelta. Tutkimustehtävänä on arjen osaamisen 

johtaminen ja hybridityö kunnissa: miten tehdään hybridityö sujuvaksi ja millaisena hybridityön rooli 

kunnissa nähdään. Tavoitteena on selvittää osaamisen kehittämisen taustoja ja tarpeita sekä etsiä 

esimerkkejä siitä, millaisin toiminnoin sekä seurauksin johtamisella vastataan hydridityön ja 

osaamisen tarpeisiin. 

Aineiston keräämisessä on keskusteltu, millaista osaamisen johtamista kunnissa on ja miten 

hybridityö on toteutettu. Tätä kartoitettiin kysymällä ohjeista, arviointikriteereistä, kuntastrategian ja 

vision merkityksestä osaamisen johtamiselle. Keskusteltiin osaamisen arvioinnista ja kehittämisestä, 

työntekijöiden vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kävimme läpi oppimisen ja osaamisen 

todentamista, ja sitä kuinka johto kehittää itseään.  

 

Haastateltavilta kysyttiin mitä on osaamisen johtaminen sekä miten se näkyy kuntatyön arjessa. 

Lisäksi selvitettiin mitä erityistä etätyö on tuonut osaamisen johtamiseen. Kävimme läpi viestintää 

etätyössä ja tiedolla johtamisen roolia. Tutkimuksessa halutaan katsoa myös tulevaisuuteen, 
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miettimällä millaista osaamista tulevaisuudessa kunnassa tarvitaan. Miten työvoimaa houkutellaan ja 

millaisessa roolissa hybridityön kehittäminen nähdään kuntien osaamisen varmistamisessa. 

 

Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva siitä, millaista tämän hetken kuntatyö on 

osaamisen johtamisen ja hybridityön osalta sekä mitä on tehty ja mitä vielä voitaisiin tehdä. Lisäksi 

halutaan luoda näkymää kuntien tulevaisuudesta, millainen työnantaja kunta tulee olemaan. Kuntien 

veto- ja pitovoimaa halutaan lisätä Lapissa, tämä on yksi tärkeä osa-alue, jolla niitä voidaan lisätä. 

Kuntasektorin moninaiset työt eivät kaikilta osin mahdollista etä- ja hybridityön tekemistä, joten 

toisaalta osaamisen johtamisen näkökulmat avaavat myös sitä, miten kunnat huomioivat tämän 

pohjaten veto- ja pitovoimaan. Osaamisen johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden pysyvyyteen 

sekä jaksamiseen. Tutkimuksella saadaan näin ollen myös kuvaa laajemmin siitä kuinka osaaminen 

nähdään ja selvennystä siitä, miten sitä johdetaan, ja tällä on vaikutusta myös muihin tehtäviin, ei 

vain sellaisiin, joissa etä- ja hybridityö ovat mahdollisia.  

2. Tiedolla johtaminen 

2.1 Tiedolla johtamisen tausta 

”Yksi tapa tulla viisaammaksi on kuunnella niitä ihmisiä, joiden kanssa on eri mieltä. Jokaisen 

ihmisen päämäärä voisi olla hankkia niin mittavasti tietoa, että pienen määrän siitä pystyy 

muuntamaan viisaudeksi.” Emeritusprofessori Esko Valtaoja. (Metso, R-M. 2022, 27.) 

Tietoperäisellä johtamisella on pitkä historia, Taylor oli yksi merkittävimmistä henkilöistä, jotka 

huomioivat johtamisen ammatillisena ja tieto perustaisena toimintana. Taylor eli 1800-luvulla, sen 

ajan teollinen ja teknologinen kehitys perustui tietoon. Tämän vuoksi Taylor oli ihmetellyt, miksi 

johtaminen perustui kokemusperäiseen periaatteeseen. Ilman ammattitaitoista osaamista ja tietoa 

tehty johtaminen oli katastrofi, tämä vaikutti tehokkuuteen. Tähän ratkaisuksi kehittyi tieteellinen 

liikkeenjohto. Tämä oli tietoon perustuvaa johtamisoppia, tässä kiinnittyivät toisiinsa johtamisen tieto 

ja soveltamisen taito. Tämä ajattelutapa levisi laajalti ja vaikutti 1920–1930 hallintotieteisiin. 

(Stenvall &Virtanen 2019, 19.) Tietojohtaminen on tietointensiivistä organisaatioiden ja 

tietotyöläisten toimintaa sekä johtamista. Tiedolla johtamisella pyritään edistämään sujuvaa 

työntekoa sekä organisaation suorituskykyä ja tiedon varaan suurilta osin perustetaan moderni 

yhteiskunta. Alussa keskityttiin enemmän tiedon tuotantoon sekä jakoon. Nykyisin painotetaan 

enemmän tiedon hyödyntämistä. (Hannula ym. 2013, 10.) 

Klassiset hallintotieteillä on ollut tärkeä merkitys johtamisen kehittymiselle. Organisaatio pysyy 

kasassa ja toiminta hallittuna, kun on hallinnollisia toimintoja. Organisaation järjestäytynyt toiminta 
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on klassisten hallintotieteiden tavoite. Historiassa nousivat keskeisiksi toimet, joilla voitiin arvioida 

organisaatiota ja johtamista. Tämän ydintä olivat suunnittelu, organisointi, koordinointi, henkilöstön 

johtaminen, asioiden johtaminen, budjetointi ja valvonta. Kun johdetaan edellä mainittuja, saadaan 

aikaan hallittu ja järjestyksessä pysyvä organisaatio. (Stenvall & Virtanen 201, 219.) 

Erilaisia johtamistyylejä tutkittiin 1900-luvun alkupuolella. Nopeasti johtamisen keskiöön nousivat 

arvot ja asenteet sekä viestinnän toimintatavat. Johtajuutta on jaoteltu myös management ja leadership 

tyylein, jossa leadership on inhimillistä johtamista, kannustamista, motivointia ja työtyytyväisyyden 

ylläpitämistä. Management taas on asiasisältöjä, toimintojen sekä materiaalisten resurssien 

johtamista. Ympäristö- ja tilanneolosuhteiden myötä johtamiseen tuli transformationaalinen 

johtajuus, tässä muodossa pyritään ymmärtämään johtajuutta syvällisemmin kykynä stimuloida 

älyllistä innostavuutta uuden oppimiseen. Kulmakiviä tälle johtajuudelle ovat tuki, rohkaisu, 

kommunikaatio, motivointi ja esimerkillä johtaminen. (Fredrikson & Saarivirta 2011, 10–11.)  

Tieto yhteiskunnan kehitys juontaa Suomessa juuriaan Nokian nousun aikaan. Uuden teollisen 

vallankumouksen aikana Suomi nousi yhdeksi menestystarinoista Nokian johdolla 1990-luvun 

alkuvuosina. Suomi opittiin tuntemaan kehittyneenä tietoyhteiskuntana. Tietoyhteiskunnan läpimurto 

nähtiin vuosituhannen vaihteessa, kun finanssimarkkinat kulminoituivat ylikuumentumiseen. Tämän 

jälkeen usko tietotekniikan avaamiin uusiin liiketoiminta mahdollisuuksiin on heikentynyt. Yksi syy 

osaamisen markkinoiden kansainvälistyminen. (Inkinen ym. 2005, 7–8.) 

Tiedolla johtamisen tutkimusta on ollut jo vuosikymmenten ajan, sen sisällöt ja merkitys ovat 

saattaneet ajan myötä muuttua. Tutkimus on ollut yrityksien toimintaan pohjautuvaa, mikä kertoo 

siitä, että julkinen sektori on kenties suhtautunut aiheeseen eri tavalla – ”Näin on aina tehty” tai ”Minä 

olen aikoinani kouluni käynyt, en tarvitse uutta tietoa”. Tieto on yksi menestystekijöistä, sen vuoksi 

tiedolla johtaminen on syystäkin noussut tavoiteltavaksi asiaksi. Tietojohtaminen on 

informaatioteknologian ympärille kiertyvä ja tarkoitus sillä on prosessoida informaatiota. Se jakautuu 

kahteen osaan, tietojärjestelmiä apuna käyttävään tehokkaaseen johtamiseen ja prosesseihin, missä 

tietoa kehitetään oppimalla ja jaetaan organisaatiossa jäsenten kesken. Tiedon johtaminen keskittyy 

hiljaisen ja tarkan tiedon vuoropuheluun. Painopisteen muutos informaatiosta tietoon, on tuonut 

johtajille ymmärryksen siitä, että tietojohtaminen on muutakin kuin teknologisia ratkaisuja. 

(Virtainlahti 2009, 70–71.)  

Tiedolla johtaminen tuli yksityiselle sektorille noin 90-luvun puolivälissä, ja sisälsi silloin uutta 

informaatiota ja kommunikaatio teknologiaa. Tieto miellettiin tärkeäksi lähteeksi tietoyhteiskunnan 

kehittämiseksi ja tieto talouden kehittämiseksi. Tiedon systeemi johtamiseen tulisi siis kiinnittää 
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huomiota hallinnossa ja julkisen sektorin organisaatioissa. Julkisen sektorin tulee saada luotua pohja 

tiedolle eri osissa järjestelmää, opetus, valtiotiede ja tutkimus sekä tietoa tukeva infra. Lisäksi on 

parannettava julkista strategiaa ja välineitä käsitellä tietoa. (Heisig 2016.) Tieto ja osaaminen ovat 

lähellä toisiaan, organisaation tieto on usein sulautunutta, ei vain dokumentteihin tai tietolähteisiin, 

vaan rutiineihin, prosesseihin, käytäntöihin sekä normeihin. Tieto on itseasiassa sosiaalista ja 

käytäntöön sulautunutta. (Hyrkäs 2009, 54–56.)  

Tiedolla johtaminen on keskeinen tekijä, ja siitä on tultava perustaito uudessa johtamisessa. 

Organisaation yksilöt luovat tiedon, yksilöiden ja ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa luodaan 

jaettua tietoa sekä uutta tietoa, ryhmät käyttävät tietoa suunnitellun toiminnan tekemiseksi ja 

luodakseen uutta organisaatio osaamista. Datojen erilaisuus on informaatiota, mikä vaikuttaa siihen, 

miten näemme jotkin maailman osa-alueet. Tiedolla johtamisen avulla pyritään saamaan 

organisaation toiminta tehokkaammaksi, tiedon eri muotoja voidaan käyttää asioiden aikaan 

saamiseksi. Tietoa tulee saada kehystyöhön ja tietoa, jonka avulla tiedetään mitä tehdä tai se on 

asioiden tapahtumisen syynä. (Sanchez 2003, 3–6.) Kun johtaminen perustuu tietoon, on se 

rationaalista ja faktoihin pohjaavaa. Käytössä oleva tieto on määrällistä ja laadullista. (Stenvall & 

Virtanen 2019, 20.) 

 

Osaava organisaatio; ensin on ymmärrettävä tiedolla johtamisen prosessia, siihen on tunnistettava 

tiedon monet muodot organisaatiossa. On hiljaista tietoa ja tiimin sisäistä tietoa, jota jaetaan 

organisaatiossa. Kriittinen organisaatio oppimisen pohja on sellainen, jossa yksilöt jakavat tietoa 

keskenään, työskentelevät yhdessä ja vastaanottavat kollegoilta tietoa. (Sanchez 2003, 8.) Meillä on 

tietoa asioista, joita osaamme, ja teot muuttuvat automaattisiksi, joten niitä ei helposti tunnisteta. 

Näillä on vaikutusta moniin asioihin, esimerkiksi toimintaan ja päätöksentekoon, tätä 

automatisoitunutta toimintaa voidaan sanoa hiljaiseksi tiedoksi ja tietämykseksi. Hiljainen tieto on 

taustatietoa, jota käytetään näkyvän tiedon käsittelyyn ja kehittämiseen. (Virtainlahti 2009, 38–41.) 

Kuinka organisaation luodaan ja johdetaan tietoa, niin että parannetaan kehittämistä, vaikutusvaltaa 

ja ylläpidetään osaamista? (Sanchez 2003, 7.) Perinteistä tietojohtamista voidaan käyttää tiedon 

hiljaisen ulottuvuuden hallintaan. Tiedon ja tietämyksen tulee nousta fokukseen, jotta päästään 

seuraavaan vaiheeseen, tieto tulisi nähdä objektina, jota voi varastoida ja käsitellä, ja myös tietämisen 

prosessina, siihen taas liittyvät taidot ja asiantuntijuus. Tieto itsessään on ihmisissä, joten johtajuuden 

tulee olla sensitiivistä, kun käsitellään ihmisiin liittyviä asioita. Tietojohtamisen keskiössä ei saisi olla 

informaatioteknologia, vaan sen tulisi toimia työvälineenä kommunikoinnissa ihmisten välillä, 
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oppimisen ja yhteistyön mahdollistajana. Johtaminen keskittyy täten ihmisten johtamiseen. 

(Virtainlahti 2009, 71.) 

Teoreetikot ovat sitä mieltä, että organisaatiot ja instituutiot vaikuttavat yksilöiden strategiseen 

toimintaan tai siihen, kuinka he haluavat saavuttaa tavoitteensa. He ovat eri mieltä siitä, kuinka 

kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet on muokattu ja uudelleen muokattu. Organisaation rakenne on 

ohjeellinen rakenne yhdistettynä säännöillä ja rooleilla, jotka ovat määritelty enemmän ja vähemmän 

tarkasti, mitä ja miten tehdään. (Peters & Pierre 2007, 77–78.) Tutkimuksista käy ilmi verkostot ja 

tiedon vaihto isona vaikuttajana organisaation rakenteeseen hallinnon laitteistossa (Peters & Pierre 

2007).  

Organisaatiokulttuurin merkitys, tiedolla johtaminen on usein nähty organisaatiossa tiedon 

varastointina, vaikka tiedon juuret ovat organisaatio kulttuurissa. Tulisi rakentaa yhteinen ymmärrys, 

organisaatio kulttuuri voi olla vaikuttajana menestyksekkäässä tietojohtamisessa. (Virtainlahti 2009, 

72.) Suomessa teknistaloudellinen muutos on ohjannut työelämää, tämä on tieto- ja 

viestintäteknologioiden kehitystä. Työelämässä yksilön itsemääräämisoikeus on kasvanut ja on 

aiempaa suurempi vapaus rytmittää tehtävät. Vastuu on myös tuloksista ja onnistumisesta, tästä tulee 

uusia haasteita niin johtamisen kuin työntekijöiden osaamiselle. (Työelämän kehittämisstrategia 

vuoteen 2020, 7.) 

Tieto kulkee yli organisaation rajojen, 1990 luvulla käyttöön tullut sähköposti ei ole muuttanut 

rakenteen ja käyttäytymisen välistä läheistä suhdetta. Saksassa liikenneministeriössä huomattiin 

objektiivisen rinnastamisen tarve osastojen välillä, tämä tunnistettiin miniteriön päätöksenteossa ja 

se heijastuu tiedon vaihdon kaavan ja alemman tason toimijoiden osallistumisen välillä. (Peters & 

Pierre 2007, 82.) Toiminnalle on hyvä määrittää selkeät rakenteelliset periaatteet, jotta johtaminen 

saadaan toteutumaan parhaiten (Stenvall & Virtanen 2019, 21). Kun puhutaan osaamisen hallinnasta, 

tulee usein tarkasteluun myös tiedon lähtökohtia. Yhä keskeisempi tuotannontekijä tulee olemaan 

tieto, jolla on kolme pääluokkaa; 1. sisäinen rakenne, joka sisältää hallinnolliset, 

tietohallintajärjestelmät ja organisaatiokulttuurin, 2. ulkoinen rakenne, siihen kuuluu asiakas- ja 

tuottajasuhteet, tuotemerkit ja imago, 3. Työntekijöiden osaaminen.  Tiedon käsite on usein 

lähtökohta osaamisen käsitteelle. Sveibyn mukaan tieto on muuttuvaa, yksilöllistä ja sanatonta kykyä 

toimia. Kun tietoa käytetään käytännössä, on se osaamista, joka koostuu tarkasta tiedosta, taidoista, 

kokemuksesta, arvoista ja sosiaalisista verkostoista. Se on kyky käyttää tietoa toimimiseen. (Rytilä 

2011, 127–128.)  
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2.2 Julkishallinto ja tiedolla johtaminen 

Julkisen johtamisen määritelmä on kohtuullisen yksinkertainen. Hyvä julkinen johtaja omaa hyvät 

taidot ja luonteen organisoida, motivoida ja ohjata toisten tehtävät toteutukseen sekä saavuttamaan 

tavoitteet, joihin on lupa käyttää julkista valtaa. On joitain julkisia lakeja ja käytäntöjä, jotka 

toteutuvat itsenäisesti ja niiden muodostaminen hyötyy johtamisen oivalluksista ja osaamisesta. 

(Peters & Pierre 2007, 13.) 

Tiedolla johtaminen on ollut taloustietojen raportointia. Kuntien välillä tieto on toisiinsa vertailua, ja 

nimenomaan Excel-taulukoiden avulla lukujen vertailua, vaikka jokaisessa kunnassa luvut voivat 

pohjautua täysin erilaisiin asioihin, jolloin niitä ei pitäisi verrata kuntien välillä. Kuntia ei johdeta 

reaaliaikaisen tai ennustavan tiedon pohjalta vaan historia tiedolla. Tiedon laadun ongelmia, 

modernien järjestelmien puutetta, jotka johtuvat asenneilmapiiristä, tietoarkkitehtuurista ja 

tietoinfrastruktuurista kunnissa. Jos kuntiin halutaan käyttöön tiedolla johtamisen järjestelmiä, on 

kehitettävä tiedolla johtamisen kokonaisuuksien osa-alueita paljon. (Dahl 2018, 47.) 

Järjestelmäarkkitehtuuri, puute tietovarastoista ja järjestelmäinvestointien haasteet olivat tekijöitä, 

jotka estivät tiedolla johtamisen kehittämisen. Kuntia oli Dahlin tutkimuksessa kolmessa 

kategoriassa; edistykselliset, valistuneet ja seuraajat. Tiedolla johtamisen ongelmat tunnistettiin 

edistyksellisissä kunnissa. Ongelmia tunnistettiin valistuneissa kunnissa, ja ongelmien ratkaisemista 

pidettiin tärkeänä mutta haastavana. Valistuneissa kunnissa ei ollut toimenpide ratkaisuja kuten 

edistyksellisissä kunnissa. Tiedolla johtamisen ongelmia tunnistettiin etäisesti seuraajakunnissa. 

Näissä kunnissa ei ollut merkittävää halua ratkaista ongelmia. Kunnat ovat toimiala, jossa ei ole ollut 

kilpailua, joten tiedolla johtaminen ei ole ollut ajankohtaista, koska kilpailu pakottaa hiomaan 

prosesseja tai kehittämään järjestelmiä. Tietojärjestelmien kehittämiselle ei ole ollut painetta. Myös 

järjestelmäarkkitehtuuri luo osaltaan haasteita käyttöönottaa tiedolla johtamisen ratkaisuja ja 

raportoinnin tarpeita. Hajanainen järjestelmäarkkitehtuuri johtuu siitä, että kunnat päättävät itse 

omasta tietojärjestelmästä. Päätöksenteon kannalta tiedon poiminta on työlästä, koska 

järjestelmäarkkitehtuuri on hajanainen ja samalla se vaikeuttaa raportointivaatimuksia. 

Tietovarastojen puute vaikeuttaa tiedolla johtamisen järjestelmien käyttöönottoa. (Dahl 2018, 47–

48.)  

Kuntien reaaliaikainen, ennakoiva ja monipuolinen johtaminen ei onnistu, koska järjestelmien dataa 

ei saada monestikaan integroitua sujuvasti niin, että suorite ja taloudellinen tieto olisi yhdistettävissä 

raporteille joustavasti. Kunnan palveluiden tuotteistaminen ja tuoterakenteiden luominen 

toiminnanohjausjärjestelmän osaksi mahdollistavat tiedolla johtamisen, nämä ovat osa strategioita. 

Järjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin yhtenäistämistä tarvitaan, lisäksi mittareita tulisi vähentää ja 
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olennaista tietoa saada esille, jotta tiedolla johtaminen olisi mahdollista. Tämän hetken ilmiö on, että 

kuntia ei voida johtaa tiedolla, tämä on seurausta alan historiasta ja toimintakulttuurista eli vuosien 

saatossa muodostunut tila, jonka muutokselle ei ole ollut riittävän suurta painetta. Tästä kaikesta 

seuraa budjetin ylityksiä sekä toiminnan joustamattomuutta. Tulevaisuudessa strategioissa tulisi olla 

yllä mainittuja tuotteistamista ja tietoarkkitehtuurin korjaamista sekä avustaviksi tekijöiksi voisi 

yrittää hankkia osaamista muualta esimerkiksi yksityiseltä sektorilta. (Dahl 2018, 49.) 

Osaamista ja työvoimaa lähtee eläköitymisen myötä, haastetta luo julkisella sektorilla tiukka budjetti 

osaajien lisäämiseksi. Tutkimukseen kartoitettiin julkiselta sektorilta potentiaalisia tiedon jakajia. 

(Heisig 2016, 2.) Byrokraattisesta johtamisesta siirrytään kohti itseohjautuvaa johtajuutta. Julkista 

johtamista on pidetty joustamattomana, Julkisen organisaation rakenne voi olla vaikuttajana, se on 

organisaation epäautonomisuus ja ympäristön vakaus. (Hyrkäs 2009, 30.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tiedolla johtaminen 

 

2.2.1 Julkinen johtaminen 

Niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tarvitaan johtamisessa osaamista ja poliittisia taitoja. 

Julkiselle puolelle on tullut yksityiseltä sektorilta näkemys osaamisen johtamisesta. Julkisella tämän 
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johtaminen painottuu henkilöstöjohtamisen toimiin, painotetaan yksilön osaamista. Luodaan kehys, 

jossa ohjataan rekrytointia, koulutusta, kehitystä ja muita johtamisen alueita. (Hyrkäs 2009, 31–34.) 

Julkisessa johtamisessa on menty enemmän ja enemmän kohti yksityisen johtamisen malleja, tavoite 

on ollut luoda palveleva, toimiva ja tehokas julkinen sektori. Huomattavissa on, että henkilöstön ja 

sen osaamisen sekä tiedon pohjia arvostetaan ja tuodaan esille, henkilöstöjohtaminen korostaa 

osaamisen arvostamista. (Hyrkäs 2009, 46–47.) Julkisen johtamisen määritelmä on kohtuullisen 

yksinkertainen. Hyvä julkinen johtaja omaa hyvät taidot ja luonteen organisoida, motivoida ja ohjata 

toisten tehtävät toteutukseen sekä saavuttamaan tavoitteet, joihin on lupa käyttää julkista valtaa. On 

joitain julkisia lakeja ja käytäntöjä, jotka toteutuvat itsenäisesti ja niiden muodostaminen hyötyy 

johtamisen oivalluksista ja osaamisesta. Julkisen hallinnon johtajan on hyvä osata vastata tiettyihin 

kysymyksiin. Esimerkiksi, entä jos tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa, niiden kustannukset ja 

seuraukset ovat epäselviä tai ristiriidassa? (Peters & Pierre 2007, 13.)  

Kun kuntastrategiaa luodaan, on prosessin hyvä olla vuorovaikutuksellinen, sillä tavalla on suurempi 

todennäköisyys sille, että keskeiset tekijät sitoutuvat sen toteuttamiseen. Kunnissa on lisätty 

asiakkaiden osallistamista. (Stenvall & Virtanen 2019, 106–107.) Se on yhteinen suunnitelma 

poliittisen ja ammattijohdon kesken, siinä on kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä 

keskeiset linjaukset. (Hyrkäs 2009, 34.) Johdon tulee ymmärtää strategiaa kokonaisuudessaan, 

strategian on oltava mahdollisimman kokonaisvaltainen, jotta se on uskottava (Stenvall & Virtanen 

2019, 110).  

Kuntajohtamista leimaa tehtävän moninaisuus, kunnan rooli on, palveluiden järjestän ja alueiden 

kehittäjän roolit. Osaamisen johtaminen taas nähdään julkisella sektorilla tehokkuuden tavoitteluna 

ja palveluiden tuottamisena. Kuntien toiminnalliset prosessit muuttuvat, kun tietoverkot tulevat, 

verkostosuhteisiin, suhdeverkostoihin ja markkinointiin nojautuvat yhä enemmän strateginen 

johtaminen sekä kehittäminen. (Hyrkäs 2009, 35–40.) 

Julkishallinnossa työskentely on poliittisen tahdon toteuttamista ja siihen vaikuttamista. Poliittisen 

osaamisen edellytys on, että johtaja tunnistaa tahtotilan, johon politiikka perustuu sekä vaikuttavat 

arvolähtökohdat. Kun puhutaan ammatillisesta johtamisesta, on kyse johtamisesta toiminnallisista 

lähtökohdista, perustuen tosiasioihin. Yksi osaamisalueista julkisessa hallinnossa on tunnettava 

kunnallinen päätöksentekojärjestelmä, kuten millaisia asioita käsitellään lautakunnissa, 

kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Osaamisvaateena käsitteellinen ajattelukyky on sitä, että 

johtamistehtävissä osataan hahmottaa kokonaisuuksia erilaisten keskinäisriippuvuuksien kentässä. 

Vuorovaikutus, dialogi ja kokonaisvaltainen ymmärrys viestinnän roolista organisaation toiminnan 
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kulmakivenä, tällä on merkittävä rooli sille, että onnistutaan johtamistehtävässä. Julkisen 

johtamistehtävän tilintekovastuu vaade korostaa tavoitteellisuutta. (Stenvall & Virtanen 2019, 68–

71.)  

Julkisen johtamisen johtamistaidot katsotaan siinä, miten johtajat innostavat, motivoivat ja johtavat 

henkilöstöä, kukaan ei pärjää yksin, ei edes johtajat. Pelkkien yksityiskohtien sijaan tulee johtajan 

nähdä kokonaisuus. Moraaliperusta ja arvopohja säätelevät julkista johtamista, organisaation arvot ja 

johtajan arvot. (Stenvall & Virtanen 2019, 71.) 

Osaamisella on iso merkitys julkishallinnossa. Kollektiivinen osaaminen on organisaatiossa olevaa 

osaamista, toisaalta organisaation osaaminen on yksilöosaamisten summa. Monitaitoisuus on noussut 

julkisella sektorilla arvostukseen, entisestään keskitytään vahvuuksien vahvistamiseen. On 

perusteltua sanoa, että osaamisen johtaminen on merkittävä johtamisen sisältöalue ja työhyvinvoinnin 

osa-alue. Osaamisen kehittämiselle on monia keinoja, olennaista on, että osaamista pitää ja voi johtaa. 

(Stenvall & Virtanen 2019, 136–137.)  

3.  Osaamisen johtaminen 

3.1 Osaamisen johtamisen taustaa 

”Kokemuksen voi korvata asenteella. Syntyy oppimisen kokemuksia, kun kuuntelee ympärillä olevia 

ihmisiä, ihmisten potentiaali kasvaa oppimalla uusia asioita. Johtajana voi kysyä välillä tiimin 

jäseneltä; Mitä uutta opit tänään?”  (Aalto-Setälä 2022)  

Johtaminen vaatii ammattitaitoa, mitä ylemmän tason johtaja, sitä tärkeämmät ovat henkiset 

ominaisuudet ja johtamisominaisuudet. Tulee olla näkemys johtamisen kokonaisvaltaisuudesta. 

(Stenvall & Virtanen 2019, 21.) On ensin ymmärrettävä ryhmänluonne, jotta sitä voi johtaa. 

Organisaation odotukset määrittyvät sen tavasta suhtautua kehittämiseen. Sen voidaan katsoa olevan 

vahvasti esihenkilön vastuulla. Tässä kohtaa tulee esihenkilön olla aktiivinen huolehtiessaan 

työntekijöiden oppimisesta. Jotkin organisaatiot taas ajattelevat, että työntekijällä itsellään on vastuu 

tietojensa ja taitojensa kehittämisestä. Esihenkilö tehtävässä on mahdotonta onnistua, jos ei kehitä ja 

johda itseään. Tässä voi olla myös esimerkkinä omille työntekijöilleen. (Kupias 2014, 22–25.)   

Osaamiseen vahvasti kytköksissä on sen johtaminen, tämän avulla voidaan luoda yhteisöllisyyttä ja 

saada siten aikaan uutta tietoa ja osaamista. Kyvykkyys on yksilön käytöstä, kompetenssi taas on 

kyky toimia standardien mukaisesti. Kyvykkyys keskittyy siihen millä saadaan tuloksia ja toinen 

tuloksiin, joita kompetensseilla saa aikaan. Nämä kaksi termiä ovat osa osaamispohjaista strategia 

johtamista. (Hyrkäs 2009, 50.) Vahvalla luottamuksella on esihenkilöalaissuhteessa positiivisia 
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vaikutuksia. Osaamisen kehittämisessä esihenkilöllä kannattaa kehittää omaa ammattitaitoa ja omata 

hyvät palautetaidot, antaa kiitosta ja tunnutusta, tukea oppimista ja kehittymistä, on hyvä osata 

kuunnella ja olla hyvät vuorovaikutustaidot sekä omata rehellisyys oman toiminnan ja sen puutteiden 

suhteen. (Kupias ym. 2014, 47–48.)  

Kun työntekijällä on turvallinen olo töissä ja ilmapiiri on keskusteleva nousevat työntekijöiden 

potentiaalit paremmin esille. On esihenkilön aktiivisuudesta kiinni, kuinka innovatiivinen ja 

uudistamishaluinen työyhteisö on. Osaamisen kehittämisen suunta sisältää esihenkilön ja 

työntekijöiden yhteisen vision, oppimisen ilmapiirin luomisen työyhteisöön, keskustelevan kulttuurin 

sekä toimintaympäristön, joka tukee oppimista. Työilmapiiri itsessään taas vaikuttaa 

työviihtyvyyteen, motivaatioon sekä työntekijän sitoutumiseen, kun työntekijä saa tukea oppimiselle 

ja kehittymiselle, niin hän sitoutuu paremmin. (Fredrikson & Saarivirta 2011, 12.) Kulttuuri on se 

näkymätön voima, joka saa ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. Se on ryhmälle persoonallisuus. 

Kulttuurilla on vaikutusta oppimiseen ja kehittymiseen. (Kupias ym. 2014, 31.) 

Palaverien merkitys, onko kirkastettu ajatus siitä, miksi niitä pidetään. Ilman niitä jää kehittämisen 

kannalta varmistamatta, että esihenkilön tieto menee perille, osallistujat vaihtavat tietoja ja luodaan 

yhdessä uutta tietoa. Palaverien avulla voidaan jakaa tietoa ja saadaan uutta intoa omaan tekemiseen 

ajatusten vaihdosta. Osaamista kartoitetaan kehityskeskustelun avulla, sen avulla pyritään 

yhdistämään havainnot osaamisesta ja kehittymisestä tulevaisuuden haasteisiin. Tämän avulla 

saadaan syväluotaavaa tietoa, jota ei tule päivittäisissä nopeissa keskusteluissa esille. Keskustelussa 

kehittymistä koskevassa osuudessa puhutaan osaamisesta ja sen kehittämistarpeista sekä osaamiseen 

liittyvästä työhyvinvoinnista. Kun puhutaan tavoitteista ja tuloksista, on mukaan otettava 

kehittyminen, tätä vauhdittaa oikeanlainen palaute. (Kupias 2014, 82, 85–89.) 

Osaamisen johtaminen on osa tiedolla johtamista, uutta osaamista vaaditaan johtamiselta, kun 

työyhteisö siirtyy kohti digitaalisuutta. Työyhteisön kuuleminen, tilanneherkkyys, ennakointi, 

työyhteisön joustavuus ja organisaation kuulemisen kasvaminen ovat osa organisaation osaamista, ja 

näihin vaikutetaan johtamisella. Organisaatiossa johdetaan joko henkilöitä tai tietoa, henkilöitä 

johtamalla voidaan myös johtaa tietoa, koska asiantuntijoilla on tieto hallussa. Jolloin päästään siihen, 

että tietoperusteinen johtaminen on osaamisen johtamista. Osaamisen johtamista on monen tasoista, 

se voi olla koordinaatiota, kontrollia, normeja tai käyttäytymisen johtamista. Kontrolloiva johtaminen 

on keskittymistä yhteisen identiteetin luomiseen ja ylläpitämiseen sekä yhteisöllisyyden tunteen 

luomiseen. Tämä tarkoittaa, että johtaminen keskittyy ohjeistamaan, suunnittelemaan sekä 

järjestelmiin, jotka tuovat toivottua käyttäytymistä. Kontrolloiva johtaminen on aktiivisempaa ja 

voimakkaampaa. Kun on kyse asiantuntijaorganisaatiosta, voidaan hallita informaatiota ja tiedon 
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prosesseja, kun taas asiantuntijoita johdetaan. (Rytilä 2011, 122–123) Johtamisen kehittyminen on 

vienyt aluepolitiikan kehitystä eteenpäin, keskitetystä hallinnosta ja suunnittelusta on siirrytty 

hajautettuun ja itseohjautuvaan. Osaamisen tulee tulevaisuudessa kehittyä kokonaisvaltaiseen ja 

strategiseen suuntaan, haaste on saada kehitys kunnissa dynaamiseen itseohjautuvuuteen. (Hyrkäs 

2009, 47.) 

Yrityksissä osaamisen johtamiseen liittyy raskaita prosesseja; osaamisen tunnistamista, osaamisen 

arviointia, osaamisen hankinta ja osaamisen käyttäminen. Osaamisen johtaminen on tiedon 

johtamista osaamisen asioista, jolloin voidaan hyödyntää myös tiedon arkkitehtuurin työkaluja 

johtamisessa. (Berio & Harzallah 2005.) Osaamisen johtamisella ei lisätä yksittäisiä osaamisia, vaan 

se on arkitoimintaa ja työn johtamista strategian mukaan. Visio toteutetaan strategialla eli 

toimintamallilla. Se suuntaa toimintaa tulevaisuuteen ja luo perustan, jolla osaamista kehitetään eli 

se ohjaa osaamisen kehittämistä. Sen ytimessä on ydinosaaminen – organisaation yhteinen, 

ainutlaatuinen ja tulevaisuuteen vievä osaaminen. Arvot, toiminta-ajatus ja ydinosaaminen, näistä 

koostuu strategia. Hahmotetaan todennäköinen, uhkaava ja toivottava tulevaisuus. (Tuomi & Sumkin 

2012.) 

Tiedolla johtamisen tekniikoilla voidaan luoda osaamisen informaation systeemi, jolla tuetaan 

osaamisen johtamista. Osaamisen johtamiselle tulisi parantaa tuottavuutta. Siitä on kehittymässä 

raami, jonka avulla määritellään lyhyen ja pitkän aikavälin toimet työntekijöille. Tavoite orientaatio 

keskittyy osaamisen syihin. Osaamisen tunnistaminen ja arvioiminen, milloin ja miten tunnistetaan 

yksilön potentiaali ja kuinka arvioida yksilö. (Berio & Harzallah 2005, 23–25.)  

Kun muutos on pysyvä olotila organisaatiossa, tulee uusia asioita oppia koko ajan. Uuden ongelman 

edessä tapahtuu oppimista, koska ei ole valmista ratkaisua, tällöin korostuu tiedon etsiminen, ajattelu, 

uuden kehittely ja kokeilu. On tärkeää rakentaa positiivinen, virheitä salliva ja tunteita käsittelevä 

kulttuuri työyhteisöön. Suomalaisessa johtamisessa on totuttu pitämään tunteet kurissa, kun niiden 

avulla voitaisiin ajatella sekä niiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaisivat vähentämään 

ympäristön ennustamattomuutta. Organisaatio kulttuurilla ja sen toimintapolitiikalla on myös 

merkitystä, kun tarkastellaan työssä oppimista ja kannustamista oppimiseen. (Fredrikson & Saarivirta 

2011, 16–18.) Esihenkilön on tärkeää järjestää aikaa työntekijöiden seuraamiseen, siitä saa eväät 

kannustaviin palautekeskusteluihin (Kupias ym. 2014, 54). 
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Kuva 2. Osaamisen johtamista kuvaava malli 

Osaamisen johtamisessa keskeistä on suunnan näyttäminen ja kohdentaminen, oppimista ja 

oppimisprosesseja tukeva ilmapiiri sekä olemalla roolimalli kokemuksien kautta. Osaamisen 

johtaminen on systemaattista johtamista, sen tarkoitus on turvata osaaminen, jota tavoitteet sekä 

päämäärät edellyttävät (Rytilä 2011, 124–125.) Johtajan ja alaisten tavoitteet tulee olla 

samansuuntaiset, johtajuus itsessään on sosiaalista vaikuttamista, se on vuorovaikutteista, 

motivoivaa, kohtaamista yksilö tasolla, avoimuutta sekä tunneälyä. Esihenkilön rooliin kuuluu 

vastuunkanto siitä, että alaiset oppivat ja kehittyvät. Hänelle kuuluu osaamis- ja 

kehittämistoimenpiteiden jatkuva tunnustelu, osaamisen johtamisen tulisi olla tärkeimpiä 

tehtäväalueita. Työntekijöitä voidaan sitouttaa oppimista ja kehittymistä tukevalla ilmapiirillä. 

Motivaatio on energian suuntaaja, lisäksi se on yhteydessä mielenkiinnon kohteisiin ja pärjäämiseen 

työssä. Ympäristön tulee olla oppimista suosivaa eli yhteisen vision ja keinot sen toteuttamiseksi. 

Kun työ koetaan mielekkääksi, lisää se oppimisinnokkuutta sekä motivaatiota. Työntekijän työn 

sisällön tulisi myös olla linjassa tekijän mielenkiinnon sekä osaamisalueen kanssa. (Fredrikson & 

Saarivirta 2011, 10–14.) 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kuvaus tulevaisuuden työelämä näkemysestä 

Organisaation osaamista on tarkasteltu yksilöiden osaamisen summana. Osaamisen johtamisen 

toisessa sukupolvessa huomio on uuden osaamisen muodostamisessa ja niihin yhteisöihin sekä 

verkostoihin, joissa luodaan osaamista ja pidetään yllä. Sen sijaan, että mitataan, korostetaan uusien 

merkitysten muodostamista ja oppimista, mikä tarkoittaa vanhoista käsitteistä luopumista tai niiden 

uudelleen tarkastelua. Kun osaamisen johtamista tarkastellaan organisatorisen kehittämisen 

näkökulmasta, on se tietoperustaisen johtamisen strategisen johtamistason menestystekijöitä, 

operatiiviseen johtoon kohdentuu osaamisen johtaminen prosessinäkökulmasta. (Rytilä 2011, 126–

127.)  

3.3 Osaamisen lisääminen, oppiva yksilö ja organisaatio 

Kouluttamisen ja kouluttautumisen tarve, osaamisen lisääminen kaikissa työnvaiheissa on tekijä, 

jonka tulisi olla tärkeä osa työelämää. Osaamisen lisääminen tulisi olla työelämän käytäntö ja 

perusarvo, kuin myös valmius perehdyttää ja kouluttaa uusia tekijöitä tehtäviin sopiviksi, sen sijaan, 

että oletetaan tehtäviin palkattavien olevan täysin valmiita osaajia. Tällaisella toiminta tavalla 

saataisiin työllistettyä nuoria sekä samalla lisättäisiin työelämän tarvitsemaa osaamista sellaiseen 

suuntaan, joka palvelee organisaatioita ja yrityksiä heidän tarvitsemallaan tavalla. Osaamisesta 

luodaan joidenkin tutkijoiden mukaan liian yksinkertainen kuva, koska silloin jää huomiotta ihmisten 

monimuotoisuus. Kompetenssien ja osaamisen tutkimuksessa on otettava huomioon sosiaalinen 

konteksti. Osaaminen on koko ajan kehittyvä prosessi ja se voidaan jakaa yksilön ja organisaation 

osaamiseen sekä ydinosaamiseen. (Hyrkäs 2009, 51–52.)  
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Nykytyöelämän menestystekijäksi on noussut yksilön kyky omaksua nopeasti uutta tietoa, sekä kyky 

käsitellä ja hyödyntää sitä. Halutaan mitata sitä, kuka pysyy tiedon saannin kärjessä ja osaa luoda 

uutta. Tämän päivän työelämässä tarvitaan yleisiä sekä erikoistaitoja, halutaan yrittäjämäistä 

työotetta. Halutaan tehostaa ja saada tulosta pienemmillä resursseilla. Perinteinen 

oppimiskäyttäytyminen on pohjautunut työnantajan apuun opettaa organisaation tavoitteet, jotka 

saavutetaan oikeanlaisella tiedolla, taidolla, asenteella, ominaisuuksilla ja arvoilla. Tämän päivän 

tieto ja osaaminen rakentuvat jo opitun päälle, oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista, 

jossa yksilöllä on aktiivinen rooli. (Fredrikson & Saarivirta 2011, 8–9.)  

Monipuolisella oppimisella saadaan aikaan nuorten oppimisprosessi ikääntyvien tekijöiden 

kokemuksesta, taidoista ja työelämän tuntemuksesta. Oppiva organisaatio antaa pohjat osaamisen ja 

tietämyksen kehittymiselle sekä luomiselle, siellä luodaan tietoa sekä hankitaan ja jaetaan sitä. 

Oppivan organisaation tilaan päästään tietyillä toimilla; yhteinen visio ja tavoitteet, osaaminen on 

arvo, josta palkitaan. Henkilöstö hahmottaa toiminnan kokonaisuuden ja oman tehtävän merkityksen. 

Henkilöstöllä on kehittämisen valta ja mahdollisuus työssään, kaikilla mahdollisuus kehittyä, oppia 

ja kouluttautua. Johto toimii roolimallina ja oppimisen johtajana, lisäksi tietoa liikkuu, organisaatio 

on joustava ja matala eli tiimit toimivat yli rajojen. Organisaatiolla on avoin ja verkostomainen 

toiminta. (Virtainlahti 2009, 227–230.)  

Tietämyksenhallinta on hiljaisen tiedon tekemistä näkyväksi sekä johtamista, jos asiaa tarkastellaan 

suppeasti. Tietämyksenhallinnassa on joidenkin määritelmien mukaan tiedon, taidon, osaamisen ja 

viestinnän viisasta sekä taitavaa hallinnointia ja lisäksi tavoitteellista johtamista. Voidaan siis ajatella, 

että tietämyksenhallinnan tarkoitus on myös tiedon ja kokemusten siirtäminen tunnetuista osista sinne 

missä kaivataan uutuusarvoa. Tämä on tietoresurssien tehokasta uudelleenkäyttöä, näin ollen 

tietämyksenhallinta on menetelmäkokonaisuus. (Hannula ym. 2013, 51.) 

Perehdyttäminen ei ole vain uusien tietojen ja taitojen kehittämistä, vaan se on myös olemassa olevan 

osaamisen havaitsemista sekä hyödyntämistä. Tämä pätee niin esihenkilöiden kuin työntekijöiden 

kohdalla. Parhaimmillaan perehdytys on suunniteltu etukäteen, on mahdollisesti koulutuspaketti ja 

on mahdollisuus osallistua valmennuksiin. Uusille tulee esihenkilön toimesta huolehtia kattava 

perehdytys. Kehittyneen aloittelijan kohdalla esihenkilön tulee huolehtia siitä, että ymmärrys työn 

tavoitteista syvenee vähitellen. Esihenkilön tulee tiedostaa osaamisen taso, joka kullakin alaisella on, 

millaista tukea ja tilaa kukin tarvitsee (Kupias ym.2014, 27–28, 60–62.) Tiedon arvo ei laske, vaikka 

sitä käytetään, vaan päinvastoin se kasvaa. Oman organisaation sisällä tietoa kannattaa jakaa, näin 

sen arvoa voidaan kasvattaa ja sitä voidaan jalostaa. Haasteiden edessä ei ole useinkaan ole kyse 
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tiedon puutteesta, vaan siitä, että ei tiedetä mitä tietoa voisi käyttää, ongelmana on usein myös se, että 

työntekijät eivät ole tietoisia siitä mitä kaikkea tietoa organisaatiossa on ja näin ollen he eivät osaa 

sitä hyödyntää. (Hannula ym. 2013, 52–53.) 

Oppiminen on prosessi, joka on tulosta tiedon muuttumisesta, se saa meidät uskomaan, että uusia 

asioita saadaan tehtyä. (Sanchez 2003, 6.) Oppiva organisaatio pyrkii oppimaan kokemuksista ja 

toiminnasta. Johdon kuuluu luoda oppimista edistävä ilmapiiri. Siihen kuuluu kokeileminen, avoin 

kommunikointi, rakentava vuorovaikutus ja kokemuksien jakaminen. Oppiva organisaatio on 

kokonaisuus, rakenne on oppimista mahdollistava ja joustava. Perusedellytys tällaisen organisaation 

luomiselle on johdon sitoutuminen, johtaja osallistuu osaamisen määrittelyyn ja kehittämiseen. 

(Hyrkäs 2009.) Johdon tuki vaikuttaa tietämyksenhallinnan onnistumiseen, selkeä suunta ja tavoite 

motivoivat asiantuntijatyön tekijöitä. Yksi tietämyksenhallinnan lähtökohta on täten johtajuus ja 

tavoitteiden asettaminen. (Hannula ym. 2013, 54, 79–81.) 

Yksilöillä tulee olla ryhmissä tietoa, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä koordinoidulla tavalla, mutta 

heidän tietonsa voi myös lisääntyä. Ihmiset voivat oppia työssä tekemällä tai analysoimalla. 

Tekemällä oppimisessa luodaan kyvykkyyksiä, analysoimalla luodaan teoreettista tietämystä, jolloin 

lisätään ymmärrystä siitä, miksi jonkin tehtävän tekeminen mahdollistaa annetun tehtävän 

suorittamisen. Rutiinin omaisella osaamisella on tärkeä vaikutusvalta organisaation kyvykkyyksiin. 

Tiedä-kuinka ja tiedä-miten tavat oppia vievät ryhmän prosessit läpi ja lisäävät tietoa. Ryhmät voivat 

oppia kuinka tehdä tehtävät paremmin, joskus ryhmä tarvitsee tukea prosessin parantamiseksi sekä 

resursseja muista ryhmistä organisaatiossa. Ryhmät saattavat luoda oppimista, joka voi tuoda esiin 

uudenlaisia kyvykkyyksiä, joita ryhmä voi kehittää. (Sanchez 2003, 10–11.) 

Aito kasvu ja oppiminen ovat sitä, että mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle (Forssén & 

Kuusela 2021, 101). Uusia tekijöitä tarvitaan, jotta voidaan rakentaa uusia kykyjä ja kehittää uusia 

rutiineja. Organisaation sisällä ryhmien tulee kommunikoida ja jakaa tietoa keskenään, jolloin 

parannetaan organisaation osaamista. Vuorovaikutus voi olla käytössä oppimisen linkittämisessä. 

(Sanchez 2003, 10–11.)  

Tieto on osaamista, jonka johtajat saavat opiskelusta ja kokemuksesta organisaatiossa. Julkinen 

johtaminen vaatii toimialaosaamista ja yleisiä johtamisen taitoja, tämä tarkoittaa vuorovaikutus- ja 

suunnittelutaitoja. Toinen kivijalka tietojen lisäksi johtamisen osaamisessa on soveltamisen taito. Jos 

johtajalla ei ole tietojen soveltamisen taitoa, ovat opitut tiedot turhia. Johtajalla tulee olla osaamisena 

tiedollinen varasto, on hallittava perustiedot ihmisten käyttäytymisestä, kustannuslaskennasta, 
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tiimityöstä, riskienhallinnasta, projektien johtamisesta, budjetoinnista, tilintarkastuksesta, 

sidosryhmäyhteistyöstä ja monesta muusta. (Stenvall & Virtanen 2019, 17–18.) 

Organisaation oppimisprosessi ei ole yksinomaan johdon huoli, vaan enemmin se on ryhmien 

prosessi ja avain henkilöiden ylimmän johdon ulkopuolelta, joilla on rooli. Ylimmällä johdolla on 

ylhäältä-alas vaikuttamisen keinoja, koska he voivat päättää mikä selittävä raami työlle määritetään 

viralliseksi tai tunnistetaan raamiksi selittämään organisaatiota. Oppimisympyrän ajatus on, että 

yksilön tieto tulee jaetuksi ryhmän kanssa eikä ole vain työntekijä tason tietoa ja omanaan ylimmät 

johdon tiedot. Ajatus on, että on sitten kyse linjatyöntekijästä tai toimitusjohtajasta, niin idea on 

tasavertainen, koska se on yksilön ajatus. Kaikki ketkä haluavat, heillä on oltava mahdollisuus raivata 

kognitiiviset esteet ryhmässä ja saatava organisaation kannatus ajatuksilleen. (Sanchez 2003, 11.) 

Ihmisten oppiminen on yksilöllistä, tähän vaikuttaa yksilön ymmärtämisen prosessi. Mitä ollaan 

motivoituneita kehittämään, onko jokin ongelma, johon haetaan ratkaisua, uusi tieto tulee olla kiinni 

kontekstissa. Johtajien tulee auttaa ryhmiä ymmärtämään ongelmien ratkaisun löytämistä. (Sanchez 

2003, 12–14.) 

Yhä tärkeämpään asemaan tulevat osaamisen ja tiedon hyödyntäminen, osaamisvaateen muutosta 

selittää automaatio- ja tietotekniikan kehitys, tieteellisen-tiedon lisääntyminen, kansainvälistynyt 

tuotanto ja yksilöitynyt kulutus. Nämä korostavat osaamisen merkitystä työllistymisessä ja 

elämänhallinnassa. Kuntien haaste tulee olemaan kokonaisvaltaisen pehmeän strategian luominen, 

joka on laskelmoiva sekä kommunikatiivinen. Yhteiskunta kehittyy dynaamista itseohjautuvuutta 

kohti, hallitsevana tässä ovat kompleksisuus ja moninaisuus. Hallinta taas on vaikutusta, jonka 

toimijat ovat toisiinsa kohdistaneet, siinä vuorovaikutus on merkittävä. Kuntien haaste tulee olemaan 

se, että saadaan kokonaisuus, joka on vuorovaikutteinen ja toimiva. (Hyrkäs 2009, 40–41.) 

Kun Suomea verrataan kilpailijoihin, on meillä yksi ylivertainen, monialainen, luova ja 

uudistumiskykyinen, nimittäin osaamisen kehittäminen. Ihmisille tulee luoda mahdollisuuksia antaa 

parastaan. Työ lisää parhaimmillaan itsessään ihmisen kehittymistä, luovuutta, tietoja ja taitoja. 

(Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, 9.) Peter Senge on organisaation oppimisen teorian 

isänä pidetty, ja tämä sisältää osaamisen juuret. Ajatuksena on, että organisaation oppiminen ei ole 

yksin yksilön oppimisen tulosta, mutta organisaatio voi oppia vain yksilöiden oppiessa. 

Henkilökohtainen kasvu, mielen mallit, yhteinen visio, tiimioppiminen sekä systeemiajattelu. 

Oppiminen tapahtuu siten, että osaamista johdetaan määrätietoisesti. Organisaatio tulevaisuus 

perustuu strategiaan, sen prosessin aikana määritellään osaaminen, jota tulee kehittää. (Tuomi & 

Sumkin 2012.) Monialainen osaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä osaamistarve. 
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Työntekijöiltä edellytetään erikoisosaamista sekä yleistaitoja, tärkeimpänä pidetään ymmärtämistä 

siitä, millaisena oma työ näkyy asiakkaalle. Tulevaisuuden tärkeitä taitoja ovat myös vuorovaikutus- 

ja yhteistyötaidot. (Hyrkäs 2009, 45.) 

Jatkuvasti muuttuva työelämä luo vaateen osaamisen kehittämiselle sekä jatkuvalle oppimiselle. 

Mikä on omiaan luomaan uudenlaista ajattelun tarvetta osaamisen johtamiselle. Lisäksi työn 

tekemisen muodot muuttuvat ja ovat viime aikoina etenkin, muuttuneet toden teolla, monien 

työpaikkojen siirryttyä etätyöskentelyyn ja siitä hybridityö malliin. Tällainen tapa tehdä työtä vaatii 

erilaista johtamista sekä osaamista. Pohdittaessa työyhteisön toimivuutta, ja työntekijöiden 

motivaatiota, asennetta sekä suhdetta omaan työhön, tässä korostuu johtamisen merkitys. Millaiset 

mahdollisuudet annetaan itsensä kehittämiselle ja uuden oppimiselle. Nämä asiat ovat yhteydessä 

jaksamiseen, työmotivaatioon ja työyhteisön ilmapiiriin. Muutoksessa korostuvat 

vuorovaikutustaidot, positiivinen kannustaminen ja luottamuksen rakentaminen. (Fredrikson & 

Saarivirta 2011, 9.) Kun vuorovaikutus toimii ihmisten välillä, voidaan käsitellä vaikeitakin ongelmia 

ja virheitä ilman pelkoa, että tulee seuraamuksia. Mahdollistetaan näin työntekijöiden osallistuminen 

ja kehittyminen sekä vahvistetaan organisaation muutoksen reagointi kykyä. (Vuori 2021, 12.) 

Erilaiset verkostot lisäävät osaamista, lisäksi osaamisen kehittämiseen ja osaamiseen itseensä 

vaikuttaa asenne. Lisäksi siihen liittyy sisäinen motivaatio ja sisäinen energia.  Osaaminen muodostuu 

tiedoista ja taidoista sekä persoonallisuudesta. Osaaminen tulee esiin ja sitä sovelletaan käytäntöön 

erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Työssä tietoja ja taitoja tulee hallita ja soveltaa 

käytännön tehtäviin. Kuva 1 kuvaa hyvin sitä mitä osaaminen pitää sisällään ja samankaltaisia 

ajatuksia nousi esille tutkimusosiossa. Osaamisemme rakentuu työtehtävissä tarvittavien tietojen 

kautta, joita lisäämme koulutusten, tutkintojen ja kurssien avulla. Kokemusta tulee elämän eri 

tilanteista. (Virtainlahti 2009, 23–25.)  

Organisaatiossa oppiminen tarvitsee yksilöllistä, ryhmän ja organisaation prosesseja ja näiden 

yhteistyötä systeemissä, johtajille haaste oppivan organisaation kanssa on suunnittelu, tuki ja jatkuva 

prosessien parantaminen, jotta oppiminen on systemaattista eikä niin, että se on satunnaista 

organisaation toimintaa. Jotta voidaan rakentaa ja saada voimaa organisaation osaamiseen, on 

johtajien tunnistettava ja autettava toisiinsa liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia intressejä, mihin 

organisaatiossa nojataan. (Sanchez 2003, 33.) 

Tutkimuksen tuloksena voi todeta, että organisaation oppiminen voidaan nähdä kompleksisena 

yhdistelmänä yksilön oppimista organisaation toiminnasta. Johtamisen osalta ei ole tiettyä hyvää 

käytäntöä, on vain tilanteisiin sopivia. Johtamisen toiminta tulisi kohdistaa organisaation 
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tiedusteluihin, tulkintoihin ja oppimisprosesseihin. Johtamisen käytänteitä tulisi tarkastella vain 

yhtenä osana laajempaa tulkinnallista systeemiä, kuten organisaation keskustelu tavat ja kanavat sekä 

tiedolla johtamisen käytännöt. (Sanchez 2003, 206–207.)  

3.2.1 Hiljainen tieto 

Ydinosaamiseen liittyy kyvykkyydet, se on niitä organisaation alueita, joissa se on muita parempi, 

niitä voi olla muutamia koostuen hiljaisesta tiedosta eli kokemuspohjaisesta tiedosta. Tätä osaamisen 

osaa on vaikea kopioida. Johdon tulee tukea osaamisen rakentumista strategia arkkitehtuurilla. 

(Hyrkäs 2009, 53.) Ryhmä on tehokas, kun tietoa jaetaan työkavereiden kanssa, organisaatioon tulee 

luoda tiedon jakamisen kulttuuri. (Sanchez 2003, 12–14.) Olennainen oppimisen osa on hiljainen 

tieto, tietämyksen kehittäminen, luominen ja jakaminen tarvitsevat oppimista tapahtuakseen. 

(Virtainlahti 2009, 227). 

Muodollinen tieto saadaan kirjoista ja koulutuksista, tällainen tieto on helpoiten todennettavissa 

asiantuntijatyössä. Kokemuksellinen tieto opitaan, se on hiljaista tietoa, jota ei voi lukea kirjoista. 

Sitä voidaan kuitenkin jakaa perehdyttämisen ja mentoroinnin yhteydessä. Esihenkilön tulisikin 

miettiä miten tätä tietoa kehitetään ja jaetaan tiimin sekä organisaation sisällä. Esihenkilön rooli on 

auttaa jokaista tunnistamaan omaa kokemusperäistä tietoa. (Kupias ym. 2014, 57.) Van den Bosch ja 

van Wijk, heidän mukaansa johtajat ovat pohjimmiltaan vastuussa tiedon tunnistamisesta, 

arvioinnista ja integroinnin prosesseista, jotka johtavat strategiseen logiikkaan. Hiljaisen tiedon 

siirtäminen vie aikaa, tässä tiedolla johtamisen tärkeys korostuu. (Sanchez 2003, 19–22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Virtainlahti 2009, Hiljaisen tietämyksen johtaminen 
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On yksilön vastuulla vahvistaa ja ottaa käyttöön piilossa olevaa osaamista, se on kuitenkin helpompaa 

kannustavassa ympäristössä. Osaamisen kasvua tuetaan sillä, että esihenkilö ja kollegat haastavat 

kriittiseen ajatteluun ja vahvuuksien tunnistamiseen. (Forssén & Kuusela 2021, 100.) Tärkeintä on 

ymmärtää, miten saamme tietoa uudelleen käyttöön ja osaksi organisaation prosesseja. Hiljainen tieto 

on piilevää tietoa.  (Hyrkäs 2009, 58.) Menestyvän yrityksen takana on tiedon lähteet ja tiedon 

luomisen prosessit. Arvon lisäyksen suurin tekijä on tieto. Strategisesti merkittävin lähde yrityksessä 

on tieto. Uudet tiedon lähteet vastaavat yrityksen ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Tiedon 

luomiselle korkeamman johdon osaamiseksi on käytetty vähemmän vaivaa. Tiedon on huomattu 

nostavan niin organisaation kuin yksilön tasoa, hiljainen tieto ja tarkka tieto. Hiljaista tietoa on vaikea 

opettaa ja määrittää, koska se on yksilön osaamista. Täsmällinen tieto taas on opetettavissa, 

luokiteltavissa ja se on selkeää, jolloin se on sisäisesti helpompi siirtää. Tiedon sisällöstä riippuu, 

onko se strategisesti tärkeää, siihen vaikuttavat myös prosessit ja sisällöt. (Sanchez 2003, 161.) 

Koska tieto voi olla hiljaista, voi sitä olla vaikeaa koota ja siirtää. Kommunikointi voi olla vaikeaa, 

ja vähäiseen vuorovaikutukseen tuleekin kiinnittää huomioita. Usein tiedon jakamiseen liittyy 

väärinkäsityksiä siitä saako sitä jakaa ja mitä tietoa saa jakaa. Keskustelun rajallisuudelle, joka tietoon 

liittyy, kuuluu sopivan infran puuttuminen sille, että tietoa voidaan siirtää ja muuntaa 

organisaatioissa. Tiedosta puhumisen johtaminen, sosiaalisuuden ja oppimisen käyttäminen. 

Ihmisosaaminen on kommunikoinnin taidot ja kulttuurin tuntemus. Tiimityö ja vahvan 

yrityskulttuurin esille tuominen lisää tiedon laajentamista sosiaalisen kanssakäymisen avulla. Tiedon 

jakamista lisää, kun luodaan organisaation ja työntekijän välille side. Yritykset ovat koulutuksissaan 

sekoittanut organisaation sisällä osastoja, näin saadaan eri osaamistaustoja yhteen, mikä vahvistaa 

sisäisiä toimintoja. Tiedon monopolisoinnin ongelmien käsittelyssä käytetään erilaisia kompensaatio 

kaavoja. Henkilöitä arvioidaan sen pohjalta, kuinka hyvin he levittävät tietoa. Ericsson Group.lla on 

virallinen määritelmä osaamiselle, millä tunnistetaan tiedonjakamisen avainrooli; osaaminen on 

oppimista, käyttöä, kehittämistä ja tiedon jakamista, taitoja sekä kokemusta. (Sanchez 2003, 68–71.) 

On monia edelläkävijöitä teoreettisille yhteyksille osaamisperustaisille teorioille ja käsitteille 

organisaation oppimisessa. Nonakan ja Takeuchin analyysissä organisaation tiedon kehittymisestä on 

keskiössä tarkan ja hiljaisen tiedon vuorovaikutus, kuvaa organisaation tiedon kehittymisen kierrettä, 

joka on tulosta molempien tiedon tyyppien prosessissa. Hiljainen tieto on usein mainittu olevan tärkeä 

lähde kestävälle kilpailukyvylle, joka perustuu tarkkaan tietoon. (Sanchez 2003, 98–99.)  

Sanchez tuo esille, että erityinen keskittyminen hiljaiseen tietoon voi olla rajoittavaa. Hän 

peräänkuuluttaa parempaa ymmärrystä sille kuinka täsmällinen, selkeä tieto voi olla edun lähde 

osaamisperustaisessa kilpailussa. Analyyttiselle kehystyölle lähtökohdaksi Sanchez ehdottaa eroa, 
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tiedä-kuinka, tiedä-miksi ja tiedä-mitä teorioiden välille. Onko tietynlainen tieto toista tärkeämpää 

organisaation oppimisen kannalta? Miten tiedon tuomat muutokset vaikuttavat kehitykseen eri 

tasoilla? (Sanchez 2003, 99.) 

Hiljaiseen tietoon liitetään yksilösidonnaisuus, kulttuuri- ja kontekstisidonnaisuus, tämä tiedon 

muoto on kiinnittynyt yksilöihin ja heidän toimintaansa. Hiljaista tietoa on kerätty elämän ja uran 

aikana, hiljainen tieto liittyy siten aina haltijansa historiaan. Kulttuurisidonnaisuus kiinnittyy 

kokemusprosessiin, joka jää muistijälkeemme. Tieto on itsessään lopullista, se on tiettyä tietoa 

sisältävä paketti, valmis ja muuttumaton. Tietämys taas on tilannekohtainen ja prosessimaisesti 

muuttuva. Hiljainen tieto näkyy käytännössä hiljaisena tietämyksenä. (Virtainlahti 2009, 48–53.)  

3.2 Etä- ja hybridityö osaaminen  

Suomen työelämä mielletään olevan osaamiseen perustuvaa, osallistavaa, luottamukseen perustuvaa, 

muutoskykyistä ja matalahierarkista sekä sisäisesti verkottunutta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, 

20). Etenkin etätyössä tarvitaan luottamukseen perustuvaa työskentelytapaa. 

Etävuorovaikutus on vaativaa, tunnetaitojen harjoittelu on suotavaa, yksin esihenkilö ei kuitenkaan 

saa mitään aikaan. Vuorovaikutuksen laatu paranee hyvien tunnetaitojen myötä, ja siten on 

helpompaa tehdä yhteistyötä. Korona pandemian luoma uusi etätyötilanne saattoi kuormittaa todella, 

jos esihenkilöllä ei ollut etäjohtamis kokemusta, hän ei hallinnut etätyövälineitä tai suhde tiimiläisiin 

oli pinnallinen. Miten rakentaa luottamuksen ilmapiiriä etänä, jos sitä ei ollut tehty aiemmin. 

Esihenkilön tulee ymmärtää ja osata esittää kysymyksiä, jos ei muuten saa selville työntekijöiden 

mielentilaa. Aikuisten tulee vastata sitoumuksistaan ja on pääosin itse vastuussa motivaation 

löytämisestä itsestä sekä työstä. Esihenkilön tärkeä tehtävä on kuunnella työkavereitaan ja tiiminsä 

jäseniä. On organisaatioita, joissa on ymmärretty, että työntekijöiden sijainnilla ei ole merkitystä, ne 

ovat ymmärtäneet kuinka työyhteisö, tiimit ja työntekijät pysyvät toimintakykyisinä. (Haapakoski 

ym. 2020, 85.) 

Hyvin suunniteltuna etäjohtaminen voi olla erittäin läsnä olevaa johtamista, samalla toimintaa ja 

työntekijöitä kehittävää. Etätyössä tulee sopia säännöt yhteydenpidolle. Etäjohtamiseen tulee 

perehdyttää, silloin kun se on uutta organisaatiossa. Jotta luottamus saadaan, on tapaamisia oltava 

säännöllisestä, välillä myös kasvokkain. Etäällä toisistaan työskenteleville tiimien jäsenille on 

järjestettävä yhteistapaamisia etäyhteyksien avulla. Tiedon jakaminen sekä yhdessä oppiminen ovat 

yhtä tärkeitä etänä kuin paikan päällä ollessa. Kun työnkuva on selvä ja tiedossa, miten sitä seurataan, 

on etätyö helpompaa. On sovittava vuorovaikutuksesta ja viestinnästä ja niistä on pidettävä kiinni. 
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On erilaisia alustoja, joiden avulla voidaan pitää yllä kehittämistä myös etätyössä. (Kupias ym. 2014, 

68–69.) 

Etätyön merkitys ja osuus on kasvanut. Digitaalinen tieto on kaikkien saatavilla, älylaitteet ovat 

kehittyneet ja asiantuntija- sekä tietotyö on ovat yhä vähemmän paikkaan ja aikaan sidottuja. 

Viestinnän muutos ja vaikutukset työn tekemisen muotoihin sekä tapoihin. Korona on rakentanut työn 

sosiaalisuuden uuteen muotoon. Pandemia on nopeuttanut työelämän muutoksia ja etätyön 

yleistymistä. Työsuhteet muuttuvat monimuotoisemmaksi, työt tulee organisoida uudella tavalla, 

tämä on hybridityön osa-alue. Yksi tärkeä osa etätyön tekemistä on luottamus, johtajuuden uusi 

ulottuvuus, on luottaa yhä suuremmissa määrin siihen, että työntekijät suorittavat annetut tehtävät. 

Koska enää ei voida paikan päällä kontrolloida työn tekemistä. Hybridityö vaatii samaa luottamuksen 

ilmapiiriä, lisäksi työntekijöillä on oltava itsensä johtamisen osaamista. Oikeanlaisella osaamisen 

johtamisella saadaan lisättyä tätä osaamista tekijöissä. Itseohjautuvuus vaatii tukea, tämä vaatii 

uudenlaista johtamisen kulttuuria (Kuisma & Sauri 2021, 9–13.) 

Kollektiivinen älykkyys, ongelmanratkaisukyky tiimissä, jos vuorovaikutus sujuu, niin tiimi tuottaa, 

myös digiajassa tämän tulisi toimia. Miten siirtää verkkoon asiat, jotka tukevat hyvää yhteistyötä sekä 

laadukasta ajattelua normaalissa elämässä, tätä tulee työnantajan, johtajan ja esimiehen sekä 

tiimiläisten miettiä. Tarvitaan luottamusta ja toinen toisensa työtapojen tuntemusta, tiimin 

vuorovaikutus voi näyttäytyä erilaisena etätyössä, tilanne voi olla tasa-arvoisempi, ääneen pääsevät 

myös harkitsevammat ja hiljaisemmat ihmiset. Vuorovaikutus pitää työyhteisöä kasassa, se auttaa 

lisäksi yhteisöä ajattelemaan laadukkaammin ja uudistumaan. Asiat kannattaa pyrkiä tekemään 

järkevimmällä tavalla, nämä tavat syntyvät vuorovaikutuksessa, tiimeille taas laadukas vuorovaikutus 

on elämän ja kuoleman kysymys muuttuvassa maailmassa. (Haapakoski ym. 2020, 92–95.)  

Tiimi toiminnalle hyödyllistä on selkeä missio eli toiminnan tarkoitus, yhteinen päämäärä, 

työtehtävät, joissa voidaan hyödyntää tiimiläisten osaamista, työn ilo ja itseluottamuksen 

vahvistaminen sekä kannustava työyhteisö ja palkitseminen. Jokainen motivoituu eri tavalla, siksi 

tiiminvetäjän tulee tuntea jokainen, jotta hän voi oikealla tavalla tukea tavoitteiden toteutumista, sen 

puitteissa mitkä ovat tiimin tavoitteet ja resurssit. Jotta voi johtaa hyvin, on oltava henkilökohtainen. 

(Eklund ym. 2021, 74.) Ihmisten väliset suhteet ja päätöksenteon roolit  yhdistyvät, kun tiedon 

välittämisen roolit sitovat johtamistyötä yhteen (Laakkonen 2020, 22). 

Perehdyttämisen haasteet etäaikana, ja uransa alussa oleville voi kehittyä haasteita etätyöstä. 

Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen voi olla haastavaa. (Eklund ym. 2021, 23.) On luotava puitteet 

osaamisen lisäämiselle etä- ja hybridityössä, osaamisen kehittäminen on jatkuvaa läpi työelämän. On 
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hyvä olla tietoinen omasta osaamisesta työelämän vaatimusten ja oman työhyvinvoinnin vuoksi. 

Ammatillinen osaaminen on myös työhyvinvointia lisäävä tekijä.  (Subotic 2022, 6–7.)  

Osaamisen johtamisen merkitys on moninainen ja sitä ei ole tutkittu hybridityön yhteydessä. 

Nykypäivän johtamiskäsitys korostaa vuorovaikutusta, innostamista, sosiaaliset sekä tunnetaidot ovat 

tärkeitä ominaisuuksia ja työntekijän yksilöllinen huomioiminen. Tämän päivän työntekijän tulee 

päivittää osaamistaan koko ajan, oppiminen on yhä enemmän vanhojen uskomusmallien, asenteiden 

sekä käsitysten kriittistä tarkastelua. Lisäksi tarvitaan uusille lähestymistavoille avointa näkemystä. 

Johtajan rooli on olla sosiaalinen vaikuttaja, innostaja, mahdollistaja, ilmapiirin muovaaja, tämä 

kaikki sen vuoksi, että oppiminen ja kehittyminen on mahdollista. (Fredrikson & Saarivirta 2011, 7–

8.)  

Osaaminen ja osaamisvaatimukset muuttuvat koko ajan, niitä on siis kehitettävä. Osaaminen vaatii 

aktiivista ja dynaamista tietämistä, jossa yhtyvät niin tiedon sisältö kuin sen soveltaminen, ja niitä 

muokataan toimintaympäristöön sopiviksi. Osaamiseen liitetään erilaisia käsityksiä nykypäivänä, sitä 

voidaan tarkastella niin yksilö kuin yhteisö tasolla, se on tietämisen lisäksi tekemisen hallintaa. 

Vuorovaikutus, joustavuus, epävarmuuden sieto ja halu muuttua liittyvät osaamiseen. Osaamista 

myös arvioidaan, niin itse kuin esihenkilö. Substanssiosaaminen on pyramidin kärki, sen alle tulevat 

liiketoimintaosaaminen, organisaatio-osaaminen, sosiaaliset taidot, luovuus sekä innovatiivisuus, 

näiden lisäksi persoonalliset valmiudet. (Virtainlahti 2009, 26.) 

3.3 Etätyön merkitys (Työn joustavuus, luottamus ja perheystävällisyys, monipaikkaisuus) 

Työn joustavuudella on merkitystä perheystävällisen työn lisäämisessä. Ajan ja voimien riittäminen 

elämän eri osa-alueille vaikuttavat koettuun hyvinvointiin. Työ merkitsee toimeentuloa, sosiaalista 

elämää sekä itsensä toteuttamista, kun taas perhe-elämä tuo tunne- ja hoivasuhteen kautta 

hyvinvointia. Työn sekä perheen yhteensovittaminen on haasteellista ja olennainen osa yhteiskuntaa. 

Kun aikaa voi säädellä joustavammin, riittää voimavaroja myös osaamisen kehittämiseen. Työ on 

hyvä vastapaino perhe hälinälle ja etenkin äidit saavat sitä kautta tukea myös parisuhteeseen 

(Ahlström ym. 2009, 38–42.) 

Etätyö voi olla arvokas lisä, kun halutaan tasapainottaa yksityis- ja työelämää. Oikeus saada etätyö 

aikaa tulisi muuttaa oikeudeksi tehdä etätyötä. Oikeus olla vastaamatta työajan jälkeen, tulee olla 

työntekijöillä etätyössä. Työn rajaamisen ongelma on läsnä etätyössä. (Dobbins 2021, 34–37.) 

Luottamus sekä sitoutuminen ovat haastavampia etänä. Tärkeitä asioita saadaan silti hoidettua myös 

etänä. Teknologian kehitys muuttaa etätyön tilannetta koko ajan. (Haapakoski ym. 2020, 33, 39.) 
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”Työelämä 2020-hanke on arvioinut Suomen työelämän laadukkuutta; 

 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, s. 19–20.)” 

DNA:lla on ollut jo 2011 vuoden aikoihin ajatus mutkattomasta työnteon mallista, jossa keskiössä 

ovat luottamus ja joustavuus työssä. Riskeiksi katsottiin ydinryhmässä, joka koostui 

henkilöstöhallinnon, viestinnän, hallinnon ja IT:n edustajista, että työntekijät eivät tee työtään, 

yhteisöllisyys katoaisi ja innovatiivisuus vähenisi. Osa johdosta epäili henkilöstön sitoutumista ja 

uudistuksen onnistumista. Työntekijän sijainnilla ei pitäisi olla merkitystä. Reilusti yli puolet 

työntekijöistä ja esihenkilöistä kokivat vuonna 2012 alkaneen etätyön lisänneen motivaatiota ja 

tuottavuutta. Tiedonkulun heikkeneminen oli koettu suurimmaksi ongelmaksi. (Haapakoski ym. 

2020, 144–145.)  

Luottamus on toimivan tiimityön perusta, hybriditiimityössä riittävä luottamuksen rakentaminen 

tiimin jäsenten kesken on haaste. Luottamus rakentuu avoimesta vuorovaikutuksesta, yhteisistä 

tavoitteista, vastavuoroisuudesta ja kokemus siitä, että toiset toimivat rehellisesti sekä hoitavat 

osuutensa. (Eklund ym. 2021, 69–70.) Selkeä viestintä on tiimeille tärkeää, etänäkin tiimien on hyvä 

käydä läpi tehtyjä projekteja. Lisäksi tulisi luoda säännöllisen palautteen annon kulttuuri. Esihenkilöt 

kokevat vaikeiden asioiden esille tuomisen hankalaksi etänä. (Haapakoski ym. 2020, 47–48, 52–54.) 

Innovaatiot ja tuottavuus: 

+ Innovatiivisuus 

+ Kehittämishakuisuus 

+Itseohjautuvuus ym. 

 

Luottamus ja yhteistyö: 

+ Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet työssä ja 

työpaikalla 

+ Työaikajoustot 

+ Sitoutuminen työhön ja työpaikkaan 

+ Verkottuneisuus ym. 

 

Terveys ja työhyvinvointi: 

+ Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 

ym. 

 

Osaava työvoima:  

+ Kansalaisten hyvät perustaidot 

+Ammatillisesti hyvin koulutettua 

+ Vaativat tehtävät 

+ Kouluttautumisen ja oppimisen mahdollisuudet 

työssä ja sen ulkopuolella  
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Hybriditiimissä luottamus rakentuu enemmän suoritusten perusteella. Luottamus vahvistuu, kun 

pidetään kiinni sovituista aikatauluista, osaaminen, yhteistyötaidot ja tavoitettavuus. Mikäli tiimin 

toiminta ei ole tavoitteellista tai siitä puuttuu järjestys, ei se johda hyviin tuloksiin, jolloin jäsenet 

turhautuvat. Tiimisäännöt eivät tule ylhäältä, vaan aito tiimi asettaa itselleen tavoitteet, 

tavoitteellisuus ja järjestys ei tarkoita, että tiimitoiminnan pitäisi olla etätyötä tehdessä ryppyotsaista. 

Hybriditiimin johtaminen vaatii aikaa ja energiaa. On huolehdittava siitä, että jokaisella tiimin 

jäsenellä on yhteinen päämäärä tiedossa, jokainen on sitoutunut sen tavoitteluun, jokaisella on 

hybriditiimityön yhteistyötaidot sekä tiimin prosessit ja järjestelmät mahdollistavat tehokkaan 

yhteistyön. (Eklund ym. 2021, 70–71.) 

Hyvä luottamuskulttuuri sitoo ihmisiä enemmän yhteen kuin byrokratian voima (Forssén & Kuusela 

2021, 130). Luottamus on tärkeä elementti työn toimivuudelle hybridityössä, joka nähdään 

tulevaisuuden työmuotona, myös kunnissa. Seurannan keinot tulee pohtia, koska sen avulla voidaan 

luoda luottamukselle pohjaa, kun määritetään ajallinen tai tuloksellinen seuranta. 

Hybriditiimin jäsenille on varattava aikaa koulutukseen, ja toiminnan haasteita tulee käsitellä 

yhdessä. Tiimin jäsenten sitoutumiseen tulee kiinnittää huomioita, koska toimitaan enemmän 

hajallaan kuin perinteisessä tiimissä. Jäsenet voivat sitoutua vain sellaiseen, josta heillä on tarpeeksi 

tietoa ja tuntevat jollain tavalla omakseen. Täytyy olla syvällistä vuorovaikutusta jäsenten kesken, ja 

usein keskustelun käynnistyminen on tiiminvetäjän vastuu. Hybriditiimi tarjoaa vapautta, mutta usein 

etätiimissä toimiminen koetaan kuormittavaksi, kun verrataan normaaliin tiimi toimintaan. Jotta 

haasteet voitetaan, on tiiminvetäjän tuettava tiimin jäseniä. Jaksamista voidaan tukea kannustamalla 

ja vahvistamalla kokemusta työtehtävien merkityksellisyydestä sekä siten, että huolehditaan 

toimintatapojen tarkoituksenmukaisuudesta. (Eklund ym. 2021, 72–73.) 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen ja käytön lisääntyminen ovat lisänneet mahdollisuuksia 

verkostoitumiselle ja töiden hajauttamiselle. Aluekehitys on ”välimatkojen kuolemista” tällaisella 

kehitys suunnalla. (Inkinen 2005, 10–11.) Voidaan puhua monipaikkaisuudesta. Tällä on merkitystä 

pienille kunnille ja Lapissa sillä on aivan erityinen roolinsa. Monipaikkaisuuden yksi osa-alue on 

etätyö, ja pitkien välimatkojen Lapissa, se on myös työmatkoista johtuvaa. Työhön liittyvä 

monipaikkaisuus on kasvussa, joka lisää liikennettä ja etätyötä. Paikkariippumatonta työtä tekevät 

eniten alle 45-vuotiaat ja vähiten yli 60-vuotiaat. Monipaikkaisuus levittää väestöä kaupungeista 

pienempiin saavutettaviin ympäristöihin. Se hajauttaa kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta. 

(Rannanpää 2021, 3–5, 7.) 
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3.4 Motivaatio ja työhyvinvointi 

Hybridityön tekemisessä on erityisen tärkeää huomioida johtamisessa henkilöstön työ motivaation 

ylläpitäminen, koska ollaan etäällä toisistaan. Samalla tavalla ei voida huomioida erilaisia 

vireystasoja, joten osaamisen johtamisen avulla voidaan lisätä itsensä johtamisen osaamista 

henkilöstön keskuudessa sekä voidaan lisätä tiedolla johtamisen avulla tietoisuutta oman motivaatio 

tason ylläpitämiseen. 

Ihmisestä itsestään kumpuava motivaatio on kestävin ja vahvin, ja merkittävämpi kuin ulkoiset 

motivaatiota pönkittävät tekijät, kuten käskyt, pyynnöt ja palkkiot. Sisäinen motivaatio edellyttää 

kolmea asiaa; 

• Omaehtoisuus 

• Yhteisöllisyys, halu olla osa yhteisöä 

• Kyvykkyys, halu osata ja kehittyä  

Etätyötä kannattaa miettiä näiden kautta, mitä tarpeita se täyttää? Etätyö tuo autonomiaa, joka voi 

toisille olla liikaa. Myös kyvykkyys voi tuntua heikolta, jos ei esimerkiksi osaa tekniikkaa.  

(Haapakoski ym. 2020, 104.) Sosiaalisten kontaktien tarve aiheuttaa tiimin kaipuun, yhteiset 

kahvitauot jne. Perhe motivaatiotekijänä, luo halun huolehtia suurimman osan omasta ajasta perheen 

hyvinvoinnin varmistamisesta. Etätyössä on toimistotyötä enemmän vapauksia. Sen lisäksi, että 

etätyö tuo vahvuudet esiin, voi se tuoda myös heikkoudet selvemmin esiin. Työelämässä ei voi täysin 

omien motivaatiotekijöiden mukaan toimia. Yksi osa motivaatioteoriaa on omien tarpeiden 

yliarvostaminen. Johtotehtävissä lähdetään siitä, että tunnistaa asiat, jotka itseä motivoivat ja 

innostavat, näillä rakennetaan motivointitaitoja (Eklund ym. 2021, 154–155, 162–165.) 

Jaksamisessa on tärkeää työntekijöiden itsensä johtamisen taidot ja erityisesti oman ajankäytön 

suunnittelun taito. Työssä työnantajan mahdollisuudet työsuhteiden valvomiseen ja työntekijöiden 

kuormittumisen seuraamiseen ovat rajalliset. Hybridityön henkisen työturvallisuuden kehittäminen 

fyysinen etäisyys; toiminnallinen etäisyys, johon vaikuttaa: tiimin koko käytössä oleva teknologia ja 

tiimin jäsenten erilainen toi taitotaso; ota nimi jäsenten keskinäinen yhtiö kuulu yhteenkuuluvuuden 

tunne ja sitoutuminen tarkoittaa yhteisiä arvoja, keskinäistä luottamusta ja riippuvuutta muista tiimin 

jäsenistä. Etätyö on usein näyttöpäätetyötä, tämä vaatii riittävän laadukkaat laitteet. (Eklund ym. 

2021, 34–36.) 

Yksi tärkeä osa työn joustavuuden lisääntymistä, on työhyvinvoinnin parantuminen. Työntekijän 

psykososiaalisesta työhyvinvoinnista on hyvä pitää huolta. Tämä on tärkeä osa johtamisen osaamista 

huomioida työntekijän henkinen hyvinvointi. Kun työelämän joustavuus on lisääntynyt etä- ja 
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hybridityön tultua, on se ollut omiaan lisäämään myös työhyvinvointia. Työhyvinvointiin vaikuttavat 

fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin lisäksi elämäntilanne, kuten perhe 

(Viskari 2020, 9).  

4. Hybridityö 
 

4.1 Hybridityön taustat 

Taylorismi 1900-luvun alussa loi teorioita organisaatioista ja niiden menestystekijöistä. 1960 tuli 

systeemimalli. Taylorismi toi esille, että organisaatio on kone, josta paras ymmärrys on johdolla. 

Systeeminäkökulma taas pyrki vastaamaan kysymykseen miksi. Organisaatiot ovat synteesin kautta 

tarkasteltuna eläviä kokonaisuuksia, ja ne muodostuvat vuorovaikutussuhteista. Organisaatiokulttuuri 

juontaa juurensa toimintaympäristön, prosessien, vuorovaikutuksen, käytänteiden ja periaatteiden 

pohjalta. On johtajien työtä ymmärtää omia perusperiaatteita ja omaa tahtotilaa suhteessa 

johdettavaan asiaan, silti myös itse johdettavaa asiaa. Meillä on mahdollisuus keskustella työpaikan 

kulttuurista ja arjesta, kun hybridityö tulee osaksi arkea. Uusi normaali voi olla sitouttaja. Pandemia 

Covid -19 toi mukanaan suuren digiloikan keväällä 2020. (Eklund ym. 2021, 98–99.) 

Työn aika- ja paikkasidonnaisuus hämärtyy tietoyhteiskunnassa, mutta ei katkea, vaikka työtä 

tehdään työnantajan tiloissa, on yhä useamman vaikea vetää rajaa siihen mikä on työtä ja mikä ei. 

Asiantuntijatyössä työ kulkeutuu vähintään ajatuksissa mukana. Etätyö visio pohjautuu ajatukseen 

siitä, että työ siirtyy ihmisen korvien väliin, jolloin voidaan ajatella loogisesti niin, että työajan ja -

paikan merkitys katoaa. Näin on todettu 2000-luvulla. On myös päätelty, että etätyö yleistyy ja siitä 

tulee keskeinen tietoyhteiskunnan mittari, koska se korostaa osaamista ja verkottumisen yhteyttä 

työntekijöiden ja organisaation osalta. Eli kun eletään tietoteknisesti verkottuneessa maailmassa, ei 

pitäisi olla niin tärkeää missä fyysisesti ollaan ja mihin aikaan työ tulee tehtyä, oleellista on se, että 

työ tulee tehdyksi ajoissa sekä laadukkaasti. (Inkinen 2005, 163.) 

Hybridityö on siis yhdistelmä toimistolla ja etänä tehtävää työtä. Pandemian jälkeen suurin osa 

työntekijöistä aikoo lisätä hybridityö tekemisen mallia, luku nousi pandemian aikana. Hybridityön 

etuja työntekijöille on kasvanut tuottavuus, houkuttelevuus ja antaa pitovoimaa työvoimaan sekä 

parantaa työsuhdetta. Hybridityö edistää itsenäisyyden tunnetta työntekijöillä, luo suuremman 

luottamuksen työantajan ja työntekijän välille. Organisaatio kulttuurin säilymiselle tärkeää on 

henkilökohtaiset sosiaaliset kontaktit, uuden henkilöstön perehdytys, ylläpitämällä muodollinen ja 

vapaa keskustelu ja sallii näin johtamiselle paremmat pohjat tukea työntekijöiden hyvinvointia. 

(Dobbins 2021, 22–23.)  
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Onnistunut hybridityö edellyttää tukevaa johtamista, työympäristön ja – välineiden tulee olla 

kunnossa, on kiinnitettävä huomiota työntekijän osaamiseen ja itsensä johtamisen taitoon. Lisäksi on 

oltava toimiva yhteistyö ja avoin vuorovaikutus. Yhteistyössä työntekijöiden kanssa hyvin 

suunniteltu etätyöohje luo edellytykset onnistumiselle sekä pysyvälle hybridityöjärjestelylle. (Eklund 

ym. 2021, 25.) Vaikka työ on tietoyhteiskunnassa aiempaa joustavampaa, niin organisaatioiden 

hajauttaminen on osoittautunut vaikeaksi ja näin ollen etätyö on jäänyt harvinaiseksi (Inkinen 2005, 

163). On tutkittu useita tiedettyjä tuntemattomia joustavan työn tulevaisuudessa. Todellisuus on vielä 

Mallet.n mukaan tulossa, kun hybridityötä tehdään pandemian jälkeisessä maailmassa. Voidaan 

nähdä kahden kerroksen työvoimaa, joista joillain ei ole mahdollista tehdä hybridityötä. 

Tulevaisuuden joustava työskentely ei mitä todennäköisimmin ole yleisesti tasa-arvoista. (Dobbins 

2021, 32–33.)  

Selitystä etätyön hitaalle edistymiselle on haettu esimeriksi sosiaalisista suhteista ja 

johtamiskulttuurien takapajuisuudesta. Organisaatio tasolla kulttuuri ja sosiaaliset tekijät ovat mitä 

todennäköisimmin suurin muutosvastarintaa aiheuttavat tekijät. (Inkinen 2005, 165.) Pandemia oli 

tekijä, joka vauhditti etätyön tekemistä. Siitä on kuitenkin jo pidempään pyritty tekemään tapa. 

Pandemian lisäksi tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on iso syy etätyön yleistymiselle, 

pandemia vauhditti nopean viestintätekniikan sisäistämistä. Viestintäteknologia tukee 

vuorovaikutusta ja verkostoitumista sekä uusia työnteon järjestämisen tapoja. Vaikka työnteko on 

ajasta ja paikasta vapautunut, kaipaavat jotkut silti työkavereita ja rutiineja. Tiimit tarvitsevat 

yhteenkuuluvuuden kokemuksia, jota varten tarvitaan tapaamisia. Yhä useampi työskentelee ja tulee 

työskentelemään jonkinlaisella hybridimallilla, tällainen tapa on joustavampaa. (Eklund ym. 2021, 

13–15.)  

Etätyöllä on ollut hyvin erilaisia kokemuspohjia, suurempi itseohjautuvuus ja työnteon tapojen 

hienovaraisuus vastaa työn intensiivisyyttä ja potentiaalin sekavuus työnteon ja vapaa-ajan rajan 

välillä. Erittäin tärkeää on luoda tasapaino työantajan tarpeiden ja työntekijän halujen välillä. Jotta 

saadaan luotua yhteistyökykyinen työsuhde ja yhteiset tavoitteet. (Dobbins 2021, 6.)  

Hybridityössä korostuvat monenlaiset työtaidot; monipuoliset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, 

informaation hankkimisen taidot, itsensä johtamisen taidot, oppimis- ja muutostaidot, 

ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Hybridityössä tarvitaan substanssitaitojen lisäksi etätyö 

työvälineiden käyttöosaamista sekä teknisten ongelmien ratkaisukykyä itsenäisemmin. Etätyö asettaa 

myös vuorovaikutustaidoille ja digitaalisten viestintävälineiden osaamiselle vaatimuksia. Itsensä 

johtamista tarvitaan, koska tiimiläiset ja lähijohtaja ovat kaukana. Itsenäisen työn aloitekyky, 

pitkäjänteisyys ja kyky suorittaa tehtävät loppuun. Lisäksi on osattava priorisoida tehtäviä ja 
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suunnitella ajan käyttöä. On oltava oma-aloitteinen yhteydenpidossa, osattava säännellä työkuormaa, 

jolla voidaan varmistaa työteho sekä välttää ylikuormittuminen ja siitä aiheutuvat ongelmat. Oman 

työn tekeminen laadukkaasti on yhä tärkeämpää sellaisessa työssä, jossa tiimityö on tiivistä. Tuen 

saaminen lähijohtajalta ja tiimiltä on tärkeää. Tarvitaan vahvaa luottamusta, jotta etätiimi toimii 

tehokkaasti. Se perustuu avoimuuteen, joka perustuu toimivaan ja rehelliseen vuorovaikutukseen. 

(Eklund ym. 2021, 40–41.) 

Virtuaalinen kommunikaatio korostuu, kun välimatka tiimin välillä kasvaa. Digitaalisessa 

kommunikaatiossa kärsii eniten sanaton viestintä. Hybriditiimillä onkin oltava entistä paremmat 

vuorovaikutustaidot, lisäksi on oltava avointa keskustelua vuorovaikutuksen säännöistä sekä 

erilaisten viestien merkityksestä. Jotkut ilmaisevat itseään mieluiten kirjoittamalla, jolloin 

virtuaalinen kommunikaatio voi saada äänen kuuluviin. Kirjoitetuissa mielipiteissä tulee ilmaistua 

asiat harkitummin ja täsmällisemmin.  

Haasteita voivat olla; 

• Toiminnan seuraaminen voi olla etänä vaikeaa tiiminvetäjälle 

• Kun annetaan palautetta ja palkitaan, on otettava huomioon jäsenten erilaiset arvostukset ja tapa 

ottaa vastaan sekä antaa palautetta.  

• Toisia jäseniä voi motivoida vain olemalla itsekin innostunut asiasta ja on kyettävä näyttämään 

se myös muille.  

• Hybriditiimin toiminta kykyyn vaikuttavat toimitilat, työvälineet, järjestelmät, kokoustekniikka 

ja kokousten sisältö. 

Hybriditiimissä tiiminvetäjän tehtävä on vaativa. Jotta hybriditiimi toimii, tarkoittaa se sitä, että 

tiiminvetäjä tuntee tiiminsä jäsenet, vetäjältä vaaditaan erityisen hyviä kommunikointi- ja 

viestintätaitoja. Kommunikoinnin tulee olla erinomaista hybridityössä. Etätyö asettaa 

kommunikoinnille uusia odotuksia, se vaatii uudenlaista asennoitumista sekä hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Spontaaninen kommunikointi jää vähemmälle. (Eklund ym. 2021, 59–60.) 

Tiimin jäsenen on ymmärrettävä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lainalaisuudet etätyössä Näin 

voidaan pienentää riskiä etäkommunikoinnin aiheuttamia viestien väärinymmärryksiä. Tämä vaatii 

usein vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämistä, koska digitaalinen ympäristö vaatii 

suunnitelmallisuutta, jotta voidaan saavuttaa yhteisymmärrys. (Eklund ym. 2021, 61.) 

Hybridityön pelisäännöt; 

• Selkeät aikataulut kokouksille 
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• Huolellinen kokous suunnittelu asioista, joita käsitellään 

• Keskinäisen vuorovaikutuksen pelisäännöt 

• Yhteisen kommunikaation foorumi (Eklund ym. 2021, 62.) 

4.1.1 Etätyö ja itseohjautuvuus 

Moderneissa organisaatioissa vapautta, vastuuta ja valtaa on jaettu uudella tavalla, joten 

itseohjautuvuus on noussut työelämäkeskusteluun mukaan, se kuvaa modernia ja vaihtoehtoista tapaa 

organisoitua. Perinteisen byrokraattisen organisaatiomallin aika on ohi, hierarkkinen johtaminen on 

liian jäykkä muuttuvassa ympäristössä. Jotta työntekijät voivat kokea merkityksellisyyttä työssään, 

tarvitaan itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus on ollut tarkastelussa yksilö-, yhteisö- ja 

organisaatiotasolla (Vuori 2021, 2–3.)  

Itseohjautuva organisaatio vaatii enemmän johtamista kuin perinteinen käskyvaltainen organisaatio. 

Jonkun on johdettava kokonaisuutta, vaikka tiimit ja ihmiset johtavat itseään. On määritettävä linja, 

asetettava tavoitteet, päätettävä järjestyksestä, ratkaistava ongelmia ja autettava porukkaa 

onnistumaan. Samaan aikaan kun johtamista on lisättävä, tulee sitä myös muuttaa. Byrokratia ja 

hierarkia eivät toimi, eikä pelkkien excelien johtaminen. Kun on kyse itseohjautuvasta 

organisaatiosta, johtajien ja esihenkilöiden tulee olla kiinnostuneita ihmisistä ja heidän 

palvelemisestaan, jotta tavoitteet voivat toteutua. Etätyö korostaa itseohjautuvuuden vaatimusta. 

Itseohjautuvuus ei ole johtamisen nollaantumista, koska itseohjautuvuus tarvitsee selkeät tavoitteet 

ja reunaehdot. Esihenkilön pitää tukea tiimiläisiään myös etätyössä. Silti, etätyöläinen on ison osan 

aikaa itsensä johtaja. Hänen tulee priorisoida, organisoida ja tauottaa. Hänen täytyy hallita 

ajankäyttöä. (Haapakoski ym. 2020, 102.) 

Joustava työnteko tarkoittaa työn autonomiaa, jolloin työntekijän tulee organisoida työpäivänsä sekä 

on itse löydettävä työstä tyydytys, hyvinvointi ja työelämä tasapaino. Samalla kääntöpuolena on, että 

työnteko saattaa muuttua kokonaisvaltaiseksi, jolloin ei osata enää lopettaa ajoissa sen tekemistä, kun 

ollaan kotona. On esitetty, että luodaan organisaatio kulttuuri, jossa joustava työ ja työelämä 

tasapaino ovat tarkkaan arvotettu, muunnellaan joustavan työn järjestelyt siten, että ne joustavat 

työntekijän työn ja elämän tarpeiden mukaisesti, ja tehdään työpaikan joustavuus oikeanlaiseksi 

jokaiselle sekä tehdään rutiini kuvaus yhteisesti sovituksi työnantajan ja työntekijän välillä. (Dobbins 

2021, 25–26.)  

Edelleen puuttuu tutkimusta siitä, kuinka itseohjautuvaa työtä tulisi johtaa. Itsemäärääminen kääntyy 

usein itseohjaamiseksi. Itsemääräytymisessä työn autonomian perustarpeet, yhteisöllisyys ja 

pystyvyys toteutuvat, työntekijä tuntee motivaatiota työtään kohtaan. Työntekijällä on 
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substanssiosaaminen ja kyky johtaa itseään, tämä tarkoittaa tavoitteiden asettamista ja tehtävien 

määrittelyä sekä ajanhallintaa ja -priorisointia. On itsensä johtaminen ja itsejohtajuus, joiden välillä 

on käsite eroja. Tiimitasolla itseohjautuvuus; a) tiimi vastaa tietystä kokonaisuudesta, b) jokaisella 

on asiaan liittyvää osaamista c) tiimi voi valita parhaan toimintatavan d) tiimillä itsenäinen 

päätöksenteko valta omaan toimintaan. (Vuori 2021, 3–5.) 

Etätyössä korostuu riski joutua ulkopuoliseksi, tämä on haitaksi yhteistyölle ja saattaa estää 

tavoitteiden saavuttamisen. Esihenkilöllä tulisi olla hyvä kyky kutsua ihmisiä vuorovaikutukseen. 

Kaikkien tulisi osallistua reflektoimaan työn sujumista, omaa tilaansa ja kompastuskiviä sekä 

jakamaan havaintoja. Etätyössä esihenkilön on vaikeampi tunnistaa tiimin dynamiikka ja kuka 

tarvitsee tukea. Selkeys on hyväksi johtamiselle, virtuaalijohtamisessa se korostuu. Etäyhteisössä 

tavoitteiden on tärkeää olla selvillä ja jokaisella on tieto siitä mikä on kenenkin vastuulla. 

Toteutumista tulee seurata. Tämän jälkeen annetaan palautetta, samalla suunnitellaan usein yhdessä, 

miten tulevat onnistumiset varmistetaan. Virtuaalitiimeille helppoja ja vaikeita asioita, tiimeiltä 

luonnistui yhdysvaltalaistutkimuksessa, ongelmanratkaisu, tavoitteiden asettaminen ja 

projektisuunnitelman tekeminen. Lisäksi töiden koordinointi ja seuranta luonnistuivat sekä strategian 

luominen onnistui paremmin virtuaalisesti kuin muulla tavalla. Yhdistäviä tekijöitä vaivattomaksi 

koetuissa tehtävissä oli selkeys. (Haapakoski ym. 2020, 111–114.) 

Itsensä johtaminen haastetaan hybridityössä, se kenellä on vahva itsensä johtamisen taito, hänelle 

sopii etätyö. Lisäksi tulee olla motivoitunut työstään. Etätyö ei sovi heille, kenellä on vaikea asettaa 

tavoitteita ja aikatauluja sekä lisäksi pitää yllä motivaatiota. Etätyössä tulisi kiinnittää huomiota siihen 

kenelle se sopii ja kuinka se toteutetaan oikein. Työntekijällä tulee olla itsensä johtamisen taito, 

haasteita etätyössä voivat olla; työajan venyminen sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Työstä 

irrottautumisen vaikeus ja pienet mahdollisuudet vaikuttaa sekä osallistua työpaikan asioihin. 

Yksinäisyyden kokemus, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen vähäisyys. Työn ja perheen 

yhdistäminen tilojen suhteen. Ei kunnollisia työskentelytiloja kotona. (Eklund ym. 2021, 75–76.) 

Toimistotilat tarjoavat jäsentyneen ja työtä tukevan ympäristön, lisäksi riittävän johtamispalvelun 

tuottaminen on helpompaa. Yhteiset rutiinit, käytännöt, rakenteet, työajan ja työhyvinvoinnin 

seuranta, työn rytmi ja tauot tukevat työntekijää. Hybridimallissa tuki jää usein vähäisemmäksi. Kun 

henkilö on tottunut hierarkkisesti organisoituneeseen ympäristöön, voi olla vaikea tottua ottamaan 

enemmän vastuuta omasta suoriutumisesta sekä haastaa työnteon asenteita ja tapoja. (Eklund ym. 

2021, 76–77.) 



37 
 

 

Yksin työskentely nostaa esiin työnteon systemaattisuuden, aloitekyvyn sekä työn loppuun saakka 

saattamisen. Kun on aloitteellinen, osaa tunnistaa tekemättömät tehtävät ja ongelmat, jotka kaipaavat 

ratkaisua sekä on valmius tarttua työhön. Mitä paremmin johdamme itseämme, sen nopeampaa 

pystymme tarttumaan työhön. Heikko motivaatio ja alttius ärsykkeille venyttää työnteon aloittamista. 

Hybridityössä on meillä itsellämme vastuu työnteon suunnittelusta, tämä haastaa suunnittelemaan 

ajankäyttöä huolellisesti. Meidän on ymmärrettävä mitä kiire on, että osaamme kesyttää sen. Kiirettä 

on ulkoista, sisäistä ja tunne kiireestä. Ulkoisen tekijän aiheuttamaa on työn määrä tekijän 

voimavaroihin verrattuna. Sisäinen kiire liittyy omaan osaamiseen, tekijä, jolla on osaaminen 

kunnossa, pärjää myös kiireessä, kun taas aloittelija on hitaampi. Kiireen tunne taas on seurausta 

huonosta suunnittelusta ja kalenteroinnista. (Eklund ym. 2021, 77–80.) 

Työntekijän tulee ottaa vastuu omasta työkyvyn ylläpitämisestä, tämä korostuu hybridityössä. 

Hybridityö tuo joustavuutta ja työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä vaatii itsensä 

johtamisen taitoa, jotta työaika ei ala jatkuvasti ylittyä. On osattava irtautua työstä ja ottaa omaa-

aikaa. Työtä tukevat puitteet auttavat tehokkaasti työskentelyä. (Eklund ym. 2021, 84–85.)  

Toimiva digitaalinen vuorovaikutus vaatii hyvät laitteet ja osaamisen niiden käyttöön. Usein oletetaan 

liikaa, että kaikki osaavat laitteita käyttää ja vieläpä ilman koulutusta. Työyhteisötaidot ja niiden 

kehittäminen ovat pohja toimivalle yhteistyölle. Hybridityössä tulee oppia tehokas tapa tehdä työtä 

etäällä toisista. Asialle tulee tehdä jotain, että sosiaaliset suhteet eivät heikkene etätyön myötä. Osa- 

ja kokoaikaisten työntekijöiden välinen ero kasvaa ja osa-aikaiset ajautuvat työyhteisön ulkokehälle. 

Tarvitaan aiempaa suurempia vaatimuksia työyhteisötaidoille, siksi on käytävä avoin keskustelu 

pelisäännöistä, jotka koskevat vuorovaikutusta. On kyettävä välittämään digitaalisesti se informaatio, 

joka usein kulkee yhteisössä itsestään. Tähän tarvitaan oman vuorovaikutustyylin tiedostamista, 

suunnitelmallisuutta vuorovaikutukseen ja omien viestintätaitojen parantamista. Etätiimissä tarvitaan 

työyhteisötaitoja, tämä sen vuoksi, että hybridityö on lähityötä itsenäisempää, tämä vaatii tiimin 

jäseniltä osaamista toimivan yhteistyön varmistamiseksi. (Eklund ym. 2021, 86–88.)  

Tiimi toimintaa voidaan syventää päivittäisellä vapaamuotoisella vuorovaikutuksella, se pitää tiimin 

koossa. Yhteinen aika ja epäviralliset keskustelut ovat tärkeitä koheesion kannalta. Tutkimusten 

mukaan onnistumisten huomioiminen on tehokas tapa ohjata organisaatiota. Pientenkin saavutusten 

huomioiminen vahvistaa yhteistyötä ja ohjaa tiimin jäsenten ajattelua yhteisiin tavoitteisiin. Kun 

suunnitellaan etätiimin viestintää, on hyvä tiedostaa eri viestintävälineiden ja – muotojen kyky 

välittää informaatiota. (Eklund ym. 2021, 65.) 
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On tärkeä tunnistaa jokaisen välineen vahvuudet ja heikkoudet, jokaisella viestintävälineellä on 

paikkansa. Viestinnästä tulee kapea-alaista, jos käytössä on vain yksi viestintäväline. On pidettävä 

mielessä myös työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden näkökulma, kun viestintää suunnitellaan. Voidaan 

pitää;  

• yhteisiä etälounaita 

• vapaata keskustelua kahvikupin kanssa kerran viikossa 

• yhteisiä koulutustapahtumia etänä 

• yhteisiä tietokilpailuja 

• hyvästä työstä palkinnoksi ulkopuolinen kurssi esim. virtuaalinen ruoanlaittokurssi.  

Palaute on keskeinen osa lähijohtajan ja työntekijän välistä viestintää. Hybridityössä on tärkeää 

varmistaa riittävä palautteen saanti. Palaute on tehokas toiminnan ohjaamisen väline ja se on tärkeä 

signaali huomatuksi ja arvostetuksi tulemisesta. Edellytys sille, että voidaan antaa avointa palautetta, 

on avoin vuorovaikutus ja luottamuksen vahvistaminen. Kun tiimi toimii, uskaltavat ja osaavat 

jäsenet sekä kiittää että osoittaa arvostusta toisilleen ja antaa tarvittaessa rakentavaa palautetta. 

Palautteen antamiseen kannattaa kiinnittää huomiota etätyössä. (Eklund ym. 2021, 67–69.) 

Johtaminen on monipaikkaisen työn merkittävä haaste, työntekijöitä tule tukea ajankäytön 

hallinnassa sekä tilojen käytössä, koska ne ovat usein virtuaalitiloja, tekijät tulee sitouttaa yhteisiin 

tavoitteisiin ja yhteydenpidosta tulee huolehtia (Haukkala 2011, 29). 

Tiimissä jokainen kantaa vastuuta siitä, että tiimi toimii kokonaisuudessa ja tavoitteet saavutetaan. 

Jos emme saa riittävästä palautetta, laskee motivaatiomme ja saatamme kokea tarpeettomuuden 

tunnetta. Riittävä palautteen antaminen hybridityössä vaatii suunnittelua ja keskustelua palautteen 

merkityksestä sekä rakentavan palautteen antamisesta. (Eklund ym. 2021, 88–89.) Palautteen 

merkitys korostuu, jotta pysytään tehtävien tasalla ja eteneminen työssä säilyy tehokkaana.  

Useimmat tarvitsevat työyhteisön tukea arjen työssä haasteiden selättämiseksi. Rakentavasti annettu, 

mahdollisesti korjaavakin palaute kertoo siitä, että henkilö on huomioitu. Työpaikkoja uhkaa 

infoähky, koska informaatiosta on ylikuormitusta ja digitaalisia työvälineitä liikaa, eikä käyttö ole 

koordinoitua. Erilaisten kanavien seuraaminen vaikeaa, omien digiviestitaitojen kehittäminen auttaa 

viestitulvaa, joka kohdistuu yksilöön. Hyvin johdetut etäkokoukset säästävät aikaa ja niihin saadaan 

osallistujia helpommin. Niiden käyttöä tulee pohtia, että millaiseen tarkoitukseen ne parhaiten 

sopivat. Tarvitaan huolellinen valmistautuminen kokouksiin, etäneuvottelu ohjelmiston ominaisuudet 

on hyvä tietää sujuvuuden takaamiseksi. Sisäisissä kokouksissa on usein pelisäännöt hukassa, myös 
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etäkokoukset tulee ottaa vakavasti. Voi olla myös liikaa etäkokouksi, päivän aikana useita ilman 

taukoja, koska siirtyminen kokouksesta toiseen ei vie aikaa. (Eklund ym. 2021, 90–92.)  

Hybridityössä vaaditaan uudenlaisia taitoja työntekijöiltä, jotta hyödyt voidaan saada käyttöön, vaatii 

se kouluttamiseen kannattaa panostaa. Työyhteisötaitojen valmennus vaatii Suomessa vielä työtä, 

työyhteisö- ja etätyötaitojen parantuminen olisi nopea keino lisätä tuottavuutta uudenlaisessa 

työnkulttuurissa. (Eklund ym.2021, 93.) 

Itseohjautuvuus tarvitsee tavoitteiden kirkastamisen, sen lisäksi, että määritetään rajat johtajan 

toimesta. Tällä on vaikutusta työntekijän hyvinvointiin. Lisäksi johtajan on huolehdittava siitä, että 

työntekijöillä on tarvittava informaatio, jotta he voivat tehdä päätöksiä. Yksilö- ja tiimitason 

itseohjautuvuus toimii koko organisaation kehittämiseksi, tämä vaatii työntekijöiltä yrityksen tilan 

kokonaisymmärrystä. Kun nykyisyys ja tulevaisuus kuvat ovat selkeät, voi työntekijä tuoda esille 

aloitteita ja kehitysideoita. Itseohjautuvuuden käsite vaatii vahvaa vision sanoittamista johdolta, 

jotta ei ohjauduta eri suuntiin. Päätöksenteossa jokainen jäsen luo merkitystä organisaatiolle 

tärkeisiin asioihin sekä yhteiseen tavoitteeseen. (Vuori 2021, 13–16.) 

4.2 Hybridityön johtaminen  

Työtä ei ole helppoa tehdä etänä, se luo haasteita johtajille ja esihenkilöille. Kun organisaation 

virtuaalityötä rakennetaan, ovat johtajat avainasemassa. Koko ajan on saatu uutta tietoa, jonka avulla 

on voitu luoda kuvaa toimivasta etäjohtamisesta. Etäjohtaminen on välttämättömyys 2000 – luvulla, 

jotta voi menestyä. Virtuaalinen tiiminjohtaminen laahaa tutkimuksellisesti, kun taas etätyö tutkimus 

on edellä. Etätyöllä voidaan luoda paikasta riippumattomia osaamispooleja, joustavuutta ja 

asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Tutkimusta kiinnostaa entistä enemmän tieto siitä, kuinka etätiimit 

toimivat ja kuinka työhön vaikuttaa virtuaalitoiminta. (Saarinen 2016, 9, 11.) 

Jotta voidaan saavuttaa hybridityön edut ja voitetaan haitat, vaatii se taitavaa johtamista ja vanhojen 

johtamiskäytänteiden haastamista (Eklund ym. 2021, 24). Hybridityön käytänteistä tulisi johdon 

puhua työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden tukeminen; keskustele työn tasapainon löytämiseksi 

työntekijän kanssa työtunneista, kommunikoinnista ja teknologian käyttämisestä. Keskustelkaa 

joustavan työn sisällöstä, ei vain paikan suhteen ja työajan myös. Mitkä ovat organisaation tarpeet ja 

odotukset työntekijöille, mikä on yksilön tilanne työntekemisen paikan suhteen ja missä he voivat 

työskennellä. Miten organisaatio tarkastelee tuottavuutta, entä henkistä hyvinvointia. (Dobbins 2021, 

23–24.)  

Lähijohtajan kanssa on hyvä asettaa tavoitteita hybridityöskentelyyn. Korona pandemian aiheuttama 

etätyö aalto loi uudenlaisen työnteon tavan monella työpaikalla. Etätyön alussa saattoi olla tapana 
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pitää kamera tietokoneessa päällä, jotta esihenkilö ja työkaverit näkivät, että tehdään töitä kotona eikä 

laiskotella. Virtuaalitiimin johtamisessa korostuu sosiaaliset taidot, on oltava tunneälyä ja herkkyyttä. 

Menestys vaatii oivallusta virtuaalisen yhteistyön esteistä, ja lisäksi on oltava analyyttinen. Etänä et 

näe alaisten ilmeitä tehdyistä päätöksistä, siksi onkin opittava tunnistamaan äänenpainoja sekä 

viestintätapoja. Etätyön aikana korostuu alaisten henkilökohtainen tunteminen, täytyy nähdä vaivaa 

yhteyden luomiselle tiimiläisiin, kuten Bayer yhtiön lääketutkimuksen johtaja Tarja Jalava on tehnyt. 

Etäjohtajankin tulisi voida olla läsnä, hänen tulisi ymmärtää virtuaalista vuorovaikutusta sekä olla 

kyky virtuaaliseen vuorovaikutukseen. (Haapakoski ym. 2020, 26, 74–75.) 

Hyvän etäjohtamisen kulmakivet; 

• Luottamus 

• Arvotus 

• Avoimuus 

• Pelisäännöt 

• Jatkuva dialogi 

• Yhteisöllisyys  

(Haapakoski ym. 2020, 66). 

Johtamisessa keskeinen taito on luottamus. Esihenkilö ei esimerkiksi puutu joka asiaan. Luottamus 

rakentuu, kun pidetään kiinni sopimuksista, annetaan tilaa onnistu sekä epäonnistua ja ollaan toistensa 

tukena, tehdään oma osa. avoimuus on läpinäkyvyyttä; kerrotaan suunnitelmista, aikatauluista, 

vaihtoehdoista sekä millä perusteella päätökset tehdään. Selkeät säännöt helpottavat esihenkilön 

työtä, kun niistä pidetään kiinni, selkiyttävät ne kaikkien työtä. Jatkuva dialogi on aitoa 

vuorovaikutusta, tämä sitoo kaiken yhteen. Vuorovaikutuksen vähetessä yhteisöllisyys heikkenee. Se 

on mahdollista ylläpitää myös etätyössä, se vaatii, että luottamus, avoimuus ja dialogi todella ovat. 

(Haapakoski ym. 2020, 66–67.) 

Luottamuksen pohjana oltava selkeä tehtävänjako ja roolitus. Selkeät tehtävät ja vastuut vahvistavat 

tiimin toimintakykyä. Mitä etäämmällä toisistaan työskennellään, sitä tärkeämpää on, että tiimin 

jäsenillä on yhtenäinen kuva päämääristä, tavoitteista ja toteuttamisesta, lisäksi toiminnan 

läpinäkyvyys on tärkeää hybridityössä. Etätyö edellyttää enemmän suunnitelmallisuutta. (Eklund ym. 

2021, 42–43.) Kun hajaannutaan, niin vaikeutuu kokemusten saaminen ja syvemmän luottamuksen 

rakentaminen (Laakkonen 2020, 29). 

Hybriditiimin johtaminen vaatii taitoa, projekti tulee osittaa ja osille tulee olla selkeät vastuunjaot. Se 

ei kuitenkaan tarkoita mikrojohtamista tai jokaiseen asiaan puuttumista, sen on tarkoitus varmistaa, 

että jokainen tietää tavoitteensa ja, että ne liittyvät yhteisiin tavoitteisiin sekä organisaation 
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strategiaan sitä kautta. Tehtäviin sitoutumista auttaa se, mitä paremmin ymmärretään oma tehtävä. 

Mitä enemmän toimitaan etänä, sen tärkeämpää on varmistaa, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Tarvitaan 

säännöllisiä kokoontumisia tehtävien etenemisen toteamiseksi, ja se on omiaan myös lisäämään 

yhteenkuuluvuutta. Myös virtuaalisten toimintatapojen kehittäminen on tärkeää. (Eklund ym. 2021, 

44–45.) 

Myös tiimiläisten välinen luottamus ja kommunikaatio on ollut esillä aiemmissa tutkimuksissa, 

virtuaalitiimistä puhuttaessa. Etätyötiimit ovat yhä pysyvämpiä. Muutoksen myötä voidaan tehdä 

pidemmälle suunnitelmia. Johtamistyö on muuttunut, koska osa työstä on virtuaalista, tämä on luonut 

myös mahdollisuuksia johtamiselle sekä organisaatiolle, maailmanlaajuista tietoa voidaan hyödyntää. 

Johtamiselle haasteen luo se, että työntekijöitä ei näe kasvokkain, virtuaalitiimin kanssa johtamisen 

kenttä kapenee. (Saarinen 2016, 14–15.) 

Etätyö lisää tuottavuutta, työhön ollaan valmiita panostamaan enemmän. Etätyö mahdollisuus voi 

olla kilpailuvaltti, kun osaajia etsitään. Kun työajat ovat joustavammat voi oman osaamisen 

kehittäminen ja työn yhdistäminen helpottua. Useissa työtehtävissä oman osaamisen kehittäminen on 

tärkeää. Työn muutoksen ansiosta työn ohessa oppiminen mahdollistuu. Oman tehokkaan työnteon 

tavan huomioiminen on omiaan vähentämään stressiä ja työnkuormittavuutta. Voimme ajoittaa 

työmme sopivimpaan aikaan päivästä sekä jaksottaa sitä paremmin. (Eklund ym. 2021, 47–48.) 

Jotta joustavan työnteon malli voit toimia, on sovittava selkeät tavat toimia ja tulee olla 

yhteisymmärrys siitä mitä tavoitellaan. Ja annetaan työntekijöille suurempi vapaus valita joustavan 

työnteon aikataulut. Työantajat tekevät tällä hetkellä suurimman osan päätöksistä tämän työnteon 

mallin yhteydessä. Kun Covid-19 pandemia iski, ei työnantajilla ollut aikaa valmistella työntekijöitä 

uudenlaiseen työnteon muotoon. Tämän vuoksi johtajien tuli ohittaa huoli työn tekemisen 

kulttuurista, välineistön puutoksista tai ongelmista, jotka liittyivät johtamisen kontrolliin ja 

luottamukseen. Keskittyminen kannattaa suunnata tuloksiin eikä panoksiin tai aikataulutukseen. 

Perheissä aikaa jää enemmän lapsille. Lisäksi tuottavuus, työtyytyväisyys, hyvinvointi ja työelämän 

tasapaino parantuvat. Huoli siitä, että työt jäävät tekemättä on osoittautunut turhaksi, koska suuri osa 

työntekijöistä on kertonut saavansa enemmän aikaan kotona työskennellessä. (Dobbins 2021, 27, 29.) 

Tulevaisuuden työpaikat ovat enemmän työtä ja vähemmän seiniä, teknologian kehitys ja uuden 

sukupolven työntekijöiden vaatimukset ovat osatekijöitä tälle kehityksen suunnalle. Suuntaus tuo 

vapautta ja joustavuutta, mutta suurempia odotuksia. Vaateiden edessä tasapainoilu vaikuttaa 

johtamistyöhön, virtuaalijohtajuus on vaativaa ja intensiivistä. Teknologian nopea kehittyminen 

vaikuttaa yhä enemmän tiedon prosessointiin, keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyön 
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tekemiseen. Virtuaalityö luo uuden kontekstin johtamiselle, se on keskeisessä roolissa virtuaalitiimin 

toiminnassa, lisäksi se luo uusia ja suurempia haasteita. Virtuaalinen konteksti tekee johtamisesta 

monimutkaisempaa kuin perinteinen johtaminen on, tarvitaan erilainen ajattelutapa, käytös ja 

strategia. (Saarinen 2016, 20, 27.)  

Työuupumus on salakavala tauti, se kolkuttelee moneen ajatus työläisen työpistettä. On erittäin 

raskasta tehdä ajatustyötä 8 tuntia päivässä ilman riittäviä taukoja riittävää tukea ongelmatilanteissa. 

Etätyössä työhön tai työpaikan vuorovaikutukseen liittyvää pahaa oloa puretaan kotona tämä ei voi 

pidemmän päälle olla tärkein tuen muoto. Myös etätyössä riittävän tuen on tultava työnantajalta ja 

työkavereilta. Hyvä johtaja tietää myös etätyössä, mitä työntekijät tekevät, osoittaa tukea ja antaa 

palautetta ja keskustelee avoimesti. 

Valmentava johtaminen:  

• Auttaa työntekijöitä tunnistamaan ennakolta henkisiä työturvallisuutta vaarantavia riskejä ja 

merkkejä.  

• Auttaa työntekijää kartoittamaan omaa tilannettaan pohtimalla, onko työ liian sirpaleista, onko 

tehtävänkuva ja tavoitteet epäselviä, mikä aiheuttaa merkityksettömyyden kokemusta ja siten 

heikentää tehokkaasti työhyvinvointia, onko työvälineissä ongelmia ja tuottaako etätyön liiallista 

yksinäisyyden kokemusta. 

• Parantaa vuorovaikutusta. On tärkeää, että työntekijä tietää, mistä hän voi saada tukea tarvittaessa. 

(Eklund ym. 2021, 34–35.) 

Keskittyminen ja tuottavuus voivat parantua etätyön tarjoaman työrauhan ansiosta. Keskeytykset ja 

huomion hajaantumisen ongelmat voivat vähentyä, kun etätyö olosuhteet ovat kunnossa, häiriöitä 

ilmenee usein toimistotyössä. Etätyöhön liittyy myös haasteita ja riskejä, jotka ovat lähityötä 

erilaisempia. jos haasteisiin ei tartuta voi niistä tulla ajan myötä laajoja ongelmia. Etätyö saattaa 

etäännyttää johtoa ja henkilöstöä, se vaikuttaa organisaation strategiseen ohjautuvuuteen. Mitä 

enemmän johto etääntyy sitä vähäisemmät vaikutus mahdollisuudet ovat työntekijöiden ajatteluun ja 

toimintaan. Tutkimuksissa on tullut esille etätyöhön liittyviä haasteita; yhteistyö ja kommunikaatio, 

yksinäisyyden kokemus, työn ja vapaa-ajan liiallinen sekoittuminen, etätyön aiheuttamat ristiriidat 

kotona, motivaation säilyttäminen sekä työn keskeyttäminen ja vapaan ottaminen. (Eklund ym. 2021, 

49–51.) 

Johdon huolenaiheita etätyöstä;  

• Heikentää tiimin kollektiivista älykkyyttä, josta voidaan lisäarvoa ja ideoita työhön 
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• Etätyöstä voi tulla suurta kuormitusta, jos työajan ja vapaa-ajan raja hämärtyy 

• Etätyön yleistymistä hidastaa ajatus siitä, että etätyötä tekevät eivät ole yhtä tehokkaita 

Jotta tiimityö toimii, on oltava yhteiset tavoitteet ja mahdollisuus työskennellä yhdessä. Tiimeissä 

voidaan kehittää luottamusta, yhteistyötä ja osaamista, mutta ne vaarantuvat, jos tiimeissä ei löydy 

tapoja varmistaa yhteistä aikaa. Tulee huolehtia siitä, että kaikki osallistuvat aktiivisesti yhteistä 

läsnäoloa vaativiin kokouksiin, lisäksi tiimin jäsenillä tulee olla epävirallisia viestintäkanavia. 

Puutteellinen lähijohtajien sitoutuminen etätyöhön voi ilmetä suunnittelun vähäisyytenä tai liian 

vähäisenä johtamispalveluiden tarjoamisena. Jos hybridimallin ei ole suunniteltu kunnolla, ja 

varmistettu lähijohtajan sitoutumista, saattaa johtaminen etääntyä, kun etäisyys kasvaa. Se voi 

tarkoittaa riittämätöntä perehdytystä, ohjausta, valvontaa, tukea sekä palautetta. Työnantaja 

velvollisuudet ovat kuitenkin samat tehtiinpä työtä millä tavalla tahansa. Johtajan tuen tarve on 

yksilöllistä, toisille etätyö sopii ja toisille ei. Työntekijöiden tulee tietää kuinka pitää yllä sosiaalisia 

suhteita ja mistä sekä miten saa apua etätöitä tehdessä. (Eklund ym. 2021, 52–53.) Työnteon keskelle 

on tärkeää saada yhteenkuuluvuuden tunnetta, tämä on johtajan tehtävät etätyössä (Laakkonen 2020, 

31). 

Tiimityötä tekee tutkimusten mukaan 60 % työntekijöistä. Hybridityöllä voidaan arvioida olevan 

tiimityötä heikentävä vaikutus. Tiimityö on sitä haasteellisempaa mitä etäämpänä toisistaan ollaan. 

Jotta tiimityö toteutuu etänä, tarvitaan toimenpiteitä koheesion varmistamiseksi. Koulutusta tarvitaan 

uusien hybridimallien myötä, tiimitaitojen puute voi aiheuttaa hybriditiimin sisällä klikkejä. Jo ennen 

korona pandemiaa tutkimusten mukaan etätiimit voivat muodostua yhtä hyviksi kuin samassa 

paikassa työskentelevät. Kun ollaan hybridityön kynnyksellä, on nähtävä hybriditiimityön 

kompastuskivet, jotta voidaan kehittyä ajoissa. Jotta voidaan työskennellä aidosti tiiminä, on 

tiedettävä yhteiset päämäärät, näin pystytään seuraamaan koko tiimin toimintaa sekä kehittymistä. 

Jotta yhteinen tulkinta on selvää, tulee tiiminvetäjän käydä jatkuvaa keskustelua koko tiimin kanssa. 

Ei riitä, että seurataan vain työtuloksia, tiiminvetäjän tulee tunnistaa jäsenten toimintaa ohjaavat 

ajatukset. (Eklund ym. 2021, 58.) 

Kun työkulttuuri on positiivinen, se on omiaan edistämään yhteistyötä ja luottamusta sekä vie kohti 

yhteisiä tavoitteita. Työkulttuuri tulee vuorovaikutuksesta, jonka epäillään olevan vaikea tuoda 

ruutujenvälityksellä käytäviin kohtaamisiin.  Etätyö kulttuurin tuleminen näyttää tuovan mukanaan 

myös ikävän ilmiön, kuvitellaan, että työntekijä on tavoiteltavissa vuorokauden ympäri. 

Hybridiorganisaatiossa haaste on toimivan, yhtenäisen työkulttuurin rakentaminen. Oleellista on 

omata yhtenäinen työkulttuuri, mikäli halutaan toimiva ja sujuvan yhteistyön hybridimalli. Sosiaaliset 
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kohtaamiset työssä muovaavat työympäristön työkulttuurin rakentumista ja muovaantumista. Etätyö 

taas on usein itsenäistä tekemistä. Kokousaikojen on nähty lyhentyvän etäkokous aikana. (Eklund 

ym. 2021, 100–101.) 

Jokaiselle organisaatiolle tulee luoda oma hybridityön malli. Toimivassa työkulttuurissa huomioidaan 

hybridityön osalta niin etä -kuin lähityötä tekevät. Mittareiden sekä palkitsemisjärjestelmien tulee 

olla läpinäkyviä ja jokainen työnmuoto huomioiva. Joillekin riittää kerran viikossa kokous, etänä tai 

toimistolla ja tarvittaessa useammin. Toiset taas saattavat tarvita useita pieniä kokouksia. Säännöllistä 

ja avointa vuorovaikutusta tarvitaan, jotta saadaan hyvä työkulttuuri. Hybridityössä työntekijän ja 

lähijohtajan vuorovaikutus ei välttämättä tule luonnostaan. Lähijohtajan tulee olla tarkka, että hän 

tietää missä mennään työtekijöiden tekemisten ja työnkuorman osalta, siten, että ei mennä 

mikromanageroinnin puolelle. (Eklund ym. 2021, 102–103.)  

Ristiriitojen rakentava ratkominen ja niistä oppiminen, yleensä ne ovat helpoin ratkoa kasvokkain. 

Moni on tehokkaampi etänä kuin toimistolla, se voisikin jatkossa olla paikka, jossa keskitytään 

yhteistyön tekemiseen. Suomi on muiden maiden tapaan matkalla uuteen työelämäkulttuuriin. 

Tulevaisuudessa työhyvinvointi on organisaatiossa strategisessa asemassa ja luotetaan siihen, että 

etätyöt sujuvat. Valmentava johtaminen lisääntyy ja organisaatioissa omien työkulttuurien merkitys 

nousee. (Eklund ym. 2021, 104–106.) Työntekijöiden kokema hyvinvointi on parantunut joustavan 

työkulttuurin myötä, jäykät organisaatio rakenteet estävät joustavan työn ja etätyön määrän kasvun. 

(Haukkala 2011, 28.) 

Pandemian jälkeen organisaatiokulttuuri on vähintäänkin päivittynyt. Työntekijäkokemusta voidaan 

lähijohdon toimesta kartoittaa läsnäolon, palautteen, kasvun mahdollisuuksien, vuorovaikutuksen ja 

luottamuksen kautta. Miten laadukkaasti kohtaamme arjessa, tätä on läsnäolo, se millä energialla 

kokoontumisesta lähdetään, kertoo, kuinka laadukas kokoontuminen on ollut. Muiden toimintaa 

voidaan ohjata palautteen avulla. Palaute on monimuotoinen asia, se voi olla esimerkiksi huomiota, 

neuvon pyytämistä, arvioita, uskoutumista. Kolmea tyyppiä palautetta, negatiivinen, rakentava ja 

korjaava, positiivinen ja kannustava. Luottamus taas on keskeinen yhteistyön osa, luottamus perustuu 

siihen informaation mitä meillä on. (Eklund ym. 2021, 108–109, 113, 118.) 

Ihmisten erilaiset persoonat vaikuttavat siihen, kuinka reagoimme erilaisiin asioihin ja uusiin 

asioihin. Kun ihmiset tarkastelevat maailmaa omien kokemusten ja näkemysten kautta, luo se 

haasteen erilaisuuden avaamiselle. Persoonallisuudet ja toimintamallit voivat olla täysin eri asioita eli 

toimintamallit ovat opittuja tapoja toimia ja persoonallisuus on luontainen tapa reagoida. Tiimin 
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menestyksen ennustamisessa persoonallisuudella on iso rooli. Lähijohtajan tulisi turvata 

psykologinen turvallisuus hybridityötä tehdessä. (Eklund ym. 2021, 125, 132–136.) 

5. TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Menetelmän valinta 

Laadullinen fenomenografinen tutkimus, jossa avataan käsitteitä osaamisen johtamisesta ja 

hybridityöstä. Tutkimusstrategian pohja on empiirinen eli kokemuspohjaan perustuva tutkimus 

haastatteluiden muodossa, työ on laadullinen, koska siinä pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaista 

merkitystä kuntien osaamisen johtamisessa ja hybridityössä. (Koppa.) Syvennettynä laadullinen 

tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa tutkitaan yhtä valikoitua tapausten joukkoa (Vuori 2022). 

Tässä tapauksessa tapausten joukko on valikoitunut hankkeessa mukana olevista kunnista. 

Tutkimusaineisto, joka minulla on käytössä, on siis rajallinen. Koska mukana olevista kunnista on 

valittu haastatteluihin suostuneet toimijat.  

Haastattelu tehtiin puolistrukturoituna yksilöhaastatteluna, jolloin luodaan runko kysymyksille, pää- 

sekä alakysymysrunko. Vertailevaa tutkimusta työssä on kuntien välinen vertailu toiminnan ja 

käytänteiden osalta, joita haastattelussa tulee ilmi (Koppa).  

Aineiston analysointiin sopi sisällönanalyysi, jonka dokumenttina toimii haastattelut. Dokumentteja 

analysoidaan systemaattisesti ja objektiivisesti. (Silius 2005, 2.) Ulla Granheim, Britt-Marie Lindgren 

ja Berit Lundman ovat käsitelleet sisällönanalyysin toteutustapojen erilaisuutta siten, että erotellaan 

analyysi, jossa pyritään aineistossa esiintyvien asioiden kuvaamiseen sellaisenaan sekä analyysi, 

jossa on enemmän tutkija tekemää tulkintaa aiheesta ja siitä mistä siinä on kyse. (Vuori 2022.)  

Fenomenografialla saadaan esille erilaisten käsitysten ja kokemusten näkemykset yksilöiden 

näkökulmasta. Jokaisen kunnan toiminta on erilaista, vaikka päätöksenteko nojaa hallintosääntöön ja 

kuntalakiin tietyiltä osin. Jokaisella kunnalla on kuitenkin yksilöllinen hallintosääntö sekä 

kuntastrategia, jolloin eroavaisuuksia tulee johtamiskäytänteissä sekä siinä mitä painotetaan. 

(Koppa.) Tässä metodissa on uskomus siitä, että on yhteinen todellisuus, mutta sen kokeminen ja 

käsittäminen on yksilöllistä. Aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä, jonka kohteena ovat ihmisten 

käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. (Vuori 2021, 3.) Haastatteluissa tarkastellaan haastateltavan 

käsitystä kunnan osaamisen johtamisesta sekä hybridityön tasosta sekä yleisesti näiden aiheiden 

ympärillä olevaa käsitystä pyritään avaamaan.  

Millainen on kuntien tulevaisuuden kuva ja miten tärkeäksi erilaiset johtamisen muodot nähdään, 

tässä tapauksessa tiedolla ja osaamisen johtaminen. Miksi tällaiseen johtamiseen kannattaa kiinnittää 

huomiota. Millainen on kuntien hybridi- ja etätyön näkemys nyt ja tulevaisuudessa. Millaisena 
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nähdään vaikutukset esimerkiksi motivaatioon, työn joustavuuden merkitykseen, työhyvinvointiin ja 

työn houkuttelevuuteen. Miten arviointia voidaan tehdä ja tehdäänkö sitä, entä miten turvataan 

kehittyminen, osaaminen sekä yhteistyön toimivuus.  

Tarkoitus olisi luoda kuvaa yleisestä osaamisen johtamisesta ja hybridityöstä kunnissa, jotta kuntien 

hallinto voisi mahdollisesti myös toisissa kunnissa löytää tutkimuksesta tarttumapintaa omaan 

toimintaansa. Tutkimus vastaa kuntien näkökulmasta tähän uudenlaiseen tapaan työskennellä eli 

hybridityö. Lisäksi saadaan näkökulmaa sille millaisia uusia työelämän joustoja ja mahdollisuuksia 

tällainen työskentelytapa luo. Osaamisen johtaminen on isossa roolissa tämän rinnalla, koska 

tarvitaan uudenlaista osaamista työskennellä etänä tai hybridinä, lisäksi työelämän jatkuva kehitys 

luo vaateen osaamisen jatkuvalle lisäämiselle.  

Käsitteet työssä ovat tiedolla johtaminen, osaamisen johtaminen, hybridityö, joustavuus, hyvinvointi 

sekä motivaatio. Yläteemana on tiedolla johtaminen. Miten tiedolla johtamisen toiminta malleja 

voidaan hyödyntää hybridityön tekemiseen. Millaista tietoa kunnissa on johtamisen tueksi, entä 

millaista tietoa olisi hyvä olla. Osaamisen johtaminen, miten kunnissa johdetaan osaamista, millaista 

osaamista tarvitaan hybridityössä, entä mikä merkitys on osaamisen johtamisella. 

Alateema; Hybridityö käsitteen alla puhutaan hybridityön johtamisesta sekä siitä mitä hybridityö on. 

Perheystävällisyys, kuinka kunnat voivat olla entistä perheystävällisempiä etätyön avulla. 

Hyvinvointi, kuinka hybridityön tekeminen vaikuttaa työhyvinvointiin, kun työn tekeminen on entistä 

joustavampaa ja paikasta riippumatonta. Motivaatio, miten motivaatio työtä kohtaan lisääntyy, kun 

voidaan kunnissa tehdä etä- ja hybridityötä. Samalla voidaan paremmin sovittaa yhteen työ- ja vapaa-

aika. Työn keskiössä ovat osaamisen johtaminen ja hybridityö, nämä käsitteet ovat haastattelu 

tutkimuksen ydin.  

5.2 Haastattelujen toteutus 

Tämän Pro Gradu- tutkielman empiirinen osuus on toteutettu yksilöhaastatteluilla, joissa oli käytössä 

puolistrukturoitu haastattelurunko, joka teemoitettiin kolmeen osaan viitekehykseen sopivasti; 

haastateltavien taustat sekä miten he näkevät aiheen taustat omassa organisaatiossa, itse ydin asia, 

millainen kokemus ja näkemys aiheesta on oman organisaation toiminnassa sekä henkilökohtaisella 

tasolla ja tulevaisuus kuva, millaisena haastateltavat näkevät osaamisen ja hybridityön 

organisaatiossaan tulevaisuudessa. Haastatteluissa pyrittiin samaan näkemystä Lapin kuntien 

osaamisen johtamisesta ja hybridityöstä, lisäksi samalla hieman kuvaa siitä mikä näiden asema on 

kuntakentällä. Lisäksi kartoitettiin viestinnän roolia ja tiedolla johtamisen merkitystä näille aiheille 

kunnassa. Mukana Lapin kuntia, jotka ovat osa hanketta ja sen ulkopuolelta. Henkilöt ovat erilaisista 
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ja -tasoisista tehtävistä; päällikkö, johtaja ja koordinaattori. Haastateltavia oli mukana kahdeksan, 

määrä oli ihan hyvä yksilöhaastatteluihin.  

Haastattelut toteutettiin vuoden 2022 huhtikuussa kahden viikon aikana, viimeinen haastattelu 

soviteltiin toukokuun alkuun. Kaikki haastattelut tehtiin Teams- alustalla ja pyyntö haastatteluihin 

meni sähköposti viestinä. Haastattelut kestivät 45–60 minuuttia. Haastattelut tallennettiin ja 

litteroitiin. Haastattelurunko koottiin yhdessä hankkeen toimijan kanssa, henkilö kuka toimii työssäni 

ohjaajana hankkeen puolesta. Lisäksi haastattelurungon kysymyksiin mietittiin erillinen viestinnän 

kysymys, joka kohdistettiin osalle haastateltavia ja osalle esitettiin kehitys näkökulman 

kysymysrunko. Tällä tavalla haluttiin saada esille kuntien näkökantoja kehitystyölle osaamisen 

johtamisen ja hybridityön yhteydessä sekä millainen on viestinnän merkitys toimijoiden mielestä 

näiden osa-alueiden yhteydessä.  

Haastatteluissa oli keskusteleva luonne, jolloin kysymykset eivät täysin lukitu tiettyyn järjestykseen, 

kuten strukturoidussa haastattelussa. Tutkimuksen laajuus on riippuvainen hankkeessa mukana 

olevista kunnista sekä siitä, miten kuntien sisällä oli ilmaistu kiinnostus osallistua haastatteluihin. 

Lisäksi haastateltavien rajaus tehtiin yleishallinnon henkilöihin, koska kuntasektori on niin laaja ja 

moninainen, tällä tavalla saatiin säilytettyä selkeys sekä oma kiinnostukseni kohdistuu hallintoon ja 

nimenomaan kunnan kokonaisjohtamisen hallintoon.  

5.3 Tutkimusmenetelmän haasteet 

Ensimmäinen haaste oli epävarmuus siitä, että saako haastateltavia lainkaan. Tämän jälkeen 

epävarmuus tekijäksi muodostui, saako vastauksia kysymyksiin kattavasti. Haasteita voisi siis olla 

haastateltavien vähyys sekä vastausten kapea alaisuus, koska osaamisen johtaminen voi olla 

kuntahallinnossa aiheena vieras, jolloin siihen ei välttämättä saa kunnon vastauksia. Lisäksi 

hybridityö on uutta ja osittain vaikea toteuttaa kunnissa. 

Oma roolini on tiedon kerääjä, haastattelen ja kuuntelen, keskustelen mukana ja herätän ajatusta 

aiheen ympärillä. Asenteeni pyrin pitämään neutraalina, annan haastateltaville tilaa vastata oman 

näkemyksensä mukaan, etten ohjaile keskustelua mihinkään tiettyyn suuntaa. Eli oman roolin 

objektiivisena pitäminen on haaste haastatteluiden toteuttamisessa, ja ettei vaikuta siten vastauksiin. 

Aineisto koostuu yhteistyössä kootuista kysymyksistä, aihe on itselleni työelämästä sekä teoria 

aineistosta tuttu, joten on haastavaa jättää kommentointi pois tai pitää keskustelu asian ympärillä 

neutraalina. Tutkittavat ovat itselleni vieraita, jolloin pyrin kuulostelemaan millainen, on heidän 

halunsa tuoda asioita esille, mikä luo haasteen kattavalle aineiston saannille. 
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Aineiston oikeanlainen analysointi ja tuloksen tulkinta siten, että saa uutta näkökulmaa aiheeseen, 

mutta samalla saa kuntien ääntä kuuluviin siitä missä mennään. Lisäksi haaste tulee olemaan 

haastattelukysymysten avaaminen fenomenografian näkökulmasta. Kun taas sisällönanalyysi 

vaikuttaisi menetelmänä sujuvalta. Tulosten analysoiminen niin, että anonymiteetti säilytetään ja 

avaus sekä tulkinta on mahdollisimman yleisellä tasolla.  

6. EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI 

6.1 Analysoinnin lähtökohdat 

Haastattelujen sisältöä analysoin litteroinnin jälkeen otsikoinnin kautta eli eräänlaisella aiheen 

teemoituksella osiin. Jolloin tämä vastaa sisällönanalyysi menetelmää. Siinä on tarkoituksena tiivistää 

tutkittava ilmiö, joka helpottaa johtopäätösten tekoa (Alakoski 2021, 48). Sisällön analyysi keskittyy 

siihen mistä sioista, aiheista ja teemoista aineisto kertoo. Tätä analyysi menetelmää voi käyttää muun 

muassa haastattelujen analyysiin. (Vuori 2021.) Lisäksi nostan analyysissä haastateltavien käsityksiä 

asioista esille, koska yksilöhaastattelut tuovat esiin aiheesta muodostuneet käsitykset työelämässä. 

Koska fenomenografia on ihmisten käsitysten tarkastelua, ja se on työssäni tutkimusmenetelmänä, 

voidaan tätä menetelmää käyttää. Tarkastellaan siis ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, 

tarkoitus on kuvata, analysoida sekä ymmärtää käsitysten välisiä suhteita, mutta myös tuoda esiin 

kokemusten sekä käsitysten eroavaisuuksia. Keskeistä tässä on, että meillä on yksi maailma, jota 

ihmiset ymmärtävät eri tavoin. Käsitykset voivat muuttua ajan kuluessa. (Kettunen 2021.) 

Haastateltavia oli kaikkiaan kahdeksan kuntaorganisaatioiden yleishallinnon toimijoista. Aineiston 

laajuudesta johtuen tutkimus on aihetta avaava, ei kenties niinkään yleistettävää tietoa tuottava. 

Tutkimus antaa kuitenkin kuvaa siitä millaisia käsityksiä sekä näkemyksiä kuntien osaamisen 

johtamisesta on ja millä tavalla hybridityö nähdään kunta organisaatioiden toiminnassa nyt ja 

tulevaisuudessa sekä osaamisen johtamisen yhteydessä. Haastateltavien kokemuksia, näkemyksiä 

sekä organisaatio tietoa tuodaan tutkimuksen avauksessa esiin siten, että anonymiteetti huomioidaan. 

Haastateltavia oli eri tasoisista toimista sekä hieman eri tyylisistä tehtävistä, mikä kuitenkin antoi 

kattavan kuvan kuntien tilanteesta Lapissa, joka osoittautui erityyppiseksi joidenkin kuntien välillä. 

Ja jopa kuntien sisällä toimijoiden välillä on eroa siinä, miten hybridityöstä ajatellaan sekä osaamisen 

johtamisesta. Myös tiedolla johtaminen koettiin eri tavoin, sen sisältö ja tarkoitus. Haastatteluista 

etsittiin yhteneväisiä näkemyksiä sekä myös ajatusten eriäväisyyksiä. Hankkeelta tuli hyviä 

pohjustuksia sille, miten haastattelu valintaa voi lähteä tekemään. Samalla myös erilaiset persoonat 

sekä erilaisista tehtävistä tulevat henkilöt voivat antaa kattavan kuvan Lapin kuntien tämän hetken 

osaamisen johtamisesta ja hybridityön tilanteesta. Samalla myös pohdintaa asioiden ja toimien 
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kehittämiseksi sekä mitä tullaan tarvitsemaan kunnissa, jotta osaaminen säilytetään ja johtamista 

osataan viedä oikeaan suuntaan. 

6.2 Kohdeorganisaatioiden esittely  

Kahdeksan haastateltavaa eri puolilta Lappia, Perheystävällinen hybridityön Lappi – hankkeen 

kyselyiden kautta kartoitettuja haastatteluista kiinnostuneita ja jollain tavalla hankkeessa mukana 

olevia toimijoita. Haastateltavia oli eri tasoista toimista sekä hieman eri tyylisistä tehtävistä, mikä 

kuitenkin antoi kattavan kuvan kuntien tilanteesta Lapissa, joka osoittautui erityyppiseksi joidenkin 

kuntien välillä. Ja jopa kuntien sisällä toimijoiden välillä on eroa siinä, millainen ajattelutapa on 

hybridityöstä sekä osaamisen johtamisesta. Myös tiedolla johtaminen koettiin eri tavoin, sen sisältö 

ja tarkoitus.  

Kuntapolitiikka nousi useamman kunnan kohdalla asiaksi, jolla on totta kai iso vaikutus, ajoittain 

koetaan, että jopa liian iso vaikutus. Sekä osaaminen ja ymmärrys asioiden ympärillä voi olla 

poliittisella hallinolla viranomaisjohtamista erilaisempi. Kuntasektori on täten monimutkainen sekä 

ajoittain jäykkä toimintakenttä, jossa useat eri lainalaisuudet tulee ottaa huomioon. Kuntajohtamisen 

tulevaisuus tutkimus kyselyssä (Haveri 2020) on noussut esiin, että entisestään korostuu 

ammattitaitoinen päätöksenteko myös luottamushenkilöiden osalta. On nähty, että vaikutusvalta 

kasvaa kunnanhallituksella, jolloin odotetaan nopeaa, vaikuttavaa ja paremmin perusteltua 

päätöksentekoa. (Ryynänen 2021a, 139.) Haastatteluissa nousi esille se, että joidenkin toimijoiden 

mielestä vahva poliittinen vaikuttaminen hankaloittaa työtä. Se, että poliittinen johto haluaa pitää 

päätöksenteon lankoja käsissään, voi osaltaan vaikuttaa kunnan osaamisen rakenteisiin. Sekä 

tämänhetkisellä hitaudellaan ja joustamattomuudellaan, se aiheuttaa haasteita rekrytoinnissa, ja voi 

myös vaikuttaa osaaja rakenteeseen kunnissa. Myös potentiaalia saatetaan hukata, jos rekrytointi 

prosessiin ei ole tarpeeksi perehtyneisyyttä.  

Kuntatalouden raamit olivat myös yksi osa, jolla oli suuri vaikutus sille, kuinka kunnissa voidaan 

asioita kehittää sekä miten osaamista voidaan lisätä. Resurssien rajallisuus vaatii luovaa sekä laajaa 

ajattelua siitä, miten osaamista johdetaan tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Kunnat ovat osa 

kilpailua, jossa ne yritysten kanssa ja niiden tavoin kilpailevat osaajista. Tämä herätti kuntia 

pohtimaan keinoja vetovoiman lisäämiseksi, talouden raamien ollessa tietynlaiset. 

Kehitys ja viestintä näkökulmat haastatteluissa loivat asetelman, jossa saatiin eriytettyä saatuja 

vastauksia, jotta näkökulmaa voitiin laajentaa. Viestinnän merkitys ja lisäksi kehittämisen merkitys 

herättivät haastateltavissa erilaisia kokemuksia sekä näkemyksiä asiasta. Viestintä on 

vuorovaikutusta ja johtamisessa sekä tiimityössä vuorovaikutuksella on merkittävä rooli, jotta 
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tehtävät saadaan hoidettua. Yksilöiden ja organisaation toiminnan kehittämisellä taas on merkitystä 

hyvinvointiin, motivaatioon ja se voi olla tulevaisuudessa kuntien sekä kaupunkien vetovoima tekijä 

työnantajana. Kun luodaan hyvät sekä toimivat osaamisen kehittämisen pohjat, voidaan saavuttaa 

työpaikka etu, jonka avulla voidaan kilpailla osaajista. Rahallinen korvaus on tärkeä, mutta ihmisillä 

voi olla myös muita itselle tärkeitä arvoja ja motivoinnin keinoja.  

Kunnissa ja kaupungeissa Lapissa on tilanne, jossa väestö vähenee, koska ikärakenne on tietynlainen, 

joten joudutaan miettimään, miten saadaan ihmisiä Lappiin. Samalla, kun kehitetään julkista sektoria 

työnantajana, voidaan kehittää kokonaisuudessa työn tekemisen mahdollisuuksia. Tämä on asia, 

johon tarvitaan myös osaamista Lapissa julkisella sektorilla, millaisia toimia tarvitaan laajempaan 

hybridityön tekemisen mahdollistamiseen.  

6.2.1 Kuntien taustat, urapolku ja työnkuva 

Haastateltavissa oli monenlaista taustaa omaavia henkilöitä, mutta melkein kaikissa oli yhteneväistä 

halu kehittää ja kehittyä sekä näkemys siitä, että myös julkisen sektorin tulee omaksua jatkuvan 

oppimisen kulttuuri. Tämä muutos on monesti haastavaa toteuttaa, koska ihmisten tapa ajatella tulisi 

muuttaa. Kun asioita on tehty tietyllä tavalla vuosia, jopa vuosikymmeniä, on sitä hyvin vaikea lähteä 

muuttamaan. Tässä kohtaa osaamisen johtamisen taidot voivat auttaa, jos pystytään motivoimaan 

henkilö näkemään oma parhaansa osaamisen kehittämisessä. 

Koulutus taustoiltaan haastateltavat olivat yliopisto tutkinnon käyneitä, suuntauksina oli terveyteen, 

matkailuun, kasvatukseen, markkinointiin ja talouteen sekä suunnitteluun liittyviä aineita eli hyvin 

moninainen kirjo erilaisia taustoja koulutuksen osalta. Kaikille oli ominaista työllistyminen melkein 

heti tai hyvin nopeasti opintojen jälkeen. Opinnot olivat johtaneet tutkimuksen pariin, talouden eri 

osa-alueille yksityisellä sektorilla, julkisen sektorin lisäksi usealla kokemusta myös yksityiseltä 

sektorilta, työt ovat vieneet myös terveyden ja kasvatuksen pariin. Myös hanketyö osoittautui 

olemaan taustalla työssä useammalla, jolloin on oltu mukana kehittämässä oman alan jotain osa-

aluetta hanketyön muodossa. Haastateltavien taustoista löytyi myös markkinointi ja finanssiala sekä 

talous osaamista erilaisista näkökulmista. 

Erilaisten työ- ja koulutustaustojen kautta ei suoraan kaikkien kohdalla olisi osannut yhdistää 

tämänhetkistä tehtävää, mikä luo kuvan siitä, että osaamisella sekä sen oikeanlaisella kohdistamisella 

voidaan edetä hyvin erilaisiin tehtäviin. Lisäksi oma motivaatio sekä asioiden oppiminen varmasti 

edistävät tehtäviin etenemistä. Haastateltavat toivat esille, että kun on mielenkiinto, into, uteliaisuutta 

ja tuki niin työn ohessakin voi opiskella. ”Ei olla koskaan valmiita, elinikäinen oppiminen.”  
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Haastateltavilla oli erilaisia määriä johdettavia henkilöitä tai toimitaan tukena johdolle ja 

esihenkilöille. Eli toimitaan asiantuntijatyön omaisesti itsenäisessä tehtävässä. Henkilöstöä suorassa 

alaisuudessa saattoi olla alle kymmenen, mutta kokonaisuudessaan heitä saattoi olla jopa yli 100. 

Sitten vielä työntekijöiden moninainen kirjo, jolloin substanssia ei mitenkään voi jokaisen kohdalla 

itse esihenkilö tai johtaja omaksua. Oman osaamisen tulee johtamisessa olla tuolloin osaamisten ja 

kyvykkyyksien johtamisessa ja ohjaamisessa sekä toiminnan organisoimisessa. Erilaisia 

kehittämiseen liittyviä tehtäviä haastateltavien keskuudessa näytti olevan tai taustalla oli, joka antaa 

kuvan kuntasektorin toimijoista monipuolisina tekijöinä.  

Kunnissa on työtehtävien kautta kiinnitetty huomiota työhyvinvoinnin sekä osaamisen lisäämisen 

asioihin, koska näihin osa-alueiseen on jollain henkilöllä aikaa panostaa. On mahdollisuus luoda 

suunnitelmallista toimintaa ja kiinnittää huomiota kyselyiden tuloksiin, jolloin toimintoja kyetään 

korjaamaan ja voidaan nähdä niiden positiiviset vaikutukset. Eri työtehtäviin siirtyminen ja 

työpaikkojen vaihtaminen nähtiin myös kokemusta kerryttävänä, vaikka aina se vaatii rohkeutta 

vaihtaa tehtäviä ja menee aikaa omaksua tehtävät sekä tutustua uuteen organisaatioon sekä kulttuuriin 

siellä. Esihenkilönä toimitaan monenlaisille osaajille ja haastatteluissa tuli esille, että esihenkilö 

tehtävä onkin normaalia työtä. Otat itsekin osaa tekemiseen eli toimit esimerkkinä, se on päivittäisistä 

asioista keskustelemista, tulee olla avoin ja kuunnella, ratkaistaan yhde heti mahdolliset ristiriidat.  

6.2.2 Hybridi- ja etätyön johtamiskokemukset 

Kun siirrytään hybridi- ja etätyöhön, korostuu keskustekuyhteyden merkitys. Teams-alustan kautta 

toiminta käydään keskusteluita ja pidetään palaverit, yksi näkökulma oli haastatteluissa, että pidetään 

vähintään viikoittain palaveri ja etäkahvihetki, näissä kahvihetkissä etenkin pidetään keskustelu 

vapaamuotoisena, tällaisilla hetkillä on merkitystä. Näillä saadaan pidettyä yllä sitä yhteyttä 

henkilöstöön, etätyössä esihenkilön tulee olla aktiivinen, haastatteluissa tuli esille, ettei pelkkä 

sähköpostijohtaminen riitä. Sähköposti viestit ja viestit yleensä antavat liikaa tulkinnan varaa. Kun 

COVID-19 pandemia toi vauhdilla keväällä 2020 etätyön myös osaksi kuntasektoria, jouduttiin 

tarkastelemaan kuntien etätyön tekemisen mahdollisuuksia. Alettiin luomaan johtoryhmien kanssa 

etätyösopimuksia, koska ne eivät olleet tarpeeksi kattavia sellaisenaan. Oli myös laadittu yhteistyössä 

etätyö ohjeita. Joissain kunnissa oli lähdetty työstämään etätyösopimuksia etukäteen ennen sulkua, 

luotiin sopimus käytäntöjä sekä ohjeita, kuinka etä- ja hybridityötä saa tehdä.  Laadittiin etätyöohjeita, 

joissa saattoi olla etätyötä kaksi päivää kuukaudessa, kun korona iski, mentiin käytäntöön kaksi 

päivää viikossa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä on etätyön määrässä tapahtunut. Ohjeiden ja 

sopimusten kanssa koetaan olevan kuitenkin edelleen haasteita. Korona oli suuri tekijä hybridityön 

nopeassa kehittymisessä.  
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Lisäksi esihenkilöt ja johtajat joutuivat yhdessä ICT-osastojen kanssa miettimään, että mistä kaikille 

tarvittavat etätyö laitteet. Samalla huomattiin, että järjestelmät eivät kunnissa antaneet myöten etänä 

tehtävään työhön, useissa kunnissa ohjelmat vaativat organisaation verkossa olemista eli käytössä 

eivät olleet selainpohjaiset ohjelmat. Haastateltavat kertovat, että aloitettiin suunnittelu ICT-osaajien 

kanssa siitä, miten saadaan henkilöstö etätyöhön.  

Etätyön aloittamisen kynnyksellä huomattiin, että laitteidenkin osalta oli vajavaisuutta, johdolla ja 

esihenkilöillä oli esimerkiksi kannettavat tietokoneet sekä telakat, joka mahdollistaa vapaan 

liikkumisen, tällaista laite pulaa oli useammassa kunnassa. Laitehankintoja tuli alkaa tehdä 

työntekijöille myös. On myös organisaatioita, joissa on osastoja, joiden havaittiin olevan riippuvaisia 

tulostimista sekä paperiarkistoista eli nämä eivät olleet valmiita hybridimalliin. Etä- ja hybridityöhön 

siirtyminen näkyi koko organisaatio tasolla myös siten, että saatiin kaikille teams- tunnukset, mikä 

tietenkin helpotti yhteisen työskentelyn rakentamista etämuotoon. Käyttöön on otettu erilaisia 

alustoja, esimerkiksi osalla kunnista Google ympäristö ja osalla taas Microsoft, näissäkin siis tullut 

erilaisia vaihtoehtoja. Paljon asioita on kehittyneet huimasti osassa kunnista, digitalisaatio on ottanut 

suuren harppauksen; asianhallintajärjestelmät, sähköiset säilöt, tilavarausjärjestelmä, on myös 

saatettu luoda verkkokauppa kunnalle. Vaikka kaikki kehitystyö digitalisaation lisäämiseksi maksaa, 

niin se voidaan nähdä tehtäviä vapauttavana, lisäksi on edistetty uudenlaista tapaa tehdä töitä.  

Edelleen työtä riittää, mutta osa kunnista kokee, että kunnalla on hyvät työkalut. 

On luotu erilaisia käytänteitä etätyön tekemiselle, osastojen välilläkin saattaa olla eroja 

toimintamalleissa. On tilannepalavereita, viikko- ja kahvipalavereita, toki monessakaan kunnista ei 

kahvipalavereita ollut juurikaan käytetty, nämä saattoivat olla kokemus edellisestä työpaikasta 

yksityisellä sektorilla. On myös kuntia, joihin on saatu joustaviakin malleja toimia, etäpäiviä voidaan 

sopia viestillä esihenkilön tai johtajan kanssa. Mikäli tilanne on sellainen, että esimerkiksi sairastuu, 

mutta kykenee työtehtäviä hoitamaan kotona tai on saatu luotua perheystävällistä mallia, jossa voi 

ilmoittamalla olla etätyössä kotona.  

Etätyö on vaatinut jatkuvaa kehittämistä, etenkin kuntien järjestelmien kehittämisessä niin, että 

järjestelmiin päästään myös kotona. Lisäksi on työstetty kokouskäytänteitä, hybridityö malli on 

jätetty paikoin käyttöön palavereiden kanssa koronan helpotettua, osa on kunnanvirastolla paikalla ja 

osa osallistuu etänä. Osalle on edelleen haastavaa toimia hybridimallissa palavereiden suhteen, 

koetaan, että on helpompaa, jos kaikki ovat etänä tai läsnä. Lähityö tuo haastatteluiden mukaan 

välikeskustelua, joka jää hybridimallissa osalla kuulematta. Yksi näkemys taas on, että Teams- 

palaverit ovat tuoneet tullessaan uudenlaisen palaveri tavan, jossa ”tyhjän” puhuminen on jäänyt pois.  

Etätyö on tuonut mukanaan osaan kunnista tiiviimmät kokouskäytänteet, ennen kerran kuukaudessa 
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pidetyt palaverit ovat muuttuneet etätyön myötä kerran viikossa pidettäväksi. Toki nyt koronan 

helpottumisen myötä määrä on laskenut joka toinen viikko pidettäviksi palavereiksi, mutta työntekijät 

ovat pitäneet tästä tiivistä mallista keskushallinnon kanssa. Näissä kokouksissa saadaan kuvaa siitä, 

mitä kunnan päätöksenteossa on milloinkin käyty läpi, samalla käydään läpi käynnissä olevia tehtäviä 

sekä mahdollisia huolia. On tärkeää olla perillä siitä, miten asiat etenevät. On myös näkemystä siitä, 

että hallinnonpalaverit ovat niitä, jotka sujuvat jo etänä ihan hyvin. Mutta työpaja tyyppisen 

kokoustoiminnan ei nähtäisi onnistuvan, tässä toki voidaan miettiä, onko johtamisessa osaamisvajetta 

tämän asian suhteen 

Haastattelut toivat esiin, että tällaiset tiiviimmät kokous käytänteet ovat tuoneet mukanaan paremman 

ymmärryksen toisten työtehtävistä, kun ennen on helposti ajateltu, että jonkun toisen tehtävä on 

omaani helpompi. Tieto ja viestintä ovat tarkentuneet. Osalle on myös muodostunut oman esihenkilön 

tai johtajan kanssa nopeita tilannekatsaus palavereita, joissa saattaa tulla esille myös tehtäviä, mistä 

ei vielä aiemmin ollut sovittu. Osalle haastateltavista etätyön tekeminen oli rutiininomaista, koska 

sen tekemiseen on tottunut. Lisäksi sen tekemiseen on saattanut saada oppia aiemmissa työpaikoissa, 

etenkin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla maantieteelliset organisaatioiden sijainnit ovat 

luoneet tarpeen sille, että on lähdetty miettimään ja kehittämään tapoja toimia etäällä toisistaan.  

Nyt kun hybridi- ja etätyötä on päästy tekemään, on alettu päivittää etätyöohjeita, muutoksia on tehty 

etenkin kevään 2022 aikana. On myös havaittu useammassa kunnassa, että osa haluaa tehdä etänä 

töitä ja osa taas ei. Osa työntekijöistä haluaa tulla toimistolle, jotta koti säilyy kotina ja työt jäävät 

toimistolle päivän päätteeksi. Ja joillakin nähdään hybridityön onnistuvan paremmin kuin toisilla. Ei 

ole aina iästä tai sukupuolesta kiinni kenellä työ hybridinä toimii. On otettava siis työnteossa 

huomioon tämä, oli jonkin verran yllättänyt, etteivät kaikki halua etätyöhön, mutta työntekijöiden 

tulee saada valita, koska etätyön perusta on vapaaehtoisuus. Esihenkilönä ja johtajana osa itse tykkää 

etätyön tekemisestä, ja onkin sitten kannustanut työntekijöitä myös sen pariin sekä tuonut esille sitä, 

että on itse esihenkilönä tai johtajana tavoitettavissa samaan tapaan kuin toimistolla ollessa. Joskus 

jopa paremmin etänä kuin läsnä ollessa. Työntekijöiden kanssa, ketkä pitävät etätyöstä, heitä on 

helppo johtaa, kun asettaa vain tavoitteet heidän kanssaan. He usein pitävät asioiden 

aikatauluttamisesta ja ovat itseohjautuvia, jolloin heidän kanssaan tarvitsee vain käydä valmiita 

saavutuksia läpi. On myös ollut tekijöitä, joiden kanssa esihenkilö ei ole perinteisellä tyylillä sopinut 

tehtävistä asioista, ne ovat itsenäisen otteen avulla tulleet esille. Itseohjautuvuuden ominaisuus nousi 

esille useamman kunnan kohdalla. Mutta mikäli ei ole asettaa tavoitteita, niin toiminta menee 

molemmin puolin hankalaksi.  
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Ihmiset haluavat nähdä toisiaan edelleen, se on meille luonteva tapa toimia. Osa haluaa käydä 

tapaamassa esihenkilöä tai johtajaa, muuten kokevat jäävänsä yksin ja syrjään. Edelleen nähdään 

myös haasteeksi muun työyhteisön tukeminen, kun tehdään etä- ja hybridityötä. Tämä voi nimittäin 

johtaa siihen, että keskitytään omaan työhön ainoastaan, jolloin herää kysymys palveleeko se 

kokonaisuutta. Toimistossa tapahtuvat työn keskeytykset jäävät, jolloin työntekemiselle tulee 

rauhallinen aika. 

Keskusteluissa on tullut esille, että etätyö on sujunut hyvin, alkuvaiheen pienen kankeuden jälkeen. 

Hybridityömalli on kuntasektorilla uudempaa, koronan myötä tämä on lisääntynyt, vaikka 

mahdollisuus tällaisen työn tekemiselle on ollut jo aiemminkin, ei sitä ole hyödynnetty tai sen käyttö 

on ollut suppeampaa. Edelleen on havaittavissa, että kaivataan yhteisiä pelisääntöjä toiminnalle sekä 

opastusta työkalujen käytölle sekä kokous ja palaveri käytäntöjen avausta eli miten toimitaan. 

Korona toi mukanaan valtavasti muutoksia asioihin kunnissa, samalla se on avannut uusia ja haastavia 

asioita, muun muassa johtamisen kannalta on tullut esiin haastavia asioita, käy ilmi haastatteluissa. 

Johtamisen kannalta haastavaksi koettiin työajan seuraaminen sekä työtehtävien seuraaminen. 

Hybridityö vaatii niin johtajalta kuin työntekijältä enemmän, ei voida sanoa, että tee mitä hoksaat. 

Yleensä on parempi, kun voidaan määritellä tekijälle jokin kokonaisuus työstettäväksi ja kun tämän 

saa suorittaa rauhassa ilman keskeytyksiä, on se parempi työntekijälle. Oli myös näkemystä siitä, että 

on mahdotonta kyetä purkamaan etätyössä tehtyjä asioita työntekijöiden kanssa eli kysymällä mitä 

olet saanut aikaan. Läsnä ollessa koetaan, että on helpompi nähdä tehokkuuden lasku, etätyössä se 

näkyy myös, mutta viiveellä. Vaikka toimitaan eri pisteissä, niin voidaan olla yhteydessä, ja on 

huomattu, että yhteydenpito muiden esihenkilöiden kanssa esimerkiksi on ollut helppoa etänä. 

Kokemus tässäkin asiassa helpottaa toimintaa.  

Hybridityö koettiin haastatteluiden perusteella haasteelliseksi toteuttaa, mutta se on saatu sujumaan 

ja esihenkilöt ovat kertoneet, etteivät työtehtävät jää tekemättä. Edelleen huomaa, ja etenkin ennen 

koronaa, että on olemassa perinteistä asennetta eli ajatellaan, että työt jäävät etänä tekemättä, kuten 

aiemmin jo oli maininta työajan ja -tehtävien seuraamisesta. On lähtöoletus, että et ole töissä 

ollenkaan vaan vapaalla. Eli olet töissä vain, kun olet toimistolla, mutta tällainen asenne on onneksi 

lähtenyt lieventymään. Eräs näkökulma oli, että on omasta asenteesta paljon kiinni asioita, kun asiasta 

ei tee itselleen kynnyskysymystä, niin sitä on helpompi lähteä edistämään. Kun jokainen tekijä omaa 

asenteen, että asiat toimivat, esimerkiksi viestintä ym., niin yleensä ne sitten toimivat. Työskentely 

kulttuurin ja asenteen nähdään olevan useamassa kunnassa sellainen, että ei olla vain totuttu asiaan 

eli se vaatii toistoa. Asenteiden ja oletusten lieventyminen on alkanut positiivisten kokemusten kautta. 

Kävi ilmi, että työn tekemisen tulee perustua luottamukseen tai koettiin, että aika paljon sen tulee 
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siihen perustua. Tämän lisäksi tuotiin esiin sitä, että ei kukaan ehdi eikä voi jokaista yksityiskohtaa 

esihenkilönä tai johtajana seurata. On näkemyksiä, että päivittäinen lähijohtaminen ja palaveri 

käytänteet kaipaavat osassa kuntia eräänlaista uudelleen muotoilua. 

Tuli myös kokemus siitä, että puhdas etä- tai lähityö on helpompaa kuin hybridityö, tämä siis 

hybridityön johtamiskokemus. Lisäksi on nähty, että asiantuntija työtä sekä vastaavanlaisia tehtäviä 

tekevät osaavat määrittää missä tekevät tehtäviään tehokkaimmin. On myös helpommin ajateltavissa 

asiantuntijat ja esihenkilöt hybridityön näkökulmasta, juuri tehtävien itsenäisen luonteen vuoksi. 

Tämän yhteydessä kävi ilmi, että osaamisalueet ovat usein sellaisia, että ei niissä johtaja edes osaa 

substanssin vuoksi auttaa.  

Haastateltavissa oli noussut havainnoksi, että etänä työtä tekevät olettavat, että johtaja voi vastata 

aina, kun häntä tavoittelee. Ei ymmärretä, että johtajalla saattaa olla monta erillistä tehtävää juuri työn 

alla, tämä tulee siitä, että ei olla paikalla näkemässä työtilannetta. Tällaiseen tarvitsisi todennäköisesti 

etäjohtamisen päivän. Kannustusta etätyön tekemiseen on johdolta tullut ja sitä kautta on saatu 

positiivisia kokemuksia, kun etätyötä on lähdetty kokeilemaan. Monesti kokeilu kaatuu 

epävarmuuteen osaamisesta, liittyen työkalujen käyttöön, ja kuinka työnteko saadaan onnistumaan, 

kun toimistolla kaikkea materiaalia. Tähän kaikkeen auttaa kannustamisen lisäksi kouluttaminen. 

Esihenkilön ja johtajan esimerkillä sekä asenteella nähdään olevan selkeä merkitys etätyön 

tekemiselle, mikäli suhtautuminen aiheeseen on nuivaa ja ei kannusteta, on se este toiminnalle. Tämä 

on kaikenlaisen negatiivisuuden kanssa, kannustus ja tuki esihenkilöltä ja johtajalta vievät eteenpäin 

ja luovat intoa kokeilla asioita. Tuen ja sen tarpeen kokemus on näyttäytynyt useamassa kunnassa 

johtamisen osalta, tulee osata tukea sekä huomata sen merkitys. Lisäksi myös se näkökulma, että 

osaako työyhteisö kommunikoida etänä keskenään, ja tuoda esille esimerkiksi liian suurta 

työkuormaa yksilötasolla, jolloin työnjakoa voitaisiin tehdä. Tällaisen asian esille tuominen vaatii 

itsenäistä otetta työntekijöiltä. Johtamisen puolelta voitaisiin avata yhteisen tavoitteen näkökulmaa, 

jolloin voi herätä ajatus siitä, ettei keskity vain oman työn tekemiseen, vaan tarkastellaan 

kokonaiskuvaa. 

6.2.3 Ohjeet ja arviointikriteerit osaamisen johtamiseen 

Osaamisen johtamisen nähdään haastavan kenttää koko ajan, tulee miettiä mikä on arviointi kriteeri 

osaamiselle. Itse johtaminen ja johtamisosaaminen kokemuksen mukaan hukkuu arjen tekemiseen ja 

kiireeseen, sen arvioiminen ja kriteerit. Johtajuutta tukisi pysähtyminen miettimään asiaa kunnolla. 

Ylimmän tason johtamisessa mahdollisesti pysähdytään miettimään, mutta operatiivisen tason 

päivittäisessä johtamisessa esihenkilöt eivät ehdi miettiä syvemmin johtajuutta. Kiire oli kokemus, 

joka nousi esiin parissa kunnassa, esihenkilöt kokivat, että aikaa ei jää aktiiviselle vuorovaikutukselle, 
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jota kerran vuodessa tehtävä kehityskeskustelu kaipaisi varmasti tuekseen. Lisäksi itse esihenkilö 

työhön koettiin jäävän vähän aikaa. 

Osaamisen johtamiseen ei kaikissa kunnissa ole suoraa ohjetta, oli eräs kunta, joka kertoi, että aika 

vähän on osaamiseen ohjeita.  Kun mietitään kuntien osaamisen johtamista, niin osa johtajista ja 

esihenkilöistä näkee, että työntekijät osaavat itse parhaiten katsoa sopivat koulutukset. Tämä sen 

vuoksi, että heillä on oman alansa substanssi tiedossa. Näin ollen osaamisen kehittäminen on jossain 

määrin työntekijöiden omalla vastuulla. Mielenkiintoiset koulutukset käydään yhdessä läpi, 

mahdollistetaan sitten hyväksi katsottuihin koulutuksiin pääsy mahdollisuuksien mukaan. Joissain 

kunnissa on käytössä myös omia termejä asialle, kuten oppiva ja osaava organisaatio tai nämä ovat 

olleet jo vuosia käytössä. Eräs kunta on lähtenyt työstämään kyvykkyyden edistämisen mallia, jonka 

kehittäminen koetaan haasteelliseksi. 

Henkilöstön osaamisen kartoittamista tehdään usein kehityskeskusteluiden ja 

tulevaisuuskeskustelujen, henkilöstösuunnitelmien - vuosikellojen kautta. Tämä nousi usean kunnan 

arviointikriteeriksi ja toimeksi, jolla osaaminen tulee esille, niissä näkyvät onnistumiset ja asetetaan 

uusia tavoitteita. Näissä keskusteluissa yllä mainittu taulukko esimerkiksi on hyvä työkalu osaamisen 

tilanteen kartoittamiseen, tietty malli siis kunnilla usein käytössä. Hyväksi havaittuja perusmalleja on 

hyvä hyödyntää, ja ottaa niihin mukaan ajassa tarvittavia lisäyksiä, kertoi yksi haastateltavista 

johtajista. Tuli myös näkemys siitä, että hyvin henkilöstönsä tunteva esihenkilö tunnistaa arjessa 

kehittämisen tarpeita. On myös kuntia, joissa on kokemus siitä, että koulutuksiin liittyen ei ole 

kirjallista ohjetta, on vain käytäntöjä. Intrasta ei esimerkiksi löydetä toimintaohjeita, strategia sivuaa 

aihetta. Tämä koettiin kehittämisen kohteeksi tulevaisuudessa osassa kunnista, kun taas toisessa 

kunnassa intrasta löytyy erilaisia toimintaohjeita. 

Isossa kuvassa tarpeet tulisi perustua tietoon, tiedon saaminen ja johtaminen korostuvat. Tietoa tulisi 

hyödyntää, mutta se nähdään ainakin yhdessä kunnassa asiaksi, joka vaatii vielä tekemistä, saadaan 

se tieto jalostumaan suunnitelmaksi ja kokonaiskuvaksi, että sitä johdettaisiin. Tämä koetaan 

tavoitetilaksi. Esimerkiksi kehityskeskusteluiden tieto jalostuisi suunnitelmaksi koko organisaatiolle, 

kyse on resursseista, järjestelmän ja toimintamallin rakentamisesta. Kunta on pyrkinyt linkittämään 

työhyvinvointi kyselyn ja kehityskeskustelun, pyrittäisiin saamaan tukea tiimikohtaiseen 

kehittämiseen. Harvoin tätä näkökulmaa katsotaan esimerkiksi, kun lähdetään miettimään 

koulutustarpeita, ne lähtevät yksilön tarpeista.  

Erään kunnan kohdalla tunnistettiin, että organisaatio tason osaamiskartoitusta ei ole käytössä. Sitten 

on kuntia, joissa osaaminen arvioidaan, ja sen mukaan kootaan koulutussuunnitelma, jossa 
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huomioidaan ajan mukaisesti esimerkiksi digitalisaatio. Tällainen kartoitusten pohjalta tehdyt 

koulutusratkaisut olivat useamman kunnan vastaus. On kuntia, joissa todettiin, että suunnitelmia voisi 

parantaa, usein se on lakisääteinen koonti. Kun henkilöstösuunnitelma taas katsoisi tulevaisuuteen, 

osassa tämä ei kuitenkaan toiminut säännönmukaisesti. On otettu käyttöön omia kriteeristöjä sekä 

tavoitteita osaamiselle. Hyvänä esimerkkinä on neliportainen kriteeristö, joka arvioi substanssi 

osaamista, joka voi sisältää laajastikin asioita ydin työn lisäksi. Esimerkiksi ihmisten kohtaamista, 

organisaatio ja prosessi osaamista, strategia, työyhteisö ja hyvinvointi osaamista ja tälle kaikelle on 

osaamisen kriteerit. Ylimmällä tasolla oleva henkilö on toimiva, joka ei tee työtä toistaen, vaan hän 

on perusteleva, pohtiva ja ymmärtävä, osaa katsoa asioita syvemmälle.  

Koulutussuunnitelma vaikuttaa olevan usean kunnan pohja osaamisen seuraamiselle. Mutta sekin 

edelleen ontuu paikoin, asia tiedostetaan. Merkittävää osaamisen lisäämisen roolia näyttelee kunnissa 

koulutukset. Kunnista osassa on esihenkilöille ohjeet koulutussuunnitelman laatimiseksi, mutta 

osaamisen johtamisen rooli voi olla pieni, tämä on osa osaamisen johtamista, ja tällainen suunnitelma 

tulisi olla lopputulos osaamiskartoituksista ja kyselyistä. Luodaan osaamisprofiilit, kun katsotaan 

mitä kunkin tulisi oppia, ja työstetään niitä yksilötasolla ja koulutuksen myötä lähdetään toimintaa 

kehittämään eteenpäin. Ideaali olisi, että kehityskeskustelut ja kyselyt menisivät myös käytäntöön, 

näin ei kuitenkaan kaikissa kunnissa ole. Oli kokemus, että etenkin isommissa organisaatioissa ei 

voida saada aikaan tasalaatuisia toimia. Keskustelua käytiin siitä kuinka tällainen voi näyttäytyä 

henkilöstön keskuudessa eli tuleeko turhautunut olo. Tämä nähtiin niin, että osa varmasti turhautuu, 

mutta vaihtuvuus nähtiin sellaiseksi tekijäksi, joka ehkä peittää tämän alleen sekä käytänteiden 

erilaisuus, jos uusi henkilö tulee johtavaan asemaan, ja pitää keskusteluita tai pitää niitä eri tavalla. 

Esihenkilöt kyllä ohjeistetaan keskustelut pitämään. Mutta koettiin, ettei siihen pidä liikaa tarttua, jos 

asiat pääsääntöisesti hoidetaan. Nähdään, että maailma ei ole täydellinen, että tästä siinä koetaan 

olevan kysymys. Esihenkilö käy eräässä kunnassa toiveet koulutuksista läpi, tässä on erilaisia malleja 

toiminnassa, toiveet olisi hyvä ennakoida ja niin osa tekeekin, mutta sitten reagoidaan myös 

jälkijättöisesti, mikä ei ole hyvä. Onneksi henkilöstö osaa myös vaatia koulutusta muutosten äärellä. 

Joidenkin näkemyksen mukaan kunnissa tulee olla oppimisstrategia, yksin osaamisstrategia ei riitä, 

koska oppiminen kertoo miten osaamiseen päästään, tämä on osa osaamisen johtamista, josta on 

erilaisia käsityksiä. Ketterä oppiminen on paikoin käytössä oleva sana, mutta sielläkin joukkoon 

mahtuu henkilöstöä, kenellä on ajatus siitä, että olen kouluni kerran käynyt, se riittää. Mutta todetaan, 

että eivät vanhat opit toimi ajassa, niitä tulee päivittää. Asian ympärillä voidaan puhua myös 

opiskelutaidoista, joita tarvitaan opiskeluun, kun osaamista lähdetään lisäämään, ja hakemaan 

muutosta omaan toimintaan. On hyvä tehdä kartoitus siitä mitä osaa ja mitkä asiat kaipaavat 
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täydentämistä sekä mitkä ovat työantajan tarpeet. Voidaan myös ajatella, että jokapäiväiset 

keskustelut ovat osa osaamisen ja kehittämisen tarpeiden arviointia, mitä siinä tulee esille. Jatkuva 

oppiminen on se mitä tulee korostaa, kirkastetaan mitä halutaan ihmisiltä ja pyritään opiskelemalla 

sitten päivittämään sitä osaamista. Osaamisen johtamisen arviointi on kunnissa sitä, että katsotaan 

työntekijöiden kanssa yhdessä koulutuksia, kuten edellä on mainittu. Sitten kun koulutuksia on käyty, 

niin käydään läpi mitä uutta on saatu, oliko se hyödyllistä osaamisen lisäämistä, tehdään 

jälkiarviointia. Lisäksi koulutuspäivien lukumäärää seurataan eräässä kunnassa. 

Tehdään myös kyselyitä perehdyttämistarpeista ja laaditaan suunnitelma, joiden pohjalta on 

esimerkiksi hankittu koulutusta erilaisten alustojen käyttöön, näissä hyödynnetään omia osaajia sekä 

hankitaan organisaation ulkopuolelta kouluttajia. On myös otettu yhteistyössä oppilaitosten kanssa 

käyttöön henkilöstön kehittämisohjelma, tällaisessa on keskeisenä yhteisöllinen henkilöstön 

osaamisen kehittäminen. Tällaisella voidaan esimerkiksi parantaa asiakaspalvelu osaamista. Kaksi 

kunnat toimivat siten, että kuullaan toiveita sekä on luotu työnkierron mahdollisuus. Tällainen on 

vahvaa työnosaamisen lisäämistä toisen kunnan kokemuksen mukaan. Lisäksi uusien työntekijöiden 

kanssa toimitaan jo osassa kunnista perehdytysoppaan kanssa, tämä koetaan osaksi osaamisen 

johtamista. Osa kunnista on lähtenyt miettimään perehdyttämiskuvioita, sen osalta pyritään saamaan 

myös yleinen toimintamalli.  

On myös olemassa osaamisen lisäämiseksi tehtävien muutokset, joita oli kahdessa kunnassa tehty, 

työnkuvan laajentaminen, lisäksi seminaarit ja sisäiset sekä ulkoiset verkostot. Tuetaan ja sparrataan 

kuntaorganisaation sisällä esihenkilöt ja johto toisiaan, lisätään osaamista. 

Kuntien talousarvioihin on jonkin verran budjetoitu koulutuksille rahaa, tämä oli kaikkien kuntien 

pohjana. Tämä on tärkeää, jotta osaamista saadaan kehitettyä. Mutta sitten ei välttämättä ole muuta 

erillistä oppimisen tai osaamisen todentamisen tapaa, sitä tarkastellaan tarkemmin tilinpäätöksen ja 

osavuosi katsauksen aikaan. Lisäksi järjestetään yhteiskoulutuksia, joissa on teemat, ja niihin 

osallistetaan kunkin teeman alla toimivia henkilöitä, esimerkiksi viestintä koulutukseen sen 

aihealueen tekijöitä. Organisaatioissa on ollut etätyö aikaan koulutuksia esimerkiksi erilaisten 

alustojen käyttöön, näissä on tullut esille osaamisen kirjon laajuus. Osa käytti sähköpostia 

kohtuullisesti, kun osa taas luontevasti jo jaettuja dokumentteja jne., tällaisia koulutuskokonaisuuksia 

on kuntien johtoryhmissä päätetty ottaa, kun on otettu esimerkiksi Google ympäristö käyttöön. Osa 

koulutuksista kalliita, tässä on paljon auttanut etäkoulutuksiin siirtyminen, minkä avulla on matkat 

jääneet pois, jolloin kouluttautuminen ei enää ole niin kallista. Näin voidaan Lapistakin osallistua 

enemmän laajemmalla sektorilla koulutuksiin. 
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Kuten aiemminkin jo oli maininta, niin katsotaan vain, ettei koulutus ole aivan ohi oman 

tehtäväalueen. Mennään toimiala kohtaisesti. On myös havaittu, että ihmiset eivät oikein lähde 

kouluttautumaan, vaikka kannustetaan hakemaan uutta tietoa erilaisten verkostojen kautta ja kunta 

yhteistyöllä keskustelevalla tyylillä. Osa yksilöistä kokee uudet asiat raskaina, ja tätä on jääty 

pohtimaan, että mistä johtuu. Jolloin voidaan päätyä siihen, että ydin asian lisäksi tulevat uudet asiat 

ja opit uuvuttavat, koska ei ole tarvittavaa osaamista asian ympärillä, eikä se ole muodostunut 

rutiiniksi toiminnassa. Vie aikaa oppia uusi taito, ja ottaa se osaksi työtä. Toisessakin kunnassa löytyy 

kokemus siitä, että osa ovat innokkaita oppimaan ja osa ei halua osallistua mihinkään. Kaivataan 

usein toiminnallisia koulutuksia haastateltavan näkemyksen mukaan, ryhmätehtäviä.  

Aika on koettu rajalliseksi, se on merkittävin rajoittava tekijä kuntaorganisaatiossa, sen optimoiminen 

vaatii suunnitelmallisuutta. Tämä on yksi syy lisää, miksi on tarkkaan harkittava koulutuksiin 

osallistumiset. Jotta saavutetaan aito hyöty, johtavan viranhaltijan tulee osata hyödyntää ne oikeat 

koulutukset ja oikea informaatio. Esimerkiksi joissain kunnissa on huomattu, että asiakaspalvelun 

tasoa voitaisiin kunnissa nostaa, mikä tarkoittaa oikeanlaisen koulutuksen hankkimista henkilöstölle. 

Yksityisestä yrityksestä voidaan ottaa mallia asiakkaan kohtaamisesta sekä hyvästä palvelusta. Oli 

useampi oppilaitos yhteistyötä tekevä, voidaan myös esimerkiksi erikoisammattitutkintojen kautta 

lisätä, vaikka uusien tekijöiden osaamista johtamisessa. Kuntapuolella koetaan olevan paljon tehtävää 

tämän asian äärellä.  

Kunnissa hallintosääntö on keskeinen osa toimintaa sekä henkilöstöhallinnon ohje. Usein etätyöohje 

ja sähköiset kokouskäytänteet sekä monia muita ohjeita, on otettu näihin huomioon. Näillä pyritään 

osaamista tukemaan. Eräässä kunnassa on opintojen osana tehty kysely etätyöstä, joka antoi arviointi 

tietoa, kokemus tietoa ja saatiin viestiä siitä, että luottamuksen tulee rakentua siten, että työantaja 

luottaa tehtävien tulevan tehdyksi. Tasapuolisuus tuli myös esille. Etätyötä tullaan jatkossa 

korostamaan. Edelleen on kuitenkin käytäntöjä hiottava toimivammiksi, johtamiselta vaatii toimia 

sekä jatkuvaa asioiden läpi käymistä. Etätyöhön kouluttaminen oli osittain perus alustojen 

kouluttamista osalle henkilöstöstä eli osaamista tuli lisätä nopeasti ja osittain pakotetusti.  

Kunnissa ei tullut esille mitään erityisempää palkitsemisen tapaa uuden oppimisen suhteen, 

kouluttautumismahdollisuus itsessään nähtiin kannustimena. Oli myös pohdintaa, että 

palkkausjärjestelmä tulisi saada kannustavaksi, siinä huomioitaisiin osaamisen kehittäminen. Voisi 

selkeyttää koskemaan lisätehtävän lisäksi laatua ja kompetenssia.  
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6.2.4 Kuntastrategian ja vision merkitys 

Kuntastrategia tulee huomioimaan etätyön jatkossa useamassa kunnassa. Joissain kunnista on 

lähdetty edistämään etätyön tekemistä laajemminkin erilaisilla tilaratkaisuilla sekä paremmilla 

yhteyksillä. Osassa kunnista ei ole aiemmin etä- ja hybridityötä ajateltu, nyt niitäkin ajatellaan osana 

tätä työtä. Kuntalaki nähtiin raamittamassa osaamisen tarvetta, koska se kertoo mitä palveluita tulee 

tuottaa.  

Osaamisen johtaminen on huomioitu kuntastrategioissa nykyisin laajemmin. Ja osa kunnista mieltää 

sen tärkeäksi osaksi strategiaa, sitoutuu siihen, jos osaamisen johtaminen ei siellä olisi kirjattuna, niin 

se antaisi vaikutelman, ettei se ole prioriteettilistalla. Kun se sinne strategiaan kirjataan ja otetaan 

osaksi visiota, niin se koetaan tärkeäksi asiaksi, ja samalla se antaa tietynlaista tukea työlle kunnissa 

ja osaamisen johtamisen osalta voidaan todeta, että tämä on osa meidän strategiaamme, jolloin 

perustelu taloudelle on helpompaa. Se koetaan asiaksi, jonka avulla luodaan kokonaiskuva johtajasta 

henkilöstöön, mitä organisaatio haluaa ja mikä on se yhteinen visio tai maali. Haluamme, että 

henkilöstömme on osaavaa, strategiassa se on usean kunnan näkemyksen mukaan merkittävässä 

roolissa.  

Joissain kunnissa osaamisen johtaminen on ennen ollut strategiassa kirjattuna laadukkaiden 

palveluiden osaksi, mutta sitä on nyt avattu paremmin osaamis-sanalla. Avattaisiin uudella tavalla 

osaamisen alueet, joihin osaamista tulisi olla, ammatillinen osaaminen, toimintakulttuuri osaaminen 

ja prosesseihin liittyvä osaaminen sekä johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvä osaaminen. 

Kyvykkyys asian äärellä on pidetty yhdessä kunnassa työpajoja, kuten ammatillinen arvostus, jonka 

ajatus oli päästä luomaan kulttuuria, jossa jokainen tiedostaa kuinka osaamista ja kyvykkyyksiä 

edistetään. Lisäksi haetaan esihenkilön ja johtajan ymmärrystä kannustamisen tärkeydelle sekä 

onnistumisesta iloitsemiselle sekä näiden esiin nostamiselle.  

Projektit voidaan nähdä osana toimintatapoja, joilla edistetään joitain asioita, ja esiin nousee myös 

osaamistarpeita mahdollisesti. Toiminnassa tulisi huomioida myös arvot, ne ovat osa osaamista. 

Työhyvinvoinnin mittaamisen yhteydessä voidaan kartoittaa osaamista, eräs kunta on kysynyt 

osaamisesta suhteessa työtehtävään, joka ei anna osaamisesta kokokuvaa. Koska jokainen osaa 

perustehtävänsä, peilataan siis ammatilliseen osaamiseen, kun pitäisi tarkastella osataanko muita 

työelämän taitoja tai onko taitoja työantajan muihin tarpeisiin liittyen. Kaikenlaisen kehittämisen 

jälkeen edelleen kuitenkin nähdään, että tekemistä riittää. Osassa kuntia on myös kokemus siitä, että 

vaikka osaamisen johtamisella tulisi olla merkitystä, niin osa esihenkilöistä eivät sitä huomioi 

mitenkään. 
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Kunnissa ei välttämättä ole menty konkretian tasolle strategiassa osaamisen johtamisen osalta, mutta 

on suuntaviivoja ja sitä visiota kirjattu eli jonkinlaista raamia asialle. Eräs näkemys on, että tulisi 

johtajuus nostaa vieläkin isommaksi tavoitteeksi niin strategia tasolla kuin visiossa. Näin siihen 

oikeasti kiinnitettäisi huomiota. Kunnissa poliittinen johtaminen luo lisä ulottuvuuden johtamiselle, 

ja mikäli kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, niin usein sen sanotaan johtuvan huonosta virkamies 

johtamisesta. Hyvä alaismalli olisi hyvä huomioida myös, arjen sujuvuuden kannalta hyvät 

työntekijätaidot ovat tärkeät eli sekä että tulisi olla strategiassa esillä. Oleellinen osa strategiaa, jonka 

avulla määritetään, että kunnan voimavara sekä valttikortti on osaava ja hyvä henkilöstö, tämä on 

nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Se mitä tämä tarkoittaa, sitä ei ole ainakaan yhdessä kunnassa oikein 

eritelty.  

Oli myös näkemys siitä, että kehityskeskusteluissa käydään läpi, mikä on jokaisen rooli strategian ja 

vision toteuttamisessa, tunnistetaan se strategian, vision ja arvojen kautta. Tällainen tarkastelun on 

jäänyt pinnalliseksi, eikä sillä ole nähty olevan merkitystä. Palautteen annon tärkeys, miten se 

annetaan, kenelle ja missä, jotta se on oikeudenmukaista, palautteen annon kulttuuri on tärkeä. Sillä 

voidaan tuoda esiin osaamisia. Eräässä kunnassa on tehty työhyvinvoinnin osaamisen johtamisen 

arvio, esiin nousivat yksilön palkitseminen ja tunnustus.  

Lisäksi osaamisen johtamisen tärkeys on huomioitu osassa kunnista johtoryhmässä, joten 

kuntastrategiaan on sen vuoksi laitettu osa-alueita tähän liittyen. Osaamisen johtaminen osana 

kuntastrategiaa nähdään merkittävänä, koska se on yksi keino rahan puuttuessa, tarjota osaajille jotain 

lisää. Voitaisiin antaa itsensä kehittämisen mahdollisuus, opiskelun mahdollisuus tai oman osaamisen 

päivittämisen, tämä olisi yksi keino myös hyvinvoinnin lisäämiselle. Poliittinen johtaminen on osa 

strategian ja vision luomisen ryhmää, mutta usein valtuutetuilla unohtuu, että operatiivinen 

johtaminen tulisi olla virkamiesjohdolla. Kuntien tulisi päästä suunnitelmallisempaan toteutustapaan, 

kun mietitään mitä osaamista kenenkin tulisi lisätä, siihen järjestetään aika, ettei se jää kiireen 

jalkoihin.  

Kuntasektori on pyrkinyt ottamaan laajasti erilaiset hankkeet käyttöön. Usealla kunnalla on useampi 

hanke tehtynä tai työn alla, joiden avulla pyritään osaltaan edistämään osaamista ja osaamisen 

johtamista. Rekrytoinneilla pyritään myös lisäämään kuntien osaamispohjaa, mietitään, millaista 

osaamista kunnassa tarvitaan, ja vanhoja tehtävä nimikkeitä myös muutetaan sen mukaan. 

Osaamistarpeiden ratkaisemiseksi on lähdetty miettimään hyvin erilaisia ratkaisuja. 

Kouluttautumismahdollisuuden laajuus osassa kunnista on nähty yhtenä keinona. Se, että kunta on 

vetovoimainen, on otettava harkintaan mahdollisuus työssä oppimiseen ja muuhun opiskeluun. Yksi 

kuntien houkuttelevuus tekijä tulevaisuudessa osaajille. 
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6.2.5 Johtajan / esihenkilön oman osaamisen arviointi ja johtaminen  

Osa johtajista ja esihenkilöistä arvioivat organisaation tarpeita ja katsovat osaamistaan taitojen 

näkökulmasta. Kunnalla voi esimerkiksi olla joitain erikoistumisia, joista on hyvä olla osaamista. 

Oman osaamisen johtaminen ja arvioiminen tulee siis käytännön kautta, arvioidaan mitkä tehtävät 

sujuvat, joita tarvitsee vain ylläpitää. Tunnistetaan osaamisessa jokin puute, ja sitä on seurannut 

opiskeluketju, aina kouluttautumisen ei tarvitse johtaa tutkintoon. Tehdään suunnitelma, jossa on 

asia, johon keskitytään ja mitä pidetään tärkeänä.  

Lisäksi osa johtajista ja esihenkilöistä kehittävät itseään myös toistuvilla ammattitutkinnoilla, jolloin 

pysyy oppimisen taito ja osaaminen päivittyy. Koulutuksiin lähtee usein muitakin, jotta kannustetaan 

toinen toistaan. On monia väyliä, kuten avoimen yliopiston erilaiset kurssit. Omaa osaamista lisätään 

lukemalla, seurataan asioita internetistä, tietopohjaa sekä osaamista päivitetään ja on oltava valmius 

kouluttautumaan. Omaa työtä seurataan aktiivisesti, on oltava tietoinen aihealueista, joihin on tulossa 

muutoksia ja sitten kartoittaa mihin tarvitsee koulutusta ja mihin riittää oma perehtyminen. Ei voida 

jäädä vain odottamaan tiedon tulemista, sitä täytyy lähteä hakemaan. Tarvitaan uteliaisuutta. Osa 

kysyy henkilöstöltä kehityskeskusteluissa reflektoiden, mitä voisi tehdä toisin. Palautetta omassa 

työssä osa saa melkein päivittäin, osaaminen ei voi olla hyvällä tasolla kaikessa laajan tehtäväkentän 

vuoksi. Uutta saa oppia päivittäin, työn kautta saa itselleen kuvan omista vahvuuksista ja osaamisen 

lisäämisen tarpeista. Aina ei ole tarve kouluttautua erikseen, vaan osaamista voidaan lisätä arjessa, 

haetaan tietoa, kehitetään tapoja toimia ja omia tapoja työskennellä.  

Myös esihenkilöt ja johtajat kaipaavat tukea, jolloin korostuvat heidän keskusteluyhteytensä kenties 

omaan esihenkilöön tai kunnan asiantuntijaa henkilöstöhallinnossa. Tulisi olla mahdollisuus käydä 

läpi mikä on oma tarve, lähdetään yhdessä viemään asiaa eteenpäin. Monesti panostetaan henkilöstön 

koulutuksiin, aika paljon vähemmän näitä mahdollisuuksia luodaan johtajille ja esihenkilöille, erään 

näkemyksen mukaan.  

Kunnan strategiset painotukset, mikäli siellä on esillä oppiva organisaatio, niin osa kokee, että silloin 

tulee olla esihenkilön tai johtajan tietoinen mitä tämä tarkoittaa tai osaava organisaatio. Esihenkilön 

aktiivisuus itsessään jakaa henkilöstön mielipiteet, on nähty, että osa innostuu itsekin, mutta toinen 

puoli jopa ahdistuu ja kokee, että tuleeko heidänkin olla yhtä aktiivisia. Yksi kokemus oli, että voisi 

olla mukava olla suurikin asiantuntija, mutta se ei kuitenkaan ehkä ole kunnan esihenkilön tehtävä, 

koska asiantuntijuudella tulee olla vaikuttavuutta. Jos yksi ihminen täyttyy tiedolla, ja se ei mene 

toimintoihin, niin tiedon kerääminen on ollut ajan hukkaa.  
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6.3 Osaamisen johtaminen, mitä se on ja miten arvioidaan 

Osaamisen johtaminen on hyvin eri asioita yksilöille, mutta myös samoja asioita. Yksi sanoi; 

”Osaamisen johtaminen on sellaista, että jos et saa väkeäsi mukaan, niin saat sinä kuule osaamista 

johtaa.” Osaaminen on taitoja ja organisaation tarpeita. Seuraava haastateltava linkittää sen 

työhyvinvoinnin edistämiseen. Kolmas näkee sen tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta, strategia 

tasolla, henkilöstö- ja koulutussuunitelmina. Lisäksi siinä on operatiivinen puoli, joka on 

rekrytointiprosessista lähtevä kohti operatiivisia toimintoja, sitä millaista osaamista tarvitaan. 

Neljännelle sen ytimessä on vahvuuksien tunnistaminen, niiden hyödyntämistä ja kehittämistä. Viides 

näkee sen toimintana, jolla saadaan henkilöstöstä paras mahdollinen irti. Kuudennelle se on 

kyvykkyyksien johtamista. Seitsemäs sanoo sen olevan vahvasti strategista johtamista. 

Kahdeksannen näkemys on, että se on oman tehtävän hallitsemista sekä toisaalta liittyy 

mielenkiintoon. 

Haastattelut antoivat kahdeksan erilaista ensi kokemusta ja käsitystä osaamisen johtamisesta.  

Visioinnilla ei ole merkitystä, ellet saa edes muutamaa innostunutta mukaan, jotta saat sen toteutettua 

ja sen kautta tulee vaikuttavuutta. Kaikille ei ollut täysin selvää mitä osaaminen johtaminen 

oikeastaan on, se miellettiin ohjeiksi. Keskustelua käytiin siitä millaisena joku toinen sen voi kokea, 

kuten hyvinvointina, oppimisena ja niin edelleen. Tämän keskustelun yhteydessä todettiin, että 

tällaisesta näkökulmasta ei asiasta ole ollut keskustelua aiemmin. Mutta sitten tuli esiin, että se 

ajatellaan kyvykkyyksien johtamisena. Työhyvinvointi itsessään taas oli pino ohjeita, johtaminen 

itsessään oli myös johtamisjärjestelmän asiakirjoista muodostuvaa, jossa on hallintosääntö, sisäinen 

valvonta, hankintaohje ja monia muita.  

Erään haastateltavan roolissa se olisi sitä, että alettaisiin kehittämään sen kuvaamista organisaation 

merkityksessä. Itse ei ole syventynyt aiheeseen, ei ole asiantuntemusta. Mutta tarpeiden 

tunnistamista, joita nousee esiin organisaation ja henkilöstön osaamisen lisäämiseksi. 

Se oli eräälle vahvasti tukipalveluita, kuten ICT tai taloushallinto, on pidettävä kiinni 

kehityskeskusteluista, joista saadaan tieto kehittämistarpeista. On henkilöitä ketkä itse seuraavat 

tulevia muutoksia, ja tietävät siten kouluttautua, mutta osa tarvitsee ohjausta. Yhdellä kunnalla on 

hallintoakatemian lisenssi, jonka kautta saa kouluttautua, sisältää ajankohtaista asiaa.  

Ajattelen, että jokaisella on kykyä oman ammattialansa ammattitaidon ylläpitämiseen, tätä tulee 

kuitenkin työnantajan tukea sekä edistää. Itselleni se kuitenkin on enemmän kuin ammattialan 

osaaminen, se on vuorovaikutusta ja sen edistämistä. Osaaminen on vahvasti osa työhyvinvoinnin 
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edistämistä ja johtamista. Työelämän kaikki osaaminen, työantaja tarpeet ja niin edelleen, vaatii 

toiminnan seuraamista, tulee pysyä mukana ja avoimena maailmalle se on monipuolinen asia. 

Ihmisiltä löytyy erilaista osaamista, annetaan mahdollisuus tuoda se esille sekä käyttää sitä, tuetaan 

siinä. Haastateltava kokee oman roolinsa organisaatiossa sellaisena, että luo ympäristön tekemiselle 

siten, että työntekijät voivat tehdä tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koulutusten suuntaaminen ja työntekijöiden työn kehittäminen arjessa sekä kehityskeskustelut, 

tällaista on päivittäinen operatiivinen osaamisen johtaminen esihenkilön näkemyksen mukaan. 

Huomauttaa kuitenkin, että kehityskeskusteluita käydään harvoin, joten ei aivan päivittäinen osa ole 

johtamista. Osa lähijohtamista ja osaamiskartoitusta, itse hän haluaisi viedä osaamisajatusta kohti 

vahvuuksia. Näin se saataisiin enemmän osaksi päivittäistä johtamista, henkilöt tulevat tiettyyn 

tehtävään, jossa edellytetään tiettyä osaamista, ja se on siinä. Tietysti työ kehittyy, tulee uusia 

osaamistarpeita, katsotaan kuka niitä alkaa tekemään ja tarvitaanko koulutusta. Osaamisen rinnalle 

siis vahvuus näkökulmaa, niiden hyödyntäminen työssä.  

Kannustetaan kouluttautumaan, otetaan esiin kehityskeskusteluissa osaamistarpeet, esihenkilöllä 

tulee olla aktiivinen rooli tiedustelussa. Osaamisen johtamisen yksi osa on yhden näkemyksen 

mukaan työntekijän onnistumisen mahdollistaminen. Tulee olla mielenkiintoa ja intoa etsiä asioita, 

kun asiat eivät tule itsekseen, vaatii omaa aktiivisuutta. Erään johtajan näkemys. 

On esihenkilöitä ja johtajia, joiden vastuulla on pitää yllä henkilöstön osaamista joissain tietyissä 

ohjelmissa esimerkiksi. Jolloin tiedottaminen on tärkeää muutoksista. Samalla on itse oltava ajan 

tasalla asioista, jotta voi mahdollisesta kouluttaa muita. Eroja on nähty tässäkin julkisen ja yksityisen 

välillä, julkisella sektorilla ei kukaan kerro sinulle mitä sinun tarkalleen tuleekin osata. Lisäksi 

kuntaorganisaatioissa on henkilöitä ketkä tukevat johtajien ja esihenkilöiden osaamisen lisäämistä. 

Osaamisen johtaminen on erään kunnan viranhaltijan mukaan tulevaisuuteen katsomista, ei eletä 

kuukausi kerrallaan, vaan vuosia kerrallaan. Vaikutuksia myös maailmalla ja Suomessa tapahtuvista 

asioista, kuten Sote-muutos tai varautuminen sodan käynnistyttyä. 

6.3.1 Kyvykkyyksien johtaminen ja toiminnan kehittäminen  

Kyvykkyyksien johtaminen voi olla tehtävien uudelleen jakoa, kuten aiemmin on käynyt jo ilmi, että 

sitä on osassa kunnista tehty. Yksi haastateltava kertoi kannustaneensa kehityskeskustelun päätteeksi 

hankkimaan uutta tehtävää ajatellen lisää koulutusta, ja nyt henkilö on kunnan työntekijänä täysin 

erilaisessa tehtävässä kuin mitä hän oli kunnassa aiemmin. Yritetään löytää vahvuuksia ja samalla 

sitä, että ihmiset viihtyisivät työssään, erilaisia työtehtävien ratkaisuja voidaan pienissä kunnissa 
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kohtuullisen helposti toteuttaa, nähdään ihmisten potentiaali. Eräs kunta menee kohti organisaatio 

uudistusta, miten se rakentuu ja muotoillaan, mitä tehtäviä tulee, tuleeko uusia nimikkeitä tai sisältöjä. 

Huomioidaan näihin olemassa oleva osaaminen ja lisätään tarvittavat osiot. Näin luodaan 

mahdollisuus osaamisen hyödyntämiselle ja kykyjen käytölle. 

Eräs haastateltava toi esimerkin kautta hyvin esille sen, että voitaisiin miettiä samaa työtä tekeville 

yksilöllisiä erikoistumista vaativia tehtäviä, näin voitaisiin saada mahdollisuus rahallisen korvauksen 

maksamiselle. Samalla, kun tehtäviä eriytetään erikoistumisen keinoin, saadaan yksilö tuntemaan 

itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi, erikoistumalla hän saa merkitystä tekemiselleen. Hankkii osaamista 

lisää ja hän tulee kuulluksi. Tällainen visio on erään kunnan haastateltavalla, saataisiin samaa työtä 

tekeville, ketkä kokevat, että sama kuka minut korvaa, sellainen olo, että he ovat tärkeitä ja 

merkityksellisiä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa jaksamiseen.  

Toisessa kunnassa on lähdetty kokoamaan uutta tiimiä, johon tulee jokaisen toimialueen sen tehtävän 

toimijat. On jo nyt ollut yhteistä tekemistä, viedään siihen suuntaan uudistuksella, tiimi toimii sitten 

yhden esihenkilön alla. Luodaan pari ajattelu, jolloin vastuu jakautuu. Hankkeita hyödynnetään 

paljon tässä kunnassa, niin myös tämän uudistuksen yhteydessä, kaikkea ei hankkeista vain ehditä 

hyödyntää. Eri kunnan tekijä toi esiin työantajaa hyödyttävien vahvuuksien suuntaamista. 

Miten osaamisen johtaminen näkyy tekoina ja käyttäytymisenä, pystyt mahdollisimman pätevästi 

hoitamaan työsi. Mitä uusia tietoja ja taitoja se vaatii, sitten esihenkilö toimii positiivisena 

kannustajana. Työtyytyväisyyteen voi vaikuttaa sillä kannustaako työnantaja kehittymään vai 

jätetäänkö oman onnensa nojaan kaikki. 

Kehityskeskustelusta pyritään saamaan työhyvinvointi hankkeen puitteissa enemmän jatkuvan 

vuoropuhelu tyylinen, kerran vuodessa pidettävän tilalle. Vaatii avausta kehityskeskustelu ajatuksen 

ympärillä, koska moni esihenkilö sanoo jo käyvänsä keskustelua useammin, mutta sitä ei ajatella 

kehityskeskusteluksi. On todettu, että oleellisempaa osaamiselle ja työhyvinvoinnille olisivat jatkuvat 

vuoropuhelut.  

Huomataan organisaation kyvyt, ja parhaimmillaan esihenkilö tekee itsensä tarpeettomaksi. 

Henkilöstö on oman asiansa asiantuntijoita, kerrotaan se heille, jolloin usein halutaan lähteä 

kehittämään sitä. Saadaan aikaan työn flow, hauskaa pitää olla, ei saa kaikki olla liian totista. 

Toimintaa kehitetään esimerkiksi esihenkilöpäivien avulla, joissa käydään läpi johtamisen asioita, 

tuetaan esihenkilö toimintaa. Toisen kunnan haastateltava pyrkii olemaan esihenkilöille arjessa 

tukena, käydään asioita läpi ja ratkaistaan ongelmia. Tuetaan johtajuutta sekä toimintaa arjessa. 
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6.3.2 Vaikutuksia osaamisen johtamisella  

Osaamisen johtamisella näkee yksi kunnan edustaja olevan vaikutusta työhyvinvointiin esimerkiksi. 

Lisäksi henkilökunta kokee, että osaamista arvostetaan ja se on huomioitu, tällainen saadaan aikaan 

mm. tehtävänimikkeen muutoksella, jolloin palkkaa on voitu korjata. On esimerkiksi tarkasteltu 

tehtävänkuvaa uudelleen, ja todettu, että siihen on tullut muutoksia. Tai koulutuksen kautta on tullut 

lisää osaamista ja tutkinto on ylempi.  

Vaikuttaa oman näkemyksen mukaan kaikkiin, yhden haastattelun mukaan. Osaamisen johtamiseen 

on tehty pohjatyötä, mutta tämän työn tulokset näkyvät henkilöstön arjessa hitaasti, kuten 

käytännöissä ja kulttuurissa. Hallinnossa toimet osaamisen johtamisen eteen alkavat näkyä, 

henkilöstö viihtyy, tärkeintä olisi, että näkyisi työhyvinvointina, sitoutumisena sekä 

perheystävällisyytenä. Tarvitaan edelleen työtä asioiden eteen, jotta alkaa näkymään 

vetovoimatekijänä. Kulttuuri vielä yksi mikä edistymistä hidastaa, tekninen kehitys, yhteiset toimivat 

ohjeiden jakamisen alustat kuntoon.  

Haastateltavista yhden kanssa keskusteltiin työn vaativuuden järjestelmästä, tällainen malli ei ole 

hänen näkemyksensä mukaan hyvä palkkion jaon perusta. Palkittaisiin enemmin työn mielekkyyden 

ja merkityksen perusteella. Näin työntekijöiden vointi paranisi, ei työhyvinvointia voi kaataa heihin 

ja makkaranpaistoretket eivät enää ratkaise, on saatava työhön mielekkyyttä. Tämä kaikki liittyy 

osaamiseen vahvasti, koet olevasi pystyvä, motivoidut ja tavoitteet tulevat selväksi, tarpeet täyttyvät. 

Tällainen ohjaavaksi työkaluksi. Vaikuttavuutta asioiden esille tuomisella.  

Jaksaminen nähdään kokonaisvaltaisena, työuupumuksesta on kokemus, että se on harvoin vain sitä, 

vaan monen tekijän summa. Osaamisvajeella voi olla osansa siinä, että ihminen uupuu. Jos kokee 

ettei osaa jotain, jää ensin pois tilanteista, tulee pieniä erilaisia oireita, kaikki kasaantuu pikkuhiljaa. 

Harvoin ajatellaan työuupumusta tästä näkökulmasta, osaamiseen liittyvänä asiana. Ihmisiltä 

odotetaan aika paljon, etenkin jos toimitaan tietyllä nimikkeellä. Keskusteltiin siitä, kuinka erilaisissa 

kehityskeskusteluissa ja vastaavissa tulisi osata saada esille tällaiset oireet. 

Tämä oivallus on tullut viimeisimpien vuosien aikana, katsotaan, että siinähän se henkilö tekee, mutta 

tekijän oma kokemuksensa voi olla täysin toisenlainen omasta osaamisesta. Lisäksi tuli esille se 

kuinka odotetaan työnhakijoilta mahdottomia, tulisi olla vuosien työkokemus ja monia tutkintoja 

nuorella iällä. Tulisi enemmin nähdä se ihmisen oikea motivaatio ja mitä on valmis tekemään, mitä 

olet valmis oppimaan yhdessä työyhteisön kanssa. Eikä niin, että odotetaan tuovan vain jotain 

edellisestä työpaikasta. On myös niin, että emme osaa ottaa vastaan toisen muualta tuotua ajatusta, 

että sanoisimme; hienoa, tuota voisimme lähteä tekemään. 
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Positiivisia vaikutuksia, näitä havainnoidaan kyselyiden kautta. On käytössä esimerkiksi 

oppisopimus koulutukset. Kunnassa myös hanke työhyvinvointiin liittyen, joka on tuonut 

kehityskeskusteluihin uudet teemat, osaaminen ja kyvykkyys. Lisäksi on hyödynnetty oppilaitos 

yhteistyötä, ja saatu koulutusta työelämän laatuun.  

Työtehtävät, joissa sama tehtävänkuva kaikilla, niihin kyvykkyyksien ja vahvuuksien huomioimista, 

näin tulisi ajatus siitä, että tehtävät voivat erota toisistaan vahvuuksien pohjalta. Uudenlaista ajattelua. 

Tämän toi esille eräs esihenkilö, samankaltaista ajatusta oli ainakin kahdessa muussakin kunnassa. 

6.3.3 Miten osaamisen johtamista havainnoidaan arjessa 

Se on kehityskeskusteluiden pitämistä ja arkista vuorovaikutusta. Esihenkilön tulisi tuoda esiin se, 

että arvostaa työntekijöiden tekemää työtä, yhdessä kunnassa siitä käydään keskustelua usein. Ei 

kiitetä tyhjästä vaan asioista, joista on uskottavaa kiittää, osaamisen johtaminen on arjessa tahtoa, 

kykyä ja halua tehdä asioita, vaikka kiireenkin keskellä. Luodaan mahdollisuuksia kouluttautua, 

keskustellaan niiden sisällöstä henkilöstön kanssa, onko koulutus oleellinen osaamisen 

kehittymiseksi. Yhden kunnan esimerkki on tiimipalaverit, jotka pyörivät ja on keskushallinnon 

foorumi, keskustellaan kehittämistarpeista, lisäksi käydään palautekeskusteluita.  

Se on jokapäiväistä työtä, keskustelua, asioiden läpi käymistä. Esihenkilötyössä olisi hyvä kyetä 

vahvistamaan omalla vuorovaikutuksella sekä kommenteilla erilaisia vahvuuksia, ja lisäksi 

motivoimaan niitä. Palautteen antamisen mahdollistaminen ja vahvistettaisiin vahvuuksia tai 

annettaisiin rakentavaa palautetta asioista, joissa tarvitaan lisää osaamista.  

Kehityskeskustelun asemointia uudelleen, kaikkia asioita tulee esille koko ajan arjessa. Eli arjen 

vuorovaikutusta, ei erillistä prosessia, rekrytointiprosessi on se missä näkyy vahvemmin osaamisen 

johtaminen. Se on arjessa keskustelua, vuorovaikutusta, tukemista sekä asiantuntijuuteen luottamista. 

Itsenäinen ja kuitenkin yhteisöllinen ote. 

5.4 Tiedolla johtamisen rooli osaamisen johtamiseen linkittyen 

Johtamisessa tulee aina huomioida faktat, mukana on talous näkökulmaa, henkilöstö asiaa, 

tilinpäätöksestä nousevia asioita ja niin edelleen, on tietoa, jota tulee huomioida koko ajan, se on 

ajankohtainen asia. Tämän hetken järjestelmät eivät ainakaan eräässä kunnassa tue tiedolla 

johtamista, jotta voitaisiin tehdä reaaliaikaista seurantaa. Rooli on merkittävä, osaamisen ja tiedolla 

johtaminen liittyvät hyvin yhteen. Kun esihenkilönä esimerkiksi vastaat jonkin asian kouluttamisesta 

toisille, sinulla on ensin kerättävä tietoa, ja sitten mietitään, miten osaamista jaetaan eli johdetaan. On 
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pohdittava, että onhan strategisesti järkevää toimintaa, onko resurssien käyttö järkevää sekä on oltava 

suunnitelmallisia. ”Linkittyvät vahvasti toisiinsa, toista ei voi olla ilman toista.” 

Kuntien sitoutuminen tiedolla johtamisen hankkeisiin yhdessä kunnassa esimerkiksi on ollut huonoa. 

Pohdintaa siitä, pidetäänkö tiedolla johtamista hankalana vai eikö ymmärretä mitä se on. Vaatisi 

avaamista, sillä nähdään olevan merkitystä päätöksenteossa, kun ollaan virkamiehinä valmistelijoita. 

Niin tiedolla kuin osaamisen johtaminen on turhaa, jos johdettava ei ymmärrä mitä tehdään.  

Tiedolla johtaminen nähdään haasteelliseksi, mutta esimerkiksi koulutusten tulee perustua tietoon 

siitä, että koulutukselle on tarve. Jos esimerkiksi hyödynnetään erikoiammattitutkintoa osaamisen 

lisäämiseen, niin käydään keskustelut siitä millaisia aiempia koulutuksia ovat henkilöt käyneet, ja sen 

tiedon pohjalta mietitään osallistujat. Mutta sitten nähdään esimerkiksi henkilöstöhallinnon 

ohjelmissa parantamista, tähän on lähdetty hakemaan ratkaisua uudesta ohjelmistosta, jonka avulla 

voidaan tiedolla johtaa, tällaiset ovat usein kalliita investointeja.  

Tiedon arkkitehtuuri on tärkeää, laitettaisiin kunnissa kaikki tieto siten, että sitä jouduta etsimään. 

Tämä tarkoittaa muuta kuin arkistonmuodostusta, sekin tärkeä osa työn johtamista. Mutta tiedolla 

johtamisen ympärillä on haastateltavan pettymykseksi ollut vain koulutuksia täynnä excel asiaa ja 

kuntien vertailua toisiinsa. Koulutuksissa käydään läpi erilaisia lukuja, joiden takana on jokaisessa 

kunnassa omat pohjansa. Vertailua siis tehdään pohtimatta, mitä luvut pitävät sisällään kussakin 

kunnassa. Erilaisilla kyselyillä ja arvioilla kerätyn tiedon hyödyntäminen kehittämistyössä 

Yhdessä kunnassa on ollut tiedolla johtamisen hanke, siinä on tehty osasto kohtainen tietopankki. 

Tällä pyritään siihen, että tieto olisi helposti saatavilla yhden polun takaa sekä manuaalisena. Yksi 

haastateltava kertoi, että heillä pyritään edistämään sähköisiä seurantaratkaisuja. 

Edelleen on paljon, minusta-tuntuu menetelmiä, joten on hyvä, kun päästäisiin tiedolla johtamiseen, 

etenkin työhyvinvoinnin ja henkilöstön johtamisessa. Päästäisiin siihen, että kehittämistyön prosessit 

toimisivat siten, kun asiat ovat keskustelujen sekä kyselyiden pohjalta kirjattu. Kenenkään 

henkilökohtainen mielipide ei saisi vaikuttaa sisältöön. Miten johtoa ja esihenkilöitä tuetaan 

kehittymisessä. Saadaan koko ajan enemmän tietoon perustuvaa osaamisen kartoitusta, eikä pelkkien 

puheiden pohjalta saatua palautetta, esimerkiksi että on huonoa henkilökuntaa. Mutta mikäli asioista 

ei puhuta avoimesti, ei voida kehittää toimintaa. Ymmärrys siitä, mitä mikäkin asia tarkoittaa, 

tarvitaan asioiden pohjalle aina tietoa, jotta tiedetään mitä lähdetään kehittämään tai työstämään. 



69 
 

 

6.4 Mitä etätyöskentely on tuonut, haasteita tai mahdollisuuksia 

Toisille etätyö on ollut hienoa asia, kun on vain selkeät tavoitteet. Osa taas ei ole päässyt ollenkaan 

sisään. Johtajalta omalla osastollaan vaatii, että muistaa olla yhteydessä etänä oleviin. Etänä 

työskentelevien tulisi vaatia aktiivisesti esihenkilön aikaa, kun läsnäolijat sitä ottavat itselleen.  

Etätyö on eräässä kunnassa toiminut jouhevasti heidän kanssaan ketkä siitä ovat innostuneet. On tehty 

etänä asiat, jotka ovat vaatineet rauhaa tekemiselle. Esimerkiksi koulutuksiin osallistuminen ei 

onnistu yleensä toimistolla ilman keskeytyksiä, jolloin on voinut lähteä, vaikka koulutuksen ajaksi 

tekemään etätyötä kotiin. Etätyöohje on tällä hetkellä jäykkä, se antaa mahdollisuuden tehdä kahtena 

päivänä viikossa etänä, ja jotkut haluaisivat tehdä enemmän. Haasteeksi koetaan saavutettavuus, jos 

kesken päivän esimerkiksi tarvitaan henkilöt koolle pikapalaveriin, ei nähdä mahdolliseksi etänä 

osallistua. On myös kunnanjohtajia ketkä haluavat ihmiset istumaan toimistolle.  

Ilmapiirin kartoittamista, onko voitu reagoida tarpeisiin ja palveluiden toimivuuteen. Kuinka hyvin 

hallitsee etätyölaitteiden käytön eli kuinka hyvin voidaan käytännön palaverit ja muut työt suorittaa. 

Haastetta on luonut myös se, että kaikilla kunnan työntekijöillä ei ole kunnan sähköpostiosoitetta, 

mikä tarkoittaa, että he eivät myöskään pääse mukaan alustoihin. Eriarvoisuus tämän osalta 

korjattava. Johtaminen luottaa työn sujuvan etänä, heillä ketkä osaavat itsenäisesti työskennellä ja se 

on johtamiselle helpompaa heidän kanssaan toimia etänä. He ketkä osaavat käyttää laitteita, heille 

toiminta etänä on helppoa ja sosiaalinen kanssakäyminenkin luonnistuu. On toki työtehtäviä missä 

on rajoittavia tekijöitä etänä toimia, mutta etätyö toi tullessaan sellaisen muutoksen, että esimerkiksi 

turha tulostaminen on jäänyt. Eli enää ei ole niin riippuvainen myöskään paperitulosteista. 

Käytänteiden kehittäminen nähdään näin erilaisten keskustelu- ja videoyhteysympäristöjen aikaan 

ratkaisuna, on vain mietittävä mikä yhteydenpito keino toimii nopeasti ja helposti. Nuorille tällainen 

tapa tehdä töitä on normaalia, ja haastateltava itsekin kokee, että on hienoa, kun asiat kehittyvät. Vielä 

pitäisi saada eläköityviltä tieto siirrettyä talteen. Koulutus käytännöt edistyivät etäaikana, nyt saadaan 

etänä laajasti koulutuksia, voidaan osallistua monentyyppisiin koulutuksiin, etänä onnistuvat jo 

ryhmätyöskentelytkin. Tuonut siis haastateltavan mielestä vain mahdollisuuksia, haasteina työkalujen 

käytön oppiminen. 

Nähdään asia niin, että jos on etänä, niin on etänä, ei ole sillä tavalla saavutettavissa. 

Kokonaisjohtaminen on koettu haasteellisemmaksi, ihmisten digiosaamistaidot ovat hyvin erilaiset, 

jolloin nopeasti etätyöhön meneminen sujui osalla hienosti ja osa ei meinannut selvitä työtehtävistä. 

Silloin haluttiin vain, että asiat pyörivät, ei lähdetty kehittämään mitään. Esihenkilönä nähdään, että 

on tietty vaikutus työyhteisöön, koetaan, että henkilöstö voi läsnä ollessa heti kysyä sekä esihenkilö 
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on arjen työssä mukana, katsomassa että homma pyörii. Oli tullut yksi esimerkki organisaation sisältä 

eräältä osastolta, kun on tarve tehdä jokin iso hankinta, mikä tarvitsee valmistelua, oli koettu, että on 

helpompi koota ihmiset fyysisesti yhden pöydän ääreen käymään ideointia. Ihmisten kokoaminen 

koettiin nopeaksi ja ketteräksi näin, verrattuna siihen, että kerätään kaikki teams- alustan äärelle. 

Sitten koettiin, että et saa varmistettua etänä olijoiden saavutettavuutta. Oli saatu kuitenkin 

kokemuksia myös siitä, että työhyvinvointi oli parantunut, oltiin tyytyväisi, kun sai tehdä töitä kotona. 

Perheellisille tämä oli ollut hyvä, vaikka oli näkemystä siitä, että kotona on sitten kaikenlaista 

oheistoimintaa, mutta osalla se oli tehostanut työtä, oli toimiston jatkuvat keskeytykset jääneet. 

Tällainen samankaltainen kokemus oli myös toisessa kunnassa. Mutta silti koetaan, että olisi 

työyhteisön kannalta parempi, että ollaan osan viikosta ainakin paikalla. Tiimityön kannalta nähdään, 

että etätyö on kasvottomampaa, kameroiden käyttö korostuu, koska koetaan että ilman niiden käyttöä 

osa lintsaa ja tekee siinä ohessa muuta. Nähdään, että saman pöydän äärellä oltaessa, jokainen 

keskittyy kokoukseen, sanottiin, että se on fakta. Silti koetaan, että etätyö on hyvä lisä ja sopii 

tiettyihin tilanteisiin. Yksi haaste koetaan olevan myös se, että kokousten väliset tauot ovat 

kadonneet, jolloin työtä tulee tehtyä tauotta, ei ole enää siirtymisiä paikasta toiseen, mikä katkaisee 

tekemistä. Tämä on koettu raskaaksi, kun ei jää taukoa saada se päätä selvitettyä asioiden välillä. 

Työhyvinvointi ei parane tällä tavalla. 

Haasteeksi yksi koki saman, kuin on tullut toisenkin haastateltavan kohdalla esille, eli se, että ei 

kohdata päivittäin kasvotusten. Ei saada kontaktia heti, kun olisi tarve. Myös esihenkilöissä on niitä, 

ketkä eivät osaa käyttää teknisiä laitteita hyvin, jolloin yhteydenpito muodostuu vaikeaksi. Toisille 

taas etätyö on ollut luontevampaa, ja toiset taas kaipaavat ihmiskontaktia. Työyhteisöä ei etänä näe, 

odotettu kasvokkain työskentelyä ja keskusteluja. Osaamisen johtaminen etänä on jatkuvaa 

yhteydenpitoa, ja se taas voi olla joillekin rankempaa, ollaan yhteydessä puhelimella tai teams- kautta, 

työ koetaan keskeytyvän, kun soitellaan. Aikatauluttaminen koetaan haasteeksi, oman työn 

rytmittäminen sekä sovittaminen niin, että johdat itseäsi, voi aiheuttaa ongelma tilanteita. Samaa 

toteaa haastateltava kuin muutama muukin kuntien edustaja, että etänä saa tehdä rauhassa, ilman 

keskeytyksiä, työnteko on intensiivistä. Samalla työnteon määrä on saattanut kasvaa samassa ajassa, 

ja päivällä voidaan pitää jopa pidempi tauko, ja jatkaa päivää eli rytmittäminen itselle sopivaksi. 

Johtamiselle haaste, saatetaan miettiä, että mitä etänä tapahtuu ja tuleehan työt tehtyä, toiminnan 

seuraaminen, ettei se pääse käsistä. Etätyössä oltava selkeät ja yhtenäiset pelisäännöt.  

Haasteita koetaan olevan helpompi tunnistaa, luottamus tietylle tasolle, kun puhutaan siitä, että miten 

varmistetaan, että työt tulevat etänä tehtyä. Toisaalta työn tekeminen nähdään tässäkin 

tehokkaampana, mutta haaste sitten oman työn tauotus, joka sekin nousin toisissakin kunnissa. Haaste 
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varmaan on, että esihenkilö ei ole paikalla ja työpaikalta ei tarvitse lähteä, kun ollaan kotona. 

Koulutusten mahdollistuminen etänä, saman havainnon jakoi toinenkin haastateltava, esimerkiksi 

kunnassa on esihenkilöille otettu lyhyt webinaareja käyttöön, eivät vie liikaa aikaa. Ohjaus sisältöihin 

esihenkilöille, mutta voivat myös omien mielenkiinnon kohteiden mukaan valita. 

Etä- ja hybridityötä en osaa varsinaisesti linkittää osaamisen johtamiseen, kenties kehityskeskustelut 

ovat jääneet tässä työn muodossa tekemättä. Sitä on keskitytty toiminnan ylläpitämiseen. Yleisiin 

johtamiskäytänteisiin luo haasteita, lähijohtaminen nimittäin joudutaan miettimään uudella tavalla 

etätyössä. Johtajien tulee itse lisätä omaa osaamistaan, uusia tapoja etänä tekevien tavoittamiseksi. 

Kunnassa käynnissä olevan hankkeen avulla päivitetään etätyön käytäntöjä, pelisääntöjä sekä ehtoja. 

Luodaan yhtenäisemmät käytännöt sekä säännöt, kuinka toimitaan. Etätyön työnseuranta esimerkiksi 

vaatii ajatusta, kun ei ole käytössä sähköistä työnseurantaa. Keskiöön nousevat työn tavoitteet, sen 

sijaan, että mietitään kellokortin leimaamista. Keskustelua enemmän siitä, mitä työpäivän aikana on 

tapahtunut, tuo lähijohtamisen esille uudessa valossa. Osaaminen etätyössä, on uudenlainen tapa 

tehdä töitä, tulee hallita tekniikka ja itsensä johtamisen taidot ovat tärkeässä roolissa. Sitten se, että 

työhön leimaamisen sijaan on tavoitteita ja suoritusten seurantaa. Johtamiselta vaatii asioiden esille 

nostamista niiden kohdalla, mitkä asiat eivät toimi. Korona toi etätyön todella vauhdilla, joten nämä 

kaksi vuotta ovat olleet raskaita toimijoille, kehittäminen ei ole tapahtunut suunnitelmallisesti, on 

vain päivä kerrallaan reagoitu eteen tulleisiin asioihin. Aletaan rauhoittua, ja katsotaan mitä on opittu 

ja tehty sekä kuinka tätä kaikkea lähdetään systemaattisesti kehittämään. 

6.5 Millaiset ovat viestinnän keinot ja rooli 

Viestinnän keino on etätyössä ollut sähköposti, puhelin ja teams. Näistä suurin merkitys koetaan 

olevan teams- puheluilla, koska voidaan keskustella kasvotusten, on helpompi käydä keskustelua 

sekä johtaa työntekijöitä. Kirjoittamalla sähköpostia voi tulla asioiden väärin tulkitsemista, kun taas 

kasvotusten voidaan kysyä mitä toinen tarkoitti, ja avata paremmin asioita. Etätyössä tärkeää, etenkin 

esihenkilö työntekijä viestintä, etätyösopimus nähdään linjaavana tekijänä yhteydenpidon 

määrittämisessä. Puhelin ja teams olleet pääasialliset välineet yhteydenpitoon. 

Iso muutos olivat uudet keskustelualustat ja toimintaympäristöt, esimerkiksi teams, on tullut yhteistä 

työskentelypohjaa ja vaikuttanut viestintään, se on nyt yksi viestintäkanava enemmän. 

Palaverikäytännöt ja miten ne muotoillaan sekä toiminta ajatus siitä, että on tärkeää kokoontua myös 

etätyössä. Sitten on jäänyt epävirallinen työpäivä keskustelu pois, kuinka se on vaikuttanut silloin 

viestintään ja tiedon jakamiseen. Jotkut tiimit sopivat palaverin kerran viikossa pidettäväksi etänä. 

Organisaatiossa kokonaisuudessaan, osaan osastoista on muodostunut palaveri käytänteet myös 
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etätyöhön ja osaan taas ei. Kulttuuri vaikuttaa paljon siihen, että saadaanko etänä keskustelua 

aikaiseksi.  

Eräässä kunnassa intra on haastanut, sen toimimattomuus, ei ole saatu tietoa liikkumaan. Puhelimen 

käyttö on vähentynyt sisäisessä viestinnässä, otettu käyttöön pikachat alusta, etäyhteydellä voidaan 

siis olla myös vuorovaikutuksessa. Google ominaisuudet paljon käytössä, tiimityöskentelytiloja on 

otettu vahvemmin käyttöön. Tiimitiloja lisätty johtoryhmiin sekä hallintoon ja niissä käydään lyhyitä 

keskusteluja, saadaan nopeammin isompaan porukkaan yhteys ja samalla sähköpostin käyttö on saatu 

vähenemään. Sillä on merkitystä, että voit kokea olevasi osa ryhmää. Tiimitiloissa voidaan käydä 

keskustelua pienistäkin asioista. Yli tiimirajojen tehtävän työn eteen on tehty kehitystyötä jo kauan, 

ei ole rajoja, jolloin yhteen kuuluvuus ja yhteistyö ovat osa tekemistä ja on mahdollisimman paljon 

yhteisiä pelisääntöjä. Tuonut mukanaan avoimuutta, kun halutaan yhteistyötä ja haluttaisiin olla 

tuottavia sekä poistaa päällekkäisyyksiä, on tehtävä silloin muiden kanssa yhteistyötä.  

6.6 Millainen on tulevaisuuden osaamistarve 

Erään haastateltavan kanssa nousi työyhteisö osaaminen merkitykselliseksi, ja aiemmin on jo tullut 

esille paljon sitä millaisia osaajia, tullaan tarvitsemaan. On käytävä keskustelua itsensä kanssa siitä, 

mikä on tärkeää sekä merkityksellistä suhteessa kunnan tavoitteisiin. Arvoja tulee myös pohtia, mikä 

on tärkeää. Tehtävien priorisoiminen, siivoanko hyllyt nyt, onko se akuutein tehtävä. Arvo osaamista, 

joka on tärkeää, tällainen taito on ainakin johtajalle tärkeä. 

Asiantuntijoita tarvitaan, kunnan tulee osata nähdä maailman kehitys ja on hyvä hyödyntää hankkeet, 

joiden rahoitusta tulee osata hakea. Kunnan näkyvyys, toimintojen esille tuominen vaativat 

asiantuntijuutta. On ollut hanke kunnan veto- ja pitovoiman kehittämiseksi. Kunta on lähtökohtaisesti 

hallintoelin, jonka tulee tehdä päätökset lakien ja pykälien mukaan, hallinnon osaamisen tarve. 

Lisäksi mikä on poliittisten päätöksentekijöiden osaaminen, iso vastuu asioiden valmistelusta 

virkamiehillä, asiat täytyy osata tuoda esille. Tulee olla tiedossa, mistä lisää lisätietoa saadaan. 

Tulevaisuuden kunta haastaa osaajien suhteen. 

Kunnat käyvät osaajista kilpailua yksityisen sektorin kanssa, jos halutaan johtaviin tehtäviin tai 

asiantuntijatyöhön osaajia, niin etätyö tulisi mahdollistaa entistä paremmin. Tässäkin kohtaa koettiin, 

että luottamushenkilöillä on vanhaa ajattelu tapaa asiassa. Kaiken tulee perustua luottamukseen, sen 

avulla on helppo rakentaa käytäntöjä. Potentiaaliset hakijat lähtevät, jos etätyötä ei huomioida. 

Asuinpaikkaa ei enää valita vain työn mukaan, et ole vähemmän sitoutunut työhösi, vaikka asuisit 

toisaalla. Meillä alkaa olla tarvittavat työkalut ja osaaminen, nyt kaivataan asennemuutosta sekä 

mahdollistamista, joustavuutta hybridityön tekemiselle. Yksityisellä sektorilla on nopeastikin 
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siirrytty tällaiseen tapaan tehdä töitä, koska saatetaan olla eri maanosissa jokainen. Lapissa korostuu 

pitkät etäisyydet haastavat, joten sopisi tänne työmatkoja vähentämään, täällä on pienet kunnat ja 

kokemus on, että ajattelutapa on hyvin perinteinen. 

Tulevaisuuden kunta tarvitsee moniosaajia, avaraa osaamista. Ennen ammatit ovat olleet rajatumpia 

yhden kentän tehtäviä, nyt on tarve moniosaajille, ketkä kykenevät työstämään erilaisia asioita. On 

edelleen oltava jokin pohja osaaminen, kun haettavat tehtävät edelleen kohdistuvat johonkin tiettyyn 

osa-alueeseen, mutta kun nykyisin organisaatioissa tulee usein nopeitakin muutoksia, jolloin tehtävät 

saattavat muuttua, siksi tässä kohtaa se moniosaaja on tarpeen.  

Perehdytyksen roolia korostetaan edelleen tässäkin kunnassa, ja moniosaajien tarve. Hyvinvoinnin 

edistämisen rooli monipuolinen, hyvinvoinnin edistäminen toimiala kohtainen ymmärrys sille. 

Perusosaamisen tarve nähdään vahvana, tässä kunnassa ei niinkään nähdä asiantuntija rooleihin 

olevan resurssipulaa.  

Onkin hyvä kysymys mitä osaamista tarvitaan, samanlaista osaamista sanoisin. On myös keskusteltu 

naapuri kuntien kanssa, että mitä osaamista on ja millaista tarvitaan missäkin kunnassa, onko 

jokaisella kunnalla oltava sitä samaa osaamista. Jos toimitaan verkostoissa, niin voidaanko jakaa 

tietoa yli kuntarajojen. On fakta, että jokaisessa kunnassa ei voi olla saman tasoinen osaaminen. 

Lisäksi on pyritty luomaan ymmärrystä siitä mitä kunnassa tehdään ja millaista tekeminen voisi olla. 

Osaamista on kunnassa monenlaista ja laajalla alueella, kunnan mukana olo hankkeissa on yksi väylä 

tiedon ja osaamisen laajempaan saavutettavuuteen.  

Samaa sanotaan kuin edellä, tarvitaan moniosaajia, ICT-taidot korostuvat, lisäksi on ymmärrettävä 

kuntasektorilla sen lainalaisuudet. Koetaan, että aina työnantajalle on helpompi, mitä valmiimman 

tekijän saa, jolloin päästään mahdollisimman pienellä perehdytyksellä. Silti perehdytyksellä tulee 

vastaajan mielestä luoda edellytykset, on tarjottava mahdollisimman paljon sekä koulutuksia 

mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä koetaan olevan työntekijän markkinat, tämä tuli esiin 

muissakin vastauksissa. Tarvitaan kannustimia, esimerkiksi tulospalkkaus ja niin edelleen. Edelleen 

tulee muistaa, että työ tekijäänsä opettaa joka sektorilla. Jokaisella organisaatiolla on omat 

toimintatapansa, organisaation tapoihin sisään pääseminen vie aikaa, perehdytyksen rooli korostuu. 

Mutta se tarvitaan johtotasolle saakka, mitä korkeammassa virassa olet, sen vähemmän tarjotaan 

perehdytystä, tietyssä roolissa toimiminen tuntuu tarkoittavan sitä, että sinulla on tausta ja osaaminen. 

Tulevaisuus kunnissa on, että seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee jäämään eläkkeelle noin 40 

% tekijöistä, tulee varhaiskasvatus uudistus, joka vaatii korkeakoulututkinnon omaavia enemmän, 
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tulee osaaja tarvetta. Haasteita tulee, perehdytys yksi niistä, hiljaisen tiedon siirtyminen esimerkiksi, 

kuinka se hoidetaan.  

6.6.1 Rekrytointi prosessi, valmiita vai oppivia 

Yhdessä kunnassa on ollut käytössä ulkopuolinen rekrytointi yritys. On luotava uudenlainen 

houkutteleva kuva kunnasta, jokaisella Lapin kunnalla on luonto, revontulet ja porot ym. On tuotava 

enemmän esiin sitä mihin uusi tulija pääsee mukaan. Tarvitaan myyvää tekstiä, jos kunnalla on hyvä 

brändi, on markkinointi helppoa. Kuntien rekrytointiprosesseissa on mukana poliittisia päättäjiä, 

kenellä ei ole tarvittavaa osaamista, kuitenkin vaikuttavat päätöksiin, osassa kunnista enemmän kuin 

toisissa, joissain kunnissa päätöksenteko vastuu on siirretty viranhaltijoille. Kuntien 

rekrytointiprosessi on hidas, kun kilpaillaan tekijöistä, tulisi kiinnittää huomiota prosessin aikaiseen 

viestintään. Missä mennään ja milloin tehdään päätöksiä, tässä onneksi tullut positiivista kehitystä, 

kuntien välillä tässäkin eroja. 

Perehdytys prosessi on yksi osa, ja sitä olisi hyvä miettiä, eräälle haastateltavalle sitä ei ollut, joten 

hän on lähtenyt asiaa kehittämään kunnassa. Valmistakin tekijää on hyvä tukea tällaisella, 

perehdytyssuunnitelman avulla viety eteenpäin yksi perehdytys, ja nähdään tällainen tärkeäksi. Tällä 

voidaan sitouttaa tekijä, kerätään lopettavilta tietoa, jotta saadaan tehtäville jatkuvuutta. Ei tarvitse 

kaikkea aloittaa alusta, vaan on jonkinlainen vuosikello. 

Mahdollisimman valmista osaajaa yleensä haetaan tai kehittymiskelpoista kenet voidaan kouluttaa. 

Toki halutaan päästä mahdollisimman helpolla eli tulisi olla perusosaaminen tekijällä. Toisaalta 

työelämä on jatkuvaa kehittymistä, osaamisen lisäämistä, joten ei sinänsä olisi este vähemmän 

työhistoriaa omaavan palkkaaminen. Kuntatalous luo haasteen perehdytys ajatukselle, mutta sitten 

taas toisaalta hyvästä perehdyttämisestä kulut ovat kohtuullisen pienet. Tulisi valtuutetuille hyvin 

perustella, miksi tällaiseen kannattaisi varata budjettiin rahaa. Onhan kuntasektorilla myös jonkin 

verran yhtyeiskuntavastuu näkökulma toiminnassaan, jos se näkyisi, saattaisi sillä olla positiivinen 

vaikutus työantajakuvaan. Poliittisen päätöksenteon rooli näkyy, ja sinne on avattu 

henkilöstöjohtamisen työkenttää, heidän roolinsa, kun nousee rekrytointiprosessi, joka keskeinen 

työkalu. Sen avulla haetaan osaajia organisaatioon, tulee siksi lisätä vuoropuhelua siitä, miten 

prosessit olisi hyvä hoitaa. 

Se, että tulisiko olla valmis osaaja vai oppiva osaaja, riippuu paljon myös siitä, miten yksilö työssä 

oppii. Joskus tekijät ovat valmiimpia, mutta tulee antaa myös tilaa kehittyä. Monesti on annettu 

painoarvoa motivoituneelle asenteelle ja työyhteisötaidoille, kuin että on tosi osaaja tietyssä siilossa. 

Tässä on kyse kokonaisuudesta. Todellisuus on, että uusien tulee aloittaa tehtävä yksin nopeasti. 
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Annetaan tilaa tehdä tehtävästä oman näköinen. Uudessa perehdyttämismallissa pyritään ottamaan 

huomioon se, että perehdytys koostuu osista ja itse perehdyttämisestä pyritään muistuttamaan. 

Kerrotaan työyhteisölle, että annetaan uusille aikaa kysymyksiin, eikä koeta heitä taakkana 

kysymyksineen. Tuetaan heitä työssä, he ovat tulleet työyhteisön avuksi. Rekrytointiprosessille on 

tehty paljon, vielä tulee kirjata tarkempi rekrytoinnin prosessi. Selkeä silloin, kun tehdään viranhaltija 

päätöksillä, heti kun mukana valtuustotaso tulee toiminnasta hidasta. Keskitetty henkilöstöhallintoon 

ja haastatellaan pienellä lähiesimies ryhmällä. Yhteydenpitoa hakijoihin yritetty myös parantaa, sen 

tulisi olla säännöllistä ja selkeää.  

Yksi organisaatio kertoi, että ideaali olisi perehdytys niin, että uusi tekijä saisi olla vanhan mukana 

oppimassa, mutta realismi on sitä, että usein ”hypätään liikkuvaan junaan”, tässä tullaan siihen, että 

on etu, jos on jonkinlaista kokemuspohjaa olemassa. Valinta tilanteessa, henkilö pidemmällä 

työkokemuksella luetaan todennäköisimmin ansioituneemmaksi, mikäli ollaan tilanteessa, että kaksi 

hakijaa muuten tasavertaisia, niin valinta kallistuu pidemmän kokemuksen omaavaan. Silti sanotaan, 

että tulisi olla ennakkoluulottomampi valitsemaan myös vähemmällä kokemuksella varustettuja 

tekijöitä. Täytyisi osata työhaastattelussa tunnustella hakijan oppimisen innokkuus, koska usein 

sellainen henkilö voi olla parempi kuin hän, joka omaa pitkän työuran, koska ei välttämättä saada 

lisäarvoa, vähemmän kokemusta omaava omaa isomman potentiaalin. Kunnassa on vahva poliittinen 

päätöksenteko malli, jonka määrittää hallintosääntö, koetaan hankalaksi, kun viranhaltija johtajat 

eivät saa oikeastaan tehdä mitään valintoja. Tässä täytyisi olla tietty raja sen mukaan mistä 

työtehtävästä on kyse, sen mukaan päätöksentekijät. Päätös on näkemykseltään tällaisessa mallissa 

joskus poliittinen, tällainen on ainakin vaara. Tällainen toimintatapa ei ole uutta aikaa ja lisäksi se on 

hidas, kun rekrytoinnin tulisi olla ketterää, päätökset kestävät liian kauan. Nähdään, että tulisi olla 

rekrytointiopas, se toimisi ohjaavana tekijänä ja harmonisoisi prosessia. 

Kuntasektorin rekrytointiprosessi nähdään byrokraattisena, poliittisen johdon mukana olo prosessissa 

nähdään hankalana ja käsittely aika on todella pitkä. Tätä yritetään kuntapuolella jumpata, jotta se 

saataisiin nopeammaksi, poliittinen päätöksenteko haluaa olla mukana, joten heille vaikea ymmärtää 

toiminnan kankeus. Jäädään usein miettimään mikä mukana olon merkitys on, mitä valtuutetuilla on 

annettavaa, kun palkattava tekijä ei ole heidän kanssaan töissä. Ja onko oikeastaan osaamista 

rekrytointi prosessiin tai haastatteluun, on tullut kokemuksia rekrytoinneista, jotka eivät ole menneet 

parhaalla mahdollisella tavalla. Ei ole saatu parasta tekijää, asia tuntuu olevan kuntapuolella herkkä. 

Rekrytointiprosessi vaatii kehittämistä. Kun valitaan kunnan ylintä johtoa, niin poliittisten päättäjien 

tuleekin olla mukana, mutta perustoiminnan työpaikat tulisi voida hoitaa viranhaltija johdolla.  
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Elinvoiminen kunta toimii yhden näkemyksen mukaan vetovoimatekijänä, on palvelut kunnossa ja 

asuntoja, joiden kohdalla kylläkin on haastetta. Työantajakuvan houkuttelevuus on iso tekijä. 

Työntekijälle hyvä tarjota jotain porkkanaa, liittyy siihen osaamiseen. Tulee olla valmius 

perehdyttämiseen, kouluttamiseen – luodaan positiivinen sävy sanonnalle; ”sen lauluja laulat kenen 

leipää syöt.” 

6.6.2 Hybridityön rooli jatkossa 

Hybridityö nähtiin aivan ehdottomana, ei Lapin pienissä kunnissa ole työntekijöitä, nyt jo käytössä 

yhdessä kunnassa sellainen malli, että kansalaisopiston kielen opettaja opettaa toiselta paikkakunnalta 

etänä, ja tätä mallia aiotaan edistää. Ei voida enää olettaa, että vaikka kunnassa olisi kaikenlaista, niin 

ihmisillä on paljon sitoumuksia elämään, niin voi tehdä myös etänä Lapin pieneen kuntaan, kun siellä 

tarve saada paras tekijä. Se ajatus siitä, että saadaan verorahoja kuntaan, ei ole ehkä kuitenkaan 

tehokkain keino. Kun saadaan osaajia, voidaan saada toisia asukkaiksi kuntaan, jotka haluavat asua 

ja tuoda perheensä sinne hyvien palveluiden äärelle. Lisäksi voi olla niin, että kunnassa on asukkaita, 

ketkä tekevät työnsä toisaalle tai opiskelijoita kunnan ulkopuolelta tai maailmalta tai kunnan sisältä 

voi opiskella etänä missä tahansa. 

Kriittinen asia, jos toimintaa ei saada kehitettyä, niin että sisäinen henkilöstö voisi toimia toisaalta, 

voidaan joutua ostopalveluiden käyttäjiksi, mikä maksaa enemmän. Asenne muutosta, vaatii 

vastuunkantamista viranhaltijoilta, viedään asiaa eteenpäin päätöksentekijöille ja viestitään asian 

tärkeydestä. Hybridityön johtamista ja käytänteitä tulee myös edelleen kehittää, hankkeet hyviä tässä.  

Hybridityö tulee korostumaan, korona sen toi esille ja vauhditti sitä. Jää tämän näkemyksen mukaan 

elämään, tulee varata koulutukseen rahaa ja laitteet tulee olla kunnossa, jotta kaikilla tarvittavat 

työvälineet sekä osaaminen niiden käyttämiseen, tähän tulee tulevaisuudessa tämän näkemyksen 

mukaan kiinnittää huomiota. Tuo hyvinvointia, kun voi itse määrittää työntekemiselle paikan, 

työantajan osoittamissa raameissa tietysti. 

Etätyö mahdollisuus on meillä suhteellisen minimaalista, mutta joustavat hybridityö käytännöt, jotka 

perustuvat luottamukseen. Ohjeistukset ja mallit tärkeää saada valmiiksi. Onhan se houkuttelevuus 

tekijä rekrytoinnissa, iso imagollinen merkitys ja toimii myös pitovoimana, kun ollaan riittävän 

joustavia., henkilöstö sitoutuu. 

Hybridityö tulisi olla mahdollista, tämän näkemyksen jakaa kaikki. Myös tämä haastateltava toteaa, 

että nuoremmalle sukupolvelle, joilla on hyvin erilainen käsitys työstä, kaipaavat joustavuutta sekä 

vapautta toimia. Eli jos halutaan saada työntekijöitä, tarvitaan joustoja. Mutta haasteeksi asian 
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edistämiselle nähdään poliittinen johto, jolla on näkemys siitä, että toimistolla tulee olla henkilöstön 

tavoitettavissa, jolloin tasapainoillaan hybridimallin kanssa. Poliittiselle johdolle voisi tehdä hyvää 

hoksautus siitä, että maailma muuttuu. Edelleen tarvitaan se luottamus, jotta hybridityötä voi tehdä. 

Etätyöohjeen päivityksen yhteydessä työryhmässä, jossa oli henkilöstöä sekä valtuutettuja, nousi 

esille, että hybridit- ja etätyölle tulee luoda mahdollisuudet. Jos halutaan asiantuntijoita ja 

huipputekijöitä. Poliittisessa johdossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat epäillen etänä tehtävään 

työhön. Kun jälleen tehdään uusi etätyösuositus, on se erilainen sitten, ei toimi 10 vuotta 

samanlaisena. Hybridityö näkemys on, että se on tullut jäädäkseen. Työnantajan tulee kantaa vastuu 

sen mahdollistamisesta järjestelmien sekä johtamisen puitteissa. ”Maailma muuttuu koko ajan.” 

Kaikissa tehtävissä hybridityö ei ole mahdollinen toteuttaa, mutta asiantuntija tehtävissä siitä on etua, 

jos hybridityötä voisi kunnassa tehdä. Lappi houkuttelee muuttajia, mutta saatetaan kaivata kaupunki 

elämää, jos hybridityö olisi mahdollista voisi nämä kaksi yhdistää, tällä saatettaisiin motivoida 

henkilöä. Vaikuttavuutta varmasti saadaan hybridityön mahdollistamisella, nyt käytäntö ollut kaksi 

päivää viikossa etätyötä, jos vaikka jokin projekti tarvitsee päättää. Osa varmaan toivoisi enemmän 

etäpäiviä. 

Iso osa kunnan tehtävistä ovat sellaisia, että niitä ei voi tehdä etänä. Mutta esihenkilö tehtävistä, 

hallinnon ja asiantuntija tehtävistä puhuttaessa, voidaan sanoa, että hybridityö on vetovoimatekijä. 

Joustavat käytännöt, joita uusi tekijöiden sukupolvi odottaa, tulee olla mahdollisuus. Rakenteiden 

tulee sallia tämä, kuntapuolen osaaja pulaan tästä tavasta toimia on varmasti hyötyä, juuri täsmä 

osaamisen tarpeisiin. Osaamisen johtaminen korostuu paikan päällä työtään tekevien kanssa. 

Esimerkiksi opettajille pedagoginen vapaus hyödyntää omaa osaamistaan työssään.  

Tämä on kunnille suuri mahdollisuus, on nähtävä molemmat puolet asiasta. ”Maailma muuttuu tasa-

arvoisemmaksi, ja se on ihmisten elämästä ylipäätään kiinni.” 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Osaamisen johtaminen ja hybridityö Lapin kunnissa 

 

Tutkimusten ja hybridityötä sekä osaamisen johtamista käsittelevien teosten pohjalta voi sanoa, että 

osaamisen johtamisen sekä hybridityön ja sen johtamisen onnistumisen kannalta tärkeää on 

luottamus, keskustelu, yhteen kuuluvuuden tunne sekä selkeä tiedon jakaminen. Johtamiselta 

vaaditaan niin itsensä johtamisen taitoa kuin myös taitoa ylläpitää tiimin toimintaa, silloinkin kun 

tehdään töitä etänä. Fenomenografisesta näkökulmasta, kun kuvailee haastateltavien käsityksiä ja 
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kokemuksia aiheesta, niin hyvin eri näköisiä kokemuksia sekä käsityksiä aiheen ympärillä on. Mutta 

toisaalta taas yhtenevää kokemuspohjaa löytyy, vaikka kyseessä eri kuntien edustajia.  

Oppimisen ja kyvykkyyksien johtaminen ovat osa osaamisen johtamista, niiden avulla voidaan lisätä 

työn tekemisen motivaatiota, ja hybridityö lisää joustavuutta sekä työn mielekkyyttä. Nämä ovat 

omiaan vaikuttamaan hyvinvointiin ja jaksamiseen positiivisesti, lisäksi joustavuus on eduksi vapaa-

ajan ja perhe-elämän sovittamisessa työn kanssa. Myös haastateltavat kertoivat kokeneensa 

motivaation lisääntyneen työyhteisöissä. Kun yhteen sovittaminen esimerkiksi hybridityön avulla on 

mahdollista, voidaan luoda uudenlaista pysyvyyttä sekä työn tehokkuutta. Pysyvyyden avulla 

pidetään organisaatiossa osaaminen sisällä sekä saadaan kehitettyä yksilöiden osaamista. 

Haastateltavilta sai käsityksen siitä, että erilaisilla työn tekemisen muodoilla tulee olemaan merkitystä 

tulevaisuuden osaajien saamiseksi julkiselle sektorille.  

Kuntien uusi kilpailuvaltti voi olla osaava hybridityön johtaminen, jolloin hybridityö on vetovoimaa 

lisäävä. Perheille kuntien kehittyminen on vetovoima tekijä, jolloin Lapin maaseutu kunnat voivat 

lisätä työikäisten sekä lasten määrää. Digitaalisuuden kehittyminen nopeasti on ollut yksi avaintekijä 

sille, että etätyötä on lähdetty kehittämään ja siihen voitiin nopeasti siirtyä korona pandemian aikana. 

Tämä on tuonut esiin uudenlaisen mahdollisuuden tehdä työtä, verkostomainen toiminta on 

lisääntynyt etä- ja hybridityön myötä. Osaajia on voitu mahdollisesti työllistää ketterästi toisilta 

paikkakunnilta, mutta samalla on voitu hyvien yhteyksien avulla houkutella etätyötä tekeviä 

maaseudulle asumaan.  

Kaikkinensa osaamisen lisääminen ja yksilöiden oppiminen, kehittyminen ovat tärkeä osa 

organisaatioiden toimintaa. Tiedolla johtaminen ja tiedon lisääntyminen sekä sen helppo saatavuus 

ovat nopeuttaneet kehittymisen mahdollisuuksia, samalla ne ovat tuoneet mukanaan ajatuksen 

jatkuvasta oppimisesta.  

7.1.1 Etä- ja hybridityö 

Luottamus oli yhä edelleen osittain kysymys, jota sivuttiin, se ei tavallaan ole itsestään selvä 

perusolettamus vieläkään. Sitä on, mutta edelleen puheissa tulee esille, kuinka työtä ei mitenkään 

voida seurata, kun sitä tehdään etänä, joten ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa. Tällainen puhe 

herättää ajatuksen siitä, että täydellistä luottamusta ei ole tai sitten ei ole vieläkään täysin osattu 

luopua kontrolli johtamisesta, jolloin on vaikea antaa työntekijälle vapaat toiminnan avaimet. Hieman 

vaikuttaisi edelleen olevan halua pystyä seuraamaan tarkemmin työn tekemistä etänä, tämä nousi 

esiin siinäkin, että puhuttiin sähköisestä työnseurannan välineistöstä, jota kuntiin oltiin hankkimassa. 

Toki on myös ajatusta siitä, että ajallisen seurannan sijaan olisi työn laadullista seurantaa eli tosiaan 
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sen seurantaa mitä on saatu aikaan. Mutta jos taas ajatellaan lainsäädäntöä, niin toki työajan seuranta 

on osa sitä ja sitä kautta sähköinen järjestelmä auttaisi toiminnassa. Muutenkin järjestelmien 

kehittäminen ja eteenpäin vieminen auttaa työntekoa ja saadaan koottua myös eri tavalla tietoa yhteen 

sekä arkistoitua sitä.  

Etätyösopimukset olivat useassa kunnassa edelleen sellaisia, että etä- ja hybridityö oli mahdollista 

yksi–kaksi kertaa viikossa, toki tämä oli edistystä siihen, että ennen koronaa käytäntö oli paikoin, että 

kerran kuussa sai olla päivän etänä. Edelleen kunnissa on johtajia, ketkä haluavat, että työntekijät 

ovat läsnä, koetaan, että kasvotusten asiat saadaan nopeammin ja tehokkaammin hoidettua. Tätä voi 

toki miettiä sitenkin, että olisiko tarve vain lisätä osaamista etätyön johtamiselle. 

Laiteosaaminen sekä järjestelmä ja ohjelmien käyttö osaaminen on tullut uudella tavalla esille, ja 

tasa-arvoa tulee lisätä koulutusten kautta, jotta osaamistaso saataisiin mahdollisimman kattavaksi 

näiden osalta. Etä- ja hybridityön tekeminen vaatii tiettyjen ohjelmien ja alustojen käytön 

sisäistämistä, jotta työn tekeminen on sujuvaa ja vuorovaikutus myös etänä onnistuu. Oli yllättävää 

kuulla, että paikoin sähköpostin käyttökin on ollut haastavaa osalle työntekijöistä. Mutta tämä ehkä 

kuvastaa sitä hyvin erilaista kenttää, jossa eri sukupolvet ovat työtä tehneet ja tekevät nyt, tekniset 

laitteet, erilaiset ohjelmat ja alustat ovat nuorille ja nuorille aikuisille osa arkea, kun vanhemmista 

työntekijöistä osa ei hallitse näiden käyttöä vain vähän tai ei lainkaan. Osaamisen johtamisen tulisi 

täten osata huomioida nämä erot ja hakea ratkaisua, kuinka tämä osaamiskuilu saataisiin 

pienemmäksi. Toki koulutukset olivat jo osa kuntien suunnitelmia näidenkin osalta, mutta jos niihin 

ei osallistuta heidän toimestansa kenelle ne olisivat tarpeen.  

On ymmärrettävää, että vaatii kenties enemmän vielä aikaa mukauttaa ajatusmaailma etä- ja 

hybridityön tekemiseen, niin että se on luonteva osa organisaation toimintaa. Ja onhan tämä kaikki 

kehitys kunnissa tapahtunut hurjan lyhyessä ajassa, jolloin jo välineiden puuttumisen ongelman 

ratkaisu on ollut iso harppaus. Mutta työtä on hyvä edelleen jatkaa sen eteen, että etä- ja hybridityöstä 

tulisi luonteva osa työkulttuuria kunnissa. Koska, kuten haastatteluissa kävi ilmi, julkinen sektori 

kilpailee osaajista. Tämä on jo yksi asia, minkä vuoksi kehitystyötä tulee jatkaa, ja vastata niihin 

tarpeisiin, joita uudet osaajat, perheelliset ja esimerkiksi maaseudulla asuvat kaipaavat eli työn 

joustavuus ja monipaikkaisuus. Perheille tällainen työn tekemisen muoto antaa uudenlaista joustoa 

sekä mahdollisuutta yhdistää asioita elämässä. Tämä on aluetaloudellinen kysymys, kun halutaan 

asuttaa koko Suomi.  

Se millä tavalla työelämä nähdään tänä päivänä, on hyvin erilainen näkemys, kun sitä vertaa aiempien 

sukupolvien näkemykseen. Työn perässä ei enää siinä määrin haluta liikkua kuin ennen on liikuttu, 
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lisäksi työ ei kaikille ole enää keskeisin asia elämässä, jolloin sen tulee mukautua osaksi elämää. 

Pitkiin välimatkoihin nähdään vastauksena etä- ja hybridityön hyödyntäminen, osaajien löytämiseen 

nähdään olevan sama vastaus, lisäksi jo ympäristön kestävyyttä ajatellen, on vastaus etä- ja 

hybridityön mahdollistaminen. Tämä on hyvin laaja kysymys loppujen lopuksi, tämä osa-alue 

linkittyy moniin erilaisiin asioihin, kuten yllä olevat ajatukset tuovat esiin. Tiimityölle osa koki 

etätyön haasteelliseksi, mutta tämä on pitkälti kiinni myös siitä alusta osaamisesta sekä siitä, että on 

yhteiset sovitut tavat toimia, kuten esimerkiksi kameran käyttö ja mahdollisesti se, että jokaisella on 

ainakin jokin puheenvuoro, jolloin myös koko ajan osaaminen lisääntyy tässäkin. Työn jaksottamisen 

haastekin nousi esiin, kun ei enää siirrytä paikasta toiseen. Tällaisen kanssa kyllä palaisin työn 

tekemisen strategiaan tai päivän organisointiin, koska jokainen etäkokouskin tulee aikatauluttaa, 

jolloin ne tulisi vain miettiä ajallisesti siten, että niistä ei muodostu koko päivän maratonia, vaan ne 

olisivat päivän aikana tehtäviä sprinttejä, jos ne sisällöltään sellaisiksi sopivat. Mikäli tiedossa on 

pitkiä palavereista, niitä ei kannata päivälle montaa sopia. Myös kotona työn lopettaminen ajoissa 

tulee opetella, se vaatii osaamista, että tiedostaa työajat myös siellä. 

7.1.2 Tiedolla johtaminen 

Tieto koettiin olennaiseksi osaksi osaamista ja osaamisen johtamista, koska ilman tietoa ei voida 

oppia ja oppimalla sekä keräämällä tietoa saadaan lisää osaamista. Tiedolla johtaminen on osittain 

saanut Excel-taulukko leiman, koska kuntien koulutuksissa se on kuntien välistä vertailua numeroin, 

mikä on väärä tapa, koska jokaisen kunnan luvut pohjautuvat erilaisiin lähtökohtiin. Tiedolla 

johtamisen tulisi olla tiedon keräämistä siten, että se on helposti käytettävissä, sen tulisi olla 

järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen siten, että se on kaikkien saatavilla. Se on sitä, 

että jokaisella kunnassa on tasa-arvoinen mahdollisuus hyödyntää kunnassa olevaa tietoa sekä sitä, 

että kehitetään tietojen keräämisen menetelmiä erilaisten kyselyiden ja keskustelujen yhteyteen ja 

mahdollisesti niistä saatujen tietojen yhdistämiseen.  

Tiedolla johtaminen hybridityön yhteydessä on sitä, että opitaan jakamaan tietoa tehokkaasti myös 

etänä, osataan hyödyntää organisaation sisällä oleva tieto ja osataan etsiä tarvittavaa tietoa 

itseohjautuvasti tai johtaa niin, että tiedon äärelle löydetään. Tiedolla johtaminen voi olla 

haasteellista, jos siitä ei ole ymmärrystä, että mitä se on ja mitä sillä voidaan saavuttaa. 

7.1.3 Osaaminen, osaamisen kehittäminen 

Osaaminen kartoitetaan kunnissa pitkälti kehityskeskusteluiden kautta, paikoin 

henkilöstösuunnitelma ontui kunnissa, ja joissain kunnissa se oli kehitetty jo pitkälle sekä toimivaksi. 

Koulutussuunnitelma laadittiin kaikissa kunnissa, mutta henkilöstösuunnitelmaa ei välttämättä ollut, 

mikä olisi enemmän yksityiskohtiin menevä. Oli myös kunta, jossa oli lähdetty pohtimaan 
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päivittäisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta tulevan tiedon kytkemistä kehityskeskustelun osaksi, kun 

noissa arjen tilanteissa johtajat kokevat, että sitä tietoa jo tulee niistä osaamisen lisäämisen tarpeista. 

Tällainen olisi hyvä lisä ja kehityskeskustelut voitaisiin ottaa muutenkin työkaluksi, joilla kehitetään 

mahdollisesti henkilöä kokonaisuutena eli työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä osaamisen ja 

kehittymisen näkökulmasta. Tällä tavalla saataisiin kattavampi kuva työntekijän tarpeista, jotka 

koostuvat mielestäni laajasti eri osista. Näissä keskusteluissa olisi hyvä myös saada esille uuden 

oppimisen aiheuttama uupumus, jolloin oikeanlaisen tuen varmistaminen olisi ajoissa mahdollista.   

Haastatteluiden esille tuoma tasalaatuisuuden puute herätti miettimään, että mikä on esihenkilöiden 

ja johtajien ajatus oman työn sisällöstä. Toki se sisältää hallinnollisia tehtäviä, jotka usein kaappaavat 

suuren tilan kalenterista, mutta esimerkiksi kehityskeskustelu on asia, joka tulisi olla tärkeä osa 

johtamista, koska se on usein, edes sen kerran vuodessa, se hetki, jolloin työntekijän kanssa voitaisiin 

käydä keskustelua siitä mikä on tämän hetken tilanne ja mihin sen toivottaisiin etenevän. Samalla 

palautteen anto ja saaminen molemmin puolin mahdollistuisi, mikä kehittäisi niin esihenkilöä kuin 

työntekijää. Se, että tätä ei paikoin tehdä, voi näyttäytyä työntekijälle arvostuksen puutteena tai 

saatetaan kokea, että ei tulla kuulluksi. Samalla voi miettiä osaamista, eikö ole osaamista aikatauluttaa 

työtä vai eikö nähdä keskustelun merkitystä, jolloin tiedon hyödyntämisen osaamista voisi 

kyseenalaistaa eli ei tiedetä miten jatkojalostaa kehityskeskustelun tulos. 

Johtamisosaamisen merkitys korostuu etätyössä, koska vaaditaan hieman erilaista otetta johtaa 

kaukana olevia tekijöitä. Tai sanotaanko, että vaaditaan erilaista johtamisosaamista, koska 

yhteydenpito vaatii uudenlaista ajattelua, lisäksi työntekijöiden tukeminen on erilaista eli 

vuorovaikutus tulee miettiä uudelleen. Osaamista tulee lisätä teknisten laitteiden ja ohjelmien lisäksi 

etätyösuunnittelun ja viestinnän sekä pelisääntöjen ympärillä. Oli kuntia, joissa ei ollut selkeitä 

toimintaohjeita sille, kuinka etätyössä toimitaan viestinnän ja tehtävien suorittamisen suhteen. Tai 

jokin yksittäinen osa-alue oli jäänyt vaille suunnitelmaa, jolloin etätyön johtaminen voi käydä 

haastavaksi. Etätyösopimuksia oli laadittu jonkin verran ennakkoon tai ne tehtiin / päivitettiin korona 

keväänä ennen etätyö määräystä ja sen aikana. Toiminnan selkeys ja kaikille selvillä olevat 

suunnitelmat sekä tavoitteet luovat paremman pohjan tehdä etä- ja hybridityötä.  

Palaveri käytännöt tuli luoda uusiksi ja niissä onkin etätyön myötä päästy osassa kunnista parempiin 

malleihin kuin toimistotyö aikaan. Koska kokouskäytänteet tiivistyivät etätyössä osassa kunnista, 

saatiin kokemusta siitä ja työntekijät antoivat palautetta, että pitävät tällaisesta mallista. Tiiviimpi 

kokouskäytäntö tuli senkin vuoksi, että etänä ei nähty kasvotusten, joten kerran viikossa pidettiin 

osassa kunnista tilannepalaveri, jossa asioita käytiin läpi. Samalla saatiin katsottua missä kukin menee 

tehtävien osalta, nopeaa viestintää käytiin korona aikaan kunnissa chattien sekä WhatsApp – ryhmien 
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kautta, jotkut ovat ottaneetkin omakseen käydä keskustelua esimerkiksi teams- alustan kautta. 

Organisaatioiden sisällä olevat osastojen erilaiset käytännöt etäkokouksien suhteen ihmetyttävät, kun 

osalla on tavat siihenkin ja osalla taas ei ole mitään sovittua. Tämä on omiaan lisäämään 

eriarvoisuuden tunnetta sekä tiedon puutetta, tällaisiin tulisi olla yhtenäinen linja, kuinka 

etäkokoukset pidetään ja miten usein, tällä tavalla jokainen osasto ainakin sopisi ajat kokouksille. 

Tällaisia uusia vuorovaikutuksen keinoja on otettu käyttöön ja todettu ne toimiviksi eli samalla tavalla 

voidaan olla yhteydessä sekä pitää yllä sosiaalista verkostoa etänä kuin läsnä ollessa.  Lisäksi osassa 

kunnista koettiin, että on saatu hyvin käyttöön etänä myös tiimityöskentely tiloja, mikä sekin lisää 

työyhteisö vuorovaikutusta, ja sosiaalinen verkosto säilyy. Tämä siis kertoo siitä, että etätyö voi olla 

toimivaa, oikeanlaisilla toimenpiteillä. 

Osaamisen lisääminen monin eri tavoin on omiaan kehittämään myös etä- ja hybridityön 

hyödyntämistä laajemmin. Kuntasektori tulee olemaan aina sellainen, että jokaista työtehtävää ei 

voida siirtää tällaiseen toimintamalliin, mutta mahdollistettaisiin se heille, kenen kohdalla se voidaan 

tehdä. Osaamisen huomioinen muuten, sen kohdalla voidaan toimia kaikkien kuntasektorin 

työntekijöiden hyväksi. Kun kiinnitetään huomiota koulutus tarpeisiin, sekä luodaan kannustavat ja 

joustavat ratkaisut kehittyä osaajana, voidaan saada motivoituneempia sekä sitoutuneempia tekijöitä 

kuntaan. Esimerkiksi oppisopimus opiskelu, on hyvä keino lisätä osaamista ja samalla mahdollistaa 

kouluttautuminen taloudellisesti kestävästi. Tämänkin kohdalla kunnissa on hyvä miettiä, voidaanko 

oppisopimus palkassa joustaa eli mennäänkö sen mukaan mikä palkkaus on määritetty ohjeisiin vai 

voidaanko tällaisessa kannustaa rahallisesti ja maksaa oikeaa palkkaa jo opiskeluajalta. Tällaiset ovat 

palkitsevia kannustimia, joilla voidaan lisätä houkuttelevuutta ja saada työvoimaa niistä kärsiville 

sektoreille kunnissa.  

Tehtäviä, joissa on samaa työtä tekeviä tekijöitä paljon, voitaisiin tulevaisuudessa kehittää osaamisen 

näkökulmasta erikoistumisen kautta, tällainen näkemys tuli esille haastattelussa. Tämä on moniin 

kuntiin sopiva ajatus, koska näin voitaisiin saada työntekijöille tunne, että heitä arvostetaan, kun 

mahdollistettaisiin osaamisen suuntautumine perustyön lisäksi johonkin tiettyyn osaamisalaan, jota 

voi työssä käyttää. Ajatus on tosiaan osaamisen johtamisen näkökulmasta hyvä ja sillä tavalla sopiva, 

että muulla tavalla ei tietyissä tehtävissä huomioida osaamisen lisäämistä ja palkanlisän 

mahdollisuus. Motivoitunut työntekijä on sitoutuneempi ja voi jakaa osaamistaan sekä tietoa 

työyhteisössä kaikkien hyväksi, jolloin muidenkin motivaatio voi samalla tavalla kasvaa. 

Toki haastatteluissa tuli ilmi, että on niitä ketkä eivät halua mihinkään koulutuksiin ja toteavat 

käyneensä koulunsa aikoinaan, mutta sitten on myös heitä, ketkä haluaisivat osallistua kaikkiin 

tarjolla oleviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tiedon jakamisen merkitys korostuu nähdäkseni 



83 
 

 

tällaisessa organisaatiossa, toki tietoa ei voi kaataa kenellekään päähän, jos sitä ei halua omaksua. 

Organisaatio kuitenkin tarvitsee enemmin työntekijöitä ketkä ovat valmiita kehittämään osaamistaan 

sekä päivittämään tietämystään, tulevaisuuden osaajien, kun tulisi olla kuntasektorilla moniosaajia, 

tämäkin tuli ilmi haastatteluissa. Lisäksi nousee uudenlaisia tarpeita, kuten asiakaskohtaamisen 

osaaminen, tällaiseen ei opi, ellei kouluttaudu tai ole aiempaa asiakaspalvelu osaamista, lisäksi 

johtajan ja esihenkilön tulee vaatia oikeanlaista asiakaskohtaamista, jos sitä halutaan parantaa. Kun 

tällainen käytäntö ei ole ollut aiemmin, niin moni varmasti sivuuttaa asiakaspalvelua asenteen, jos 

siihen ei ole tottunut. 

Miten meidän kuntien poliittinen johto, löytyykö siellä osaamista ja näkemystä sille, että työelämän 

painotukset ja toimintatavat muuttuvat ja ovat jo muuttuneet. Nähdäänkö etä- ja hybridityön tuomaa 

lisäarvoa ja samalla, voidaanko nähdä osaamisen kehittämisen tuoma lisäarvo. Koska hyvin tuli esille 

se, että kuntien talous eli budjetit määrittelevät pitkälti osaamisen kehittämisen mahdollisuudet kuin 

myös uusien perehdyttämisen mahdollisuudet. Millainen painoarvo näille luodaan, koska ne 

kuitenkin näyttelevät suurta roolia itse työntekemisen kentällä. Työn mielekkyyden, motivaation, 

tehokkuuden, sitoutumisen ja työhyvinvoinnin näkökulmista, koska osaaminen ja sen kehittäminen 

edistävät edellä mainittuja tekijöitä.  

Perehdyttäminen, varataanko siihen ajallista ja rahallista resurssia tulevaisuudessa, koska tällä 

hetkellä haastatteluiden perusteella kuntasektorilla odotetaan mahdollisimman valmiita osaajia, 

jolloin se pois sulkee motivoituneita ja oppimishalukkaita osaajia pois, vain koska heidän 

kokemuspohjansa on pienempi, Haastatteluiden perusteella nähdään, että potentiaalia saatetaan 

hukata usein siinä, kun mennään korkeamman kokemuksen mukaan valinnoissa. Rekrytoinnit 

koettiin hitaiksi ja byrokraattisiksi eikä ymmärrystä saanut poliittisen päätöksenteon mukana 

oleminen kuin korkeimpien viranhaltijoiden valinnoissa. Mietittiin mikä on kompetenssi sekä intressi 

olla rekrytointiprosessissa muulloin mukana, kuin johtaja valinnoissa. Viranhaltijoiden osaaminen on 

kuitenkin tällaisten prosessien hoitamisessa ja on näkemys siitä mitä osaamista ja millaista 

työyhteisön jäsentä haetaan. Poliittisen johdon mukana olo ja päätöksien tekemisen halu voi herkästi 

näyttäytyä sanelu johtamisena tai epäluottamus lauseena, koska virkamiesjohto on operatiivista 

toimintaa varten kunnassa töissä ja lisäksi heillä on ammattiosaaminen, jota he kehittävät sekä 

seuraavat uudistuksia ja muutoksia, joita eri sektoreille tulee, jolloin heillä on ajantasainen tieto sekä 

tarvittava tieto siitä, millaista osaamista on hyvä olla.  

Perehdytysprosessi oli joissain kunnissa edennyt, mutta ei kaikissa. Olisi hyvä olla jonkinlainen 

tietopaketti pohjaksi, josta uusi työntekijä pääsee kiinni tehtävään ja voi siten luontevammin lähteä 

rakentamaan siitä oman näköistään. Perehdytys jää usein asiaksi, johon ei panosteta aikaa eikä 
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resursseja, mikä voi aiheuttaa pahimmillaan sen, että uusi työntekijä ei sitoudu kuntaan tai kuormittuu 

heti alussa jo liikaa, koska uuden tiedon määrä on valtava, niin jonkinlainen tuki ohjeiden tai 

suunnitelman muodossa olisi tarpeen.  

7.1.4 Johtamisosaaminen /osaamisen johtaminen 

Esihenkilöt ja johtajat tarvitsevat myös oman osaamisen lisäämiseksi mahdollisuuden kouluttautua 

sekä hankkia tietoa. Tulisi luoda mahdollisuudet siihen, mikä on näin etäaikana kustannustehokasta, 

kun päästään virtuaalisesti osallistumaan kattavasti monenlaisiin koulutuksiin, toki tarvitaan myös 

kohtaamisia kasvokkain, koska nekin antavat paljon uutta ja jaettua tietoa keskustelujen kautta. 

Johtajien ja esihenkilöiden osaamiseen tulisi luottaa, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että 

rekrytointiprosessi tulisi jättää heidän tehtäväksi, kun puhutaan operatiivisen tason tehtävien 

täyttämisestä. Tarvitaan myös työntekijöiltä taitoja toimia työntekijöinä eli toiminta on molemmin 

puolista, tehdään työ johtajille sellaiseksi, että on helppo olla vuorovaikutuksessa, palaute keskustelut 

ovat luontevia ja tuetaan johtajaa sekä esihenkilöä heidän työssään. Kun aikaa on vain tietyn verran, 

on johtamisosaamisen yksi osa-alue sen ajan resurssointi. 

Osaamisen johtaminen koetaan arjessa vuorovaikutuksena, keskusteluina sekä palautteiden 

antamisena. Se on selkeästi sitä kommunikointia ja sen kautta tulevaa tiedon asemointia oikeaan 

suuntaan. Kuuntelua ja keskustelua, sellaista läsnä olevaa johtamista, mikä sitten vaatii sitä aika 

resurssia, mutta selkeästi sellaiselle on tarvetta. ICT-taidot tulisivat olla johtajalla ja esihenkilöllä sen 

tasoiset, että hänen taidoistaan etäyhteydenpito ei jäisi kiinni, tässä maailmassa näen, että työntekijä 

osaamisvaateiden keskellä, tämä on taito, jota johtamiselta tulisi vaatia. 

Strategista johtamista eli tiedolla johtamista, kun tiedetään tietyt päämäärät ja tehtävät asiat, luodaan 

itselle strategia ja suunnitelma sen toteuttamiseksi. Osaamisen johtaminen oli noussut nykyisissä 

kuntastrategioissa sisällön osaksi eli kunnissa halutaan panostaa siihen, ja siihen on helpompi tarttua, 

kun voidaan sanoa, että se on meillä strategiaan kirjattu. Osa sitä on tietenkin osaamisen lisäämisen 

varmistaminen sekä tiedon jakamisen varmistaminen, se on oikeanlaista tiedottamista sekä viestintää, 

jotka nekin vaativat osaamista, jotta niillä on vaikuttavuutta.  

Vaikuttavuus, miten voit omalla johtamisella sitä saada, on varmasti se, että johdat tiedolla ja 

huomioit osaamiset, kun ne huomioidaan, saatetaan löytää kunnasta omasta takaa osaamista, jota 

voidaan kohdistaa uudella tavalla. Hyödynnetään kyvykkyyksiä, jokaisella meillä on omat vahvuudet 

ja osaamiset eli kyvykkyys tehdä jotain hyvin. Näiden hyödyntämisen osaaminen on osa osaamisen 

johtamista, koska tällä tavalla työhyvinvointi, motivaatio ja jaksaminen kasvavat, kun voit hyödyntää 

oman kapasiteetin itselle mielekkäällä tavalla, mielekkäässä tehtävässä. 
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7.1.5 Tulevaisuus 

Hybridityö nähtiin kunnan tulevaisuutena, koettiin, että sen mahdollistaminen on ainoa keino saada 

osaajia asiantuntijatyöhön kuntiin. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi opetustyössä, jolloin 

kuntaan ei tarvitse etsiä esimerkiksi kielten opettajaa, kun voidaan opetus ottaa etänä joltain toiselta 

oppislaitokselta esimerkiksi.  

Kuntien vetovoimaisuus voi olla myös vaikuttava tekijä osaajien saamiselle, mutta toisaalta 

haastatteluissa tuli esille sekin, että enää ei työn mukaan muuteta, vaan asuinpaikka valitaan itseä 

miellyttävästä paikasta, ja työt pyritään saamaan sieltä tai etämahdollisuudella. Mutta voidaanko 

sitten kuntasektoria täysin kategorisoida yhteen yksityisen kanssa, kun siltä kuitenkin odotetaan 

erilaista lopputulosta. Toimivia palveluita ja hyvää asuinympäristöä, kun taas yritys hakee 

lähtökohtaisesti voittoa toiminnalleen. Mutta toisaalta elinvoimaiset kunnatkin pyrkivät siihen, että 

seisotaan omilla jaloilla eli valtionapu olisi mahdollisimman pieni. Jolloin tästä näkökulmasta, myös 

kunnissa voidaan ajatella bisnes näkökulmasta. Mitä vakavaraisempi kassa, sen laadukkaammat 

palvelut ja ympäristö.  

Otsikko osaamisen johtaminen ja hybridityö herättää miettimään, miten johtajuus kunnissa 

muotoutuu ja osataanko asenteet kääntää tulevaisuus ajatteluun, muussakin kuin kunta 

kokonaisuuden johtamisessa. Sisäisessä toiminnassa, jota aihe koskee, ollaanko siellä valmiita 

suurempaan muutokseen toiminta kulttuurissa, jota tämä vaatii. Ja kuinka nopeasti tätä muutosta 

tehdään, edelleen COVID-19 nopeutti jo hurjasti etätyön tekemistä, mutta palaako toiminta hiljalleen 

vanhaan vai osataanko edelleen kehittää työtä siten, että työn tekeminen on mahdollista hybridinä.  

Lastenlaulun sanat tulivat mieleen, kun aloin miettimään kokonaisuuden koontia. Mielestäni alla 

oleva laulun pätkä kuvaa hyvin sitä kokonaisuutta mikä tässäkin tutkielmassa on pyritty kuvaamaan. 

Työelämän muutos, työelämän muuttuminen, tarvitaan oppaita eli tukea kehittymiseen sekä 

oppimiseen. On oltava tehokas, ja tunteetkin tulisi voida tuoda esiin eli vuorovaikutusta tarvitaan sekä 

ihmisläheistä, kuuntelevaa johtamista. Työelämässä tarvitaan myös iloa, jotta jaksetaan ja sitoudutaan 

sekä voidaan toimia työyhteisössä hyvänä työkaverina.  

”Oppimaan innokas…On paljon tehtävää, uutta ja tärkeää, puuhailee touhuissaan Kaapo. Maailma 

muuttuu niin minäkin, oppaaksi vanhemmat värväsin. Vaikea varttua, itkua parkua, muista myös 

iloita…” 
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7.2 Tutkimuksen relevanssi ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on erittäin ajankohtainen, mikä kävi ilmi haastateltavien toimesta. Osaamisen 

kehittäminen, sen johtamisen kehittäminen sekä hybridityö ja sen johtaminen ovat asioita, jotka 

vaativat kunnilta entistä enemmän panostusta. Lisäksi ne nähdään asioina, jotka tulevat korostumaan 

entistä enemmän tulevaisuudessa sekä tässä hetkessä, joten ne ovat mukana uusissa 

kuntastrategioissa. Mikä ohjaa kuntien toimintaa tai tulisi olla toimintaa ohjaava suunnitelma. 

Tiedolla johtaminen kytkeytyy osaksi osaamista, koska oppiminen tapahtuu tiedon avulla, ja 

osaaminen lisääntyy asioiden opiskelun sekä opettelun kautta.  

Uusien toimijoiden kanssa nähdään, että jatkuva oppiminen tulisi olla se mitä korostetaan 

rekrytoinnissa, eikä niinkään sitä, että hakijat olisivat täysin valmiita osaajia. Koska työelämän 

muutokset ovat jatkuvia, joudutaan koko ajan oppimaan jotain uutta. Samalla ei kenties olla 

kiinnitetty huomiota erilaisesta näkökulmasta työuupumuksen taustoihin, joka voi olla osaamisvajeen 

aiheuttamaa.  Perehdytyksen rooli tulisi nähdä tärkeäksi osaksi kuntatyötä, mutta kuntien talous ohjaa 

paljon toimintaa, mikä usein tarkoittaa sitä, että uusia henkilöitä ei voida perehdyttää edellisen 

työntekijän toimesta. Tämän vuoksi tulisi olla kattavat tiedot pohjaksi työlle esimerkiksi 

perehdytysoppaan muodossa, jokainen toimija toki rakentaa tehtävästä sitten oman näköisensä, mutta 

tällä tavalla saadaan tuettu aloitus työlle.  

Tutkimus nosti esiin kehittämisen kohteita kunnissa sekä onnistumisia, ja sen aihe koettiin 

ajankohtaiseksi haastateltavien toimesta. Aika ja resurssit olivat yksi haasteellinen tekijä toimien 

kehittämiselle, lisäksi osaamisen johtaminen kärsi esihenkilöiden ajan puutteesta, koska oli kokemus 

siitä, että aika ei riitä normaalin esihenkilö työn tekemiseen työntekijöiden kanssa. Tämä aiheuttaa 

haasteen kouluttautumiselle, jolloin herää kysymys, kuinka tämä aika resurssi voitaisiin säätää 

sellaiseksi, että johtamiselle ja kehittämiselle on aikaa. Kuntien välinen osaaja yhteistyö avaus oli 

myös mielenkiintoinen ja tässä ajassa sopiva pohdittavaksi, voiko meillä olla jokaisessa kunnassa 

paras substanssi osaaminen asiantuntijoilla ja tarvitseeko olla, voidaanko hyödyntää osaamista yli 

kuntarajojen. Tällaista voidaan miettiä hybridityön aikana, jolloin on nopeaa ja helppoa luoda yhteys 

muiden kuntien kanssa, ja kouluttautua sekä jakaa tietoa verkonvälityksellä. 

COVID-19 pandemia vauhditti kuntien etätyö etenemistä suuresti, mutta liian nopeasti, sekin kävi 

ilmi haastatteluiden aikana. Jolloin nyt on hyvä hetki käyttää aikaa tällaisen koonnin luomiselle, että 

mitä on jo kehitetty työssä sekä järjestelmissä toimiviksi ja mitä edelleen tulee sekä voidaan kehittää. 

Eräänlainen pysähtyminen asian äärelle tämänkin tutkimuksen kautta oli tässä ajassa ajatuksia 

avaava, ja sai selkeästi haastateltavatkin miettimään prosesseja eli mitä on tehty ja mitä tulee kehittää. 
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Jatkotutkimukselle ilmeni haastattelujen aikana aiheita. Oppimiseen ja rekrytointiin, 

perehdyttämiseen sekä kuntasektorin työntekijöiden itsensä kehittämisen intoon liittyen. Vaikutukset 

itsensä kehittämisestä työn tuloksiin, jaksamiseen, motivaatioon, taloudelliset vaikutukset kunnassa. 

Miten saada kuntatyönantajasta houkutteleva osaavan työvoiman keskuudessa, itsensä kehittämisen 

mahdollisuuksien hyödyntäminen mahdollisesti yksi keino. 

Millaisia käytäntöjä kunnissa on tällä hetkellä työn kehittämiseksi ja millaisia keinoja on motivoida 

työntekijöitä kouluttautumaan. Mitä voidaan saavuttaa jatkuvan oppimisen ajatusmallilla, entä miten 

voitaisiin hyödyntää kuntien kesken paremmin toisilta oppimista. Millaisia malleja voitaisiin ottaa 

käyttöön, jotta opittaisiin toisilta kunnilta vertailemisen sijaan. Lisäksi onko osaamisvaje 

mahdollisesti yksi työuupumuksen aiheuttaja ja mitkä tekijät siihen voivat vaikuttaa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 

HAASTATTELURUNKO; Miten arkinen (hybridi)työ tehdään sujuvaksi osaamisen 

johtamisen näkökulmasta? Osaaminen – kehittäminen -tulevaisuus 

1. Kerro työstäsi: esihenkilönä toimiminen (työntekijöiden määrä), kokemukset hybridityön 

johtamisesta 

2. Millaisia ohjeita tai arviointikriteereitä tunnistat kuntaorganisaatiossasi osaamisen 

johtamiseen? /Millainen merkitys on kuntastrategialla ja -visiolla osaamisen johtamisen 

kannalta? 

a. Miten osaamista ja sen kehittämisen tarpeita arvioidaan? 

b. Miten työntekijä itse voi tuoda esille osaamisen kehittämisen tarpeita? 

c. Miten oppimista ja osaamista todennetaan/palkitaan? 

d. Miten havaittuja osaamistarpeita ratkaistaan/tuetaan/kehitetään? 

e. Miten arvioit ja johdat omaa osaamistasi esihenkilönä? 

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

3. Mitä sinulle on osaamisen johtaminen?  

a. Millaista oppimisen johtamista on? 

b. Miten kyvykkyyksiä johdetaan? 

c. Miten toimintaa ja johtamista kehitetään? 

4. Miten (=millaisina tekoina ja käyttäytymisenä) se näkyy johtamisen arjessa? 

5. Mitä erityistä (haasteita tai mahdollisuuksia) etätyöskentely on tuonut osaamisen 

johtamiseen? 

a. Mitä uutta etätyö on tuonut? 

b. Miten osaamisen johtaminen eroaa etänä vrt paikan päällä? 

c. Millaisia yhtäläisyyksiä löytyy? 

6. Miten kehittymistä todennetaan, entä kuka sen määrittelee? 

Tulevaisuus 

7. Millaista osaamista kunnassa tarvitaan tulevaisuudessa? (vrt. osaava työvoima) 

a. osaavan työvoiman houkuttelu vs. osaavaksi kouluttaminen 
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b. miten rekrytointia voitaisiin kehittää 

8. Millaisessa roolissa näet hybridityön kehittämisen kunnan tarvitseman osaamisen 

varmistamisessa? 


