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ESIPUHE

Suomen ympäristökeskukselle

Suomen ympäristökeskus asetti 2.6.2006 työryhmän, jolle annettiin tehtäväksi laa-
tia ehdotukset SYKEn henkilöstön osaamisen kehittämisen suuntaamiseksi SYKEn 
strategian kannalta keskeisille osaamisen alueille ja toimenpiteiksi, jotka mahdol-
listavat osaamisen kehittämisen  huomioon ottamisen  toimintaa suunniteltaessa ja 
seurattaessa.

Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon valtionhallinnon tuottavuus-, kehittämis- ja 
muutoshankkeet, SYKEn sisäiset osaamisen ja toiminnan kehittämishankkeet sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2007-2011 linjaukset. Työryhmän oli määrä saattaa 
tehtävä valmiiksi 31.12.2007 mennessä.

Asettamiskirjeen mukaan työryhmän tehtävänä on ollut 
1) tunnistaa SYKEn strategian ja toimintaympäristön muutosten kannalta keskeiset 
osaamisen kehittämisen alueet ja haasteet 
2) laatia ehdotus osaamisarviointien toteuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla
3) suunnitella ja käynnistää tämän pohjalta kehittämistoimenpiteitä sekä
4) laatia toimintamalli, jonka avulla osaamisen kehittämistä toteutetaan osana toi-
minnan suunnittelua ja seurantaa. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi osastonjohtaja Esa Nikunen. Jäseninä olivat hal-
lintojohtaja Pasi Henriksson, HAL, tutkimusjohtaja Juha Kämäri (05/2007 asti) tut-
kimusosasto, osastonjohtaja Heikki Toivonen (06/20007 alkaen), tutkimusosasto, 
osastonjohtaja Juhani Eloranta, tietohallintokeskus, yksikönpäällikkö Ismo Tiainen, 
sekä henkilöstön edustajina tutkija Ville Hokka ja suunnittelija Minna Wasenius. Työ-
ryhmän sihteereinä toimivat kehittämispäällikkö Heljä Tarmo ja koulutussuunnitte-
lija Eeva Uusi-Rauva (06/07 asti). Työryhmä otti nimekseen OSAKE-työryhmä.

Työryhmä kokoontui 17 kertaa kesäkuun 2006 ja joulukuun 2007  välisenä aikana ja 
sai työnsä valmiiksi määräaikaan mennessä.

Hankkeessa toimivat ulkopuolisina asiantuntijoina Työelämän kehittämisohjelman 
(TYKES) Osaamisen johtamisen oppimisverkosto hankkeen (TOIVO) asiantuntijat. 
SYKEn sisällä hanke toimi kiinteässä yhteistyössä erityisesti henkilöstöstrategia-
työryhmän kanssa. Hankkeen aikana saatiin lisäksi palautetta useilta ulkopuolisilta 
yhteistyötahoilta, joille hanketta esiteltiin sen kuluessa

Työryhmä tunnisti SYKEn keskeiset osaamisalueet sekä loi prosessit ja työkalut, 
joiden avulla toteutetaan osaamisen arviointi yksikkö- ja yksilötasoilla. Arvioinnin 
pohjalta työryhmä laati toimenpideohjelman, jota lähdettiin toteuttamaan henki-
löstökoulutuksen avulla. Osaamisen arviointiprosessista saatujen kokemusten poh-
jalta  työryhmä laati ja kuvasi  SYKEn osaamisen johtamisen toimintamallin osana 
toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä eri tahojen roolit ja tehtävät osaamisen 
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johtamisessa. Lisäksi työryhmä teki 2007 laadittua henkilöstöstrategiaa varten ehdo-
tuksen osaamisen kehittämisen tavoitetilasta ja toimintaperiaatteista. Työn yhteydes-
sä yhtenäistettiin ja täydennettiin SYKEn henkilöstön kehittämisen keinojen käyttöön 
liittyviä ohjeita ja pelisääntöjä. 

Työskentelyn kaikissa vaiheissa otettiin huomioon  SYKEn  sisäiset toiminnankehittä-
mishankkeet sekä valtionhallinnon tuottavuus-, kehittämis- ja muutoshankkeet sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2007-2011 linjaukset. 

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja luovuttaa kunnioittaen raporttinsa Suomen 
ympäristökeskukselle.

Helsingissä 03.12.2007

OSAKE- työryhmä

Esa Nikunen  

Pasi Henriksson Juhani Eloranta
Juha Kämäri Heikki Toivonen
Ismo Tiainen 
Ville Hokka Minna Wasenius

Heljä Tarmo Eeva Uusi- Rauva
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1.1  

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
hanketta aloitettaessa 

Suomen ympäristökeskuksen  henkilöstön kehittämisen nykytila

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKEssä) on kehitetty henkilöstön osaamista stra-
tegialähtöisesti organisaation perustamisesta, vuodesta 1995 lähtien. Käytännössä 
se on  tarkoittanut sitä, että strategiatyön yhteydessä on tunnistettu yleisellä tasolla 
keskeisiä osaamisen painopisteitä ja niiden pohjalta on sitten suunniteltu kehittä-
mistoimenpiteitä ja laadittu henkilöstökoulutusohjelma. Osaamisen kehittämisen 
periaatteet ja tavoitteet ovat olleet osa henkilöstöstrategiaa.

Strategiaan ja toimintaympäristön muutoksiin pohjautuva osaamisten tunnistami-
nen ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut systemaattista organisaatio-, yksikkö- ja 
yksilötasoilla. Näin ollen osaamista on ollut vaikea johtaa, asettaa sille kehittymista-
voitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista. Lähtökohta tulos- ja kehityskeskuste-
luissa laadittaville yksilöllisille kehittymissuunnitelmille on näin ollut puutteellinen. 
Myös osaamisen kehittämiseen liittyvät vastuut ja roolit ovat voineet olla  epäselviä. 

SYKEn henkilöstö on kuitenkin ollut mm. ilmapiirikyselyiden tulosten mukaan 
tyytyväinen osaamisen kehittämisen määrään ja laatuun sekä kehittymismahdol-
lisuuksiin. Nykyisellä toimintamallilla ei kuitenkaan voida vastata yhä nopeam-
min muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin eikä saavuttaa SYKEn strategiassa  
(2007 – 2010) osaamisen kehittämiselle asetettua tavoitetta ”Sykeläisten osaaminen 
on korkeatasoista ja sitä kehitetään suunnitelmallisesti”. 
 
Osaamisen kehittämishanketta edeltäneitä ja tukeneita hankkeita

SYKEn kemikaaliyksikön hanke
Strategian ja toimintaympäristön tarkasteluun pohjautuvaa suunnitelmallista osaami-
sen kehittämistä  pilotoitiin SYKEn kemikaaliyksikössä (v. 2004- 2006). Pilotin tavoit-
teeksi asetettiin pitkäjänteinen ja systemaattinen henkilöstön osaamisen kehittäminen 
ja johtaminen osana esimiestyötä. Kehittämissuunnitelman laatiminen toteutettiin 
vuorovaikutteisena ja henkilöstöä osallistavana prosessina. Tämän jälkeen kehit-
tämissuunnitelmaa on toteutettu ja arvioitu yhteistyössä henkilöstön kanssa osana 
normaalia toiminn an suunnittelua ja seurantaa. Hankkeessa käytettyä osaamisen 
johtamisen viitekehystä (Otala, 2003) tuloksia ja kokemuksia on voitu hyödyntää 
SYKEn nyt raportoitavassa kehittämisprosessissa.

1  Osaamisen kehittämishankkeen    
 lähtökohdat ja tavoitteet
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TOIVO- hanke

SYKE on osallistunut ( 2004- 2007)  Työelämän kehittämisohjelman (TYKES) Osaami-
sen johtamisen oppimisverkosto hankkeeseen (TOIVO). Hankkeen toteutti Helsingin 
yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.  Sen tavoitteena oli toimia fooru-
mina, jossa tutkijat ja käytännön toimijat jakavat kokemuksiaan ja hakevat yhteistä 
ymmärrystä organisaation oppimisen ja osaamisen johtamisen teemoista sekä jakavat 
kehittämisen edetessä teemoihin liittyviä parhaita käytäntöjä (Myyry 2008). SYKEn 
ohella hankkeeseen osallistuivat Itella OY, Vihdin kunta (kulttuuri- ja vapaa-aika-
palvelut), Lohjan kaupunki (tietohallinto), LU Suomi (laatu- ja turvallisuusosasto), 
Helsingin kaupunki (päiväkoti). Hankkeen tutkijat ja konsultit tulivat Jyväskylän ja 
Helsingin yliopistoista ja Johtamistaidon opistosta.

SYKEssä oli alun pitäen tavoitteena kehittää osaamisen johtamista ja systemaattista 
kehittämistä ainoastaan menetelmäosaamisessa, mutta pian  tarkastelu laajennettiin 
koskemaan koko organisaatiota ja tavoitteeksi asetettiin osaamisen strategialähtöinen 
kehittäminen SYKEssä. 

TOIVO- hankkeen toimintamuotoina käytetyt verkostotapaamiset (teoreettinen 
tarkastelu, organisaatioiden kehittämisprosessien esittely jne.), työpaikkakohtaisten 
kehittämisprosessien  konsultointi sekä työpaikkakohtaiset tutkimukset/selvitykset 
ovat tukeneet hyvin vuonna 2006 alkaneen SYKEn osaamisen kehittämishankkeen 
suunnittelua ja toteutusta.

1.2  
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden 
haasteet 
 
Lopullisen sysäyksen osaamisen kehittämishankkeen käynnistämiselle antoi 
valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan, alueellistamiseen, työelämän rakenteellisiin 
muutoksiin sekä SYKEn tehtäväkenttään liittyvien haasteiden konkretisoituminen. 
Muutosten nähtiin  aiheuttavan erityisiä haasteita organisaation toiminnan 
johtamiselle ja ohjaukselle, teknologian entistä paremmalle hyödyntämiselle, 
yhteistyön ja verkottumisen lisäämiselle sekä monitaitoisuuden ja asiantuntijuuden 
laajentamiselle. Voimakkaassa muutostilanteessa korostuvat myös työkykyyn 
liittyvät haasteet kuten uuden omaksumiskyky, muutoksenhallinta ja jaksaminen. 
Oppimisesta tulee yhä enemmän kiinteästi työhön liittyvä yhteisöllinen prosessi, 
jossa erilaista osaamista yhdistetään, kokemuksia jaetaan ja niistä opitaan. 

1.3   
Hankkeen tavoitteet ja viitekehys
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli 1) tunnistaa strategian ja toimintaympäristön 
muutosten pohjalta SYKEn keskeiset osaamishaasteet 2) rakentaa SYKEn tarpeisiin 
sopiva osaamisen johtamisen toimintamalli. 

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan hankkeessa tavoitteellista ja systemaattista  
perustehtävään, visioon ja strategiaan pohjautuvaa osaamispääoman vahvistamista 
ja kehittämistä.Tavoitteena on osaamisen tunnistaminen, vahvistaminen ja  kehittämi-
nen osana SYKEn tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia edistävää toimintaa. 
Johdon rooli korostuu  tulevaisuuden osaamishaasteiden linjaajana. Tavoitteiden 
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saavuttamisen kannalta  on kuitenkin aivan keskeistä, että koko henkilöstöllä on 
selkeä rooli ja vastuu osaamisen johtamisessa.

Osaamispääoma ymmärretään hankkeessa laajasti kuviossa 1 esitetyn mallin (Otala, 
2008) mukaisesti. Malli on viitekehys, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti tar-
kastella ja jäsentää aineetonta pääomaa.

 Mallissa osaamispääoma jakautuu:
Yksilöiden osaamiseen (kyvyt, taidot, koulutus, kokemus, asenteet, tunteet 
jne.)
Organisaation rakenteisiin, jotka tukevat yksiöiden osaamisen ylläpitoa ja 
kehittämistä, eri yksilöiden osaamisen yhdistämistä sekä osaamisen hyödyn-
tämistä (prosessit, toimintatavat, arvot, kulttuuri, jaettu asiantuntijuus jne.)
Suhdepääomaan ( keskinäiset suhteet SYKEssä, suhteet eri yhteistyökumppa-
neihin, asiakkaisiin, yhteiskuntaa, kumppanuusverkostoihin jne.).

Osaamista kuvataan mallissa aineettoman pääoman eri osa-alueina ja niiden keski-
näisinä vuorovaikutussuhteina. Osaamistarpeet ja kehittämishaasteet voivat liittyä 
kaikkiin em. osaamisen osa-alueisiin. Osaamisen kehittymistä ei voida enää pel-
kästään nähdä yksittäisen ihmisen tietojen tai taitojen lisäämisenä eikä osaamisen 
kehittämisen keinoksi enää riitä perinteinen koulutus vaan osaamisen kehittyminen 
tapahtuu yhä enemmän työn yhteydessä yhteisöllisenä oppimisena (vrt. SYKEn 
osaamisen kehittämisen keinoja, Liite 1). 

•

•

•

Kuvio 1 : Osaamispääoman eri tekijät (Otala, 2008)
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Organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden osaamisen yhdistämisestä, eli ta-
vasta toimia yhdessä ja luoda uutta. Tämä edellyttää osaavia yksilöitä, jotka hallit-
sevat toiminnan kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja, hyviä tietotekniikan apuväli-
neitä ja verkostoja, prosesseja ja toimintatapoja, jotka tukevat ihmisten yhteistyötä 
ja osaamisten yhdistämistä sekä sellaista ilmapiiriä ja kulttuuria, jossa ihmiset ovat 
valmiit jakamaan osaamistaan, uskaltavat kyseenalaistaan vanhaa ja kokeilla uutta 
– virheiden uhallakin. Organisaation osaamispääomaan kuuluvat myös sellaiset ver-
kostot ja kumppanit, joilla täydennetään omaa osaamista – erityisesti alueilla, joita 
itse ei hallita tai joissa joku muu on parempi. Organisaation osaaminen varmistaa 
toisaalta nykyisen toiminnan menestyksen, toisaalta se rakentaa tulevaa menestystä 
( mukaellen Otala, 2003). 
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2.1  
Osaamisen arviointi ja kehittämissuunnitelmien 
laatiminen eri organisaatiotasoilla

SYKE- tason osaamisen tunnistamis- ja arviointiprosessi  

Toimintaympäristön osaamisen kehittämiselle asettamien haasteiden tunnistamiseksi 
hahmotettiin keskeiset toimintaympäristössä vaikuttavat, muutoksia aiheuttavat 
tekijät ja kehitystrendit sekä SYKEn strategiasta nousevat haasteet. Viitekehyksenä 
käytettiin Suomen Akatemian ja TEKESin julkaisemassa osaamista ja Suomen kilpai-
lukykyä käsittelevässä teoksessa (FINNSIGHT 2015) esitettyä mallia ”Muutostekijät 
ja niiden luomat oppimishaasteet”.

Työryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta SYKEn kannalta keskeisiksi muutos-
kokonaisuuksiksi toimintaympäristössä valittiin 

Muutokset yhteiskunnassa ja ympäristöhallinnossa,
SYKEn tehtävät ja tavoitteet 
Työelämän muutokset ja työkykyvaatimukset

Seuraavaksi tarkasteltiin näiden kokonaisuuksien sisältämiä yksittäisiä muutosteki-
jöitä  ja trendejä sekä kuvattiin niiden vaikutuksia ja haasteita osaamisen ja oppimisen 
kannalta. Kuvaukset on esitetty liitteessä 2.

Osaamishaasteiden konkretisointia ja priorisointia varten järjestettiin ulkopuolisen 
konsultin vetämä Work- shop elokuussa 2006. Työskentelymuotona käytettiin vuo-
rotellen pien- ja suurryhmätyöskentelyä.  Työskentelyn tuloksena SYKEn keskeisiksi 
osaamisen alueiksi valittiin substanssiosaaminen, toiminnan ohjaus, tiedonhallinta 
ja tietotekniikka sekä asiakkuudet ja verkostot. 

Work – shopissa esille nousseita osaamistarpeita hyödynnettiin kunkin osaamis-
alueen sisällön yksityiskohtaisessa kuvaamisessa. Tämän pohjalta koottiin ja jäsen-
nettiin SYKEn osaamiskartta (Liite 3), jota käyttäen OSAKE- työryhmä laati SYKEn 
strategisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa kuvataan kunkin 
osaamisalueen osalta, miten osaamista voitaisiin kehittää ja kenen vastuulla kehit-
täminen on. Tarkoituksena oli, että suunnitelma toimii lähtökohtana yksiköiden 
kehittämissuunnitelmien laatimiselle.
Yksikkötason osaamistarpeiden arviointi ja kehittämissuunnitelmien laatimi-
nen 

•
•
•

2   Kehittämishankkeen eteneminen  
  ja tulokset
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Yksikkötason osaamisen arviointi pyrittiin toteuttamaan niin, että alustavat kehittä-
missuunnitelmat olivat henkilöstöllä käytettävissä, kun vuoden 2007 yksilölliset tu-
los- ja kehityskeskustelut alkoivat. Aikataulu oli erittäin kiireinen, mutta tavoitteesta 
pidettiin kiinni. Muuten uuden toimintamallin käytäntöön vieminen olisi siirtynyt 
seuraavaan vuoteen.

Kehittämissuunnitelmien laatimista; ohjeistusten toimivuutta haluttiin kuitenkin 
pilotoida parissa yksikössä ennen laajamittaista käyttöönottoa. Pilotointi tapahtui 
marraskuun 2006 aikana yhdessä tutkimusosaston ja yhdessä asiantuntijaosaston 
yksikössä. Yksiköiden päälliköt pitivät  pilottien käytössä ollutta SYKEn strategisen 
osaamisen suunnitelmaa hyvänä lähtökohtana yksikön suunnitelman laatimiselle. 
Tausta-aineiston määrä koettiin suureksi etenkin, kun siihen jouduttiin perehtymään 
nopealla aikataululla. Pilottiyksiköt antoivat palautetta myös ohjeistuksen sisältöön 
liittyvistä selkiyttämistarpeista. Yksiköiden perustehtävän ja siihen liittyvien osaa-
mistarpeiden tarkastelussa  oli noussut esille myös työyhteisön sisäiseen ja ulkoiseen 
yhteistyöhön sekä hyvinvointiin liittyviä haasteita.

Pilottiyksiköiden kokemuksia esiteltiin SYKEn muiden yksiköiden esimiehille 
joulukuussa pidetyssä laajennetun johtoryhmän tilaisuudessa. Kokemukset yhteis-
työssä henkilöstön kanssa tapahtuneesta osaamisen arvioinnista ja kehittämissuun-
nitelmien laatimisesta konkretisoivat prosessia muille yksiköille ja rohkaisivat niitä 
suunnitelmien laatimisessa.

Tilaisuudessa esiteltiin kehittämissuunnitelmien laatimisprosessi sekä siinä  käytet-
tävät materiaalit  ( arviointimateriaali, Liitteet 3 - 5). Lisäksi jaettiin ohjeet ja lomakkeet 
yksilöllisten kehittymissuunnitelmien laatimista varten.

Yksiköiden kehittämissuunnitelmien laatimista tuettiin yksikkökohtaisella opas-
tuksella ja keskusteluilla. Useimmat yksiköt laativat kuitenkin kehittämissuunni-
telmansa itsenäisesti saamiensa ohjeiden ja mallien pohjalta. Yksiköt sitoutuivat 
laatimiseen hyvin ja toimittivat suunnitelmat sovitun aikataulun mukaisesti koulu-
tusryhmälle. Suunnitelmien laajuus ja esitystapa vaihteli. Suurin osa oli kuitenkin 
laadittu ohjeistuksen mukaiselle lomakkeelle. Henkilöstön osallistuminen suunnitel-
mien työstämiseen kuitenkin vaihteli yksiköittäin. Useimmiten suunnitelmaa ja sen 
sisältöä oli käsitelty yksikköpalaverissa ja sen jälkeen työstämistä jatkettu pienem-
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• Ty ökyvyn yll äpitäminen

TYÖEL ÄMÄN MUUTOKSET 
JA TY ÖKYKYVAATIMUKSET

• Muutosvauhti nopea
• Monitaitoisuuden ja asiantuntijuuden

laajentumisen tarve
• Osaamisen hallinta hajautetuissa

organisaatioissa
• Tietotekniikan ja teknologian

hyödyntäminen
• Työkyvyn ylläpitäminen

SYKEn KESKEISET 
OSAAMISET

● Substanssiosaaminen 
● Toiminnan ohjaus
● Tiedonhallinta ja tietotekniikka
● Asiakkuudet ja verkostot

Toimintaympäristön muutostekijät ja SYKEn osaamisen kehittäminen

Kuvio 2. Toimintaympäristön muutostekijät ja SYKEn osaamisen kehittämishaasteet
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missä ryhmissä, joiden työn pohjalta yksikön päällikkö laati yksikön yhteisen suun-
nitelman. Yksiköt täsmensivät vielä kehittämissuunnitelmiaan yksilöllisissä tulos- ja 
kehityskeskusteluissa esille nousseiden asioiden ja osaamistarpeiden pohjalta.

Jotkut yksiköistä ilmoittivat jatkavansa kehittämissuunnitelmansa työstämistä tai 
laativansa suunnitelman kesän ja alkusyksyn  2007 aikana.

Esitetyille kehittämistarpeille on tyypillistä, että kehittyminen koskee laajasti yk-
sikön tai ryhmän henkilöstöä. Yhden henkilön oppiminen, kouluttaminen ei riitä, jos 
tavoitteena on yhteisten toimintatapojen muuttaminen tai uusien palveluiden ja tuot-
teiden kehittämiseen tarvittavan osaamisen hankkiminen. Osaamisen aikaansaami-
seksi tarvitaan esimerkiksi tiedon ja asiantuntemuksen lisäämisen ohella prosessien 
sekä toimintatapojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä asiakkaiden kanssa 
yhteistyössä tapahtuvaa oppimista. (vrt. Otalan osaamispääoman malli, kuvio 1).

Yksilötason kehittymissuunnitelman laatiminen 
Osaamistarpeiden tunnistamiseen yksilötasolla tarvitaan taustaksi yksikössä/ ryh-
mässä tapahtuvaa yhteistä työtehtävien ja niissä tarvittavan osaamisen pohdintaa. 
Hankkeessa asetettiinkin tavoitteeksi, että koko henkilöstö osallistuu oman yksik-
könsä kehittämissuunnitelman valmisteluun. Yksilöllisissä kehityskeskusteluissa 
kunkin henkilökohtainen kehittymissuunnitelma täsmentyy. Yksilöllisten kehittymis-
suunnitelmien laatimista ohjeistettiin samaan tapaan kuin yksiköiden suunnitelmien 
laatimista (Liitteet 6,7).  

Osaamisen kehittämisen toimenpideohjelma ja henkilöstökoulutusohjelma
Yksiköiden kehittämissuunnitelmista kootun yhteenvedon pohjalta laadittiin SYKEn 
osaamisen kehittämisen toimenpideohjelma (Liite 8). Toimenpideohjelmaan on koot-
tu sellaiset yksiköiden suunnitelmissa keskeisimmiksi nousseet osaamistarpeet (Ku-
vio 4), joihin vastaaminen edellyttää keskitettyjä koulutus- ja kehittämistoimenpiteitä. 
Yksiköt vastaavat itse pääosin substanssiinsa liittyvästä osaamisen kehittämisestä.
Toimenpideohjelmaa toteutetaan vuosittain uudistettavan henkilöstökoulutusohjel-
man ja muiden keskitetysti toteutettavien kehittämistoimenpiteiden avulla.

_ _ _ _OSAAMISEN ARVIOINTI

Tammikuu 2007

_ OSAAMISEN ARVIOINTI

Tammikuu 2007

YKSIKKÖ RYHMÄ/SUBSTANSSIALUE

YKSILÖLLINEN TULOS_
JA KEHITYSKESLUSTELU

KEHITTYMISSUUNNITELMA

YKSIKÖN
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Maaliskuu 2007

ARVIOINTIMATERIAALI:
- osaamisen arviointiohje
- osaamisen arviointilomake
- osaamiskartta

TAUSTAMATERIAALI:
- toimintaympäristön analyysi
- & osaamisen kehittämishaasteet
- SYKEn strategisen osaamisen

kehittämissuunnitelma
- esimerkkejä yksikköarvioinneista
- roolikuvaukset
- mentorointiohje

YKSILÖ

Yksikön/yksilön osaamisen arviointi- ja 
kehittämissuunnitelman laatimisprosessisi

Kuvio 3: Osaamisen arviointi yksikkö- ja yksilötasoilla sekä kehittämissuunnitelman 
laatimisprosessi
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Ensimmäisessä toimenpideohjelman pohjalta laaditussa henkilöstökoulutusoh-
jelmassa (syksy 2007 – kevät 2008, Liite 9) keskeisiä aiheita/ohjelmia ovat menetel-
mäosaaminen, ympäristöekonomian koulutusohjelma, lähiesimiesten muutosjoh-
tamisvalmennus, ajankäytön ja voimavarojen hallinta sekä vuorovaikutukseen ja 
viestintään liittyvät valmennukset.

Eri organisaatiotasoilla  toteutettua osaamisen tunnistamista ja arviointia sekä ke-
hittämissuunnitelmien laatimista voidaan kuvata oheisen prosessikuvauksen avulla.

SYKEn keskeiset osaamisalueet

TOIMINNAN OHJAUS
- Esimiestoiminta
- Sihteeri- ja tukihenkilötoiminta
- Ajanhallinta ja itsensä johtaminen
- Työyhteisön kehittäminen
- Projekti- ja prosessiosaaminen
- Talousosaaminen
- Juridinen osaaminen

SUBSTANSSI
- Yksikkökohtainen

substanssiosaaminen
- Menetelmäosaaminen
- Ympäristöekonomia
- Lainsäädäntöosaaminen

ICT- OSAAMINEN
- Perusosaaminen
- Erityisosaaminen
- Tiedonhallinta

ASIAKKUUDET JA
VERKOSTOT
- Asiakkuusajattelu ja

asiakkuuksien hallinta
- Viestintä ja

yhteistyöosaaminen
- Kv-osaaminen

Kuvio 4: Osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman keskeiset alueet

Kuvio 5: Osaamisen arviointi ja kehittämissuunnitelmien laatimisprosessi

Osaamisen kehittämishankkeen eteneminen

SYKE- TASO

•Toiminta-
ympäristö
• SYKEn
strategia

KESKEISET
OSAAMISET

YKSILÖ

- Nykyosaaminen
- Tulevat osaamistarpeet

YKSILÖLLINEN
KEHITTYMISSUUNNITELMA

YKSIKKÖ

• Nykyosaaminen
• Tulevat osaamistarpeet

YKSIKÖN KEHITTÄMISOHJELMA

SYKEn
HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMISOHJELMA
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2.2  
Osaamisen johtamisen toimintamalli
Osaamisen johtaminen osana SYKEn vuosikelloa
Hankkeen tuloksena luotiin prosessit ja työkalut (osaamisen arviointiprosessi, ohjeet 
ja lomakkeet, osaamisprofiilit, kuvaus kehittämisen keinoista ja mittareista jne.) joiden 
avulla osaamista kehitetään ja johdetaan jatkossa entistä kiinteämmin osana SYKEn 
normaalia toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Työryhmän näkemyksen mukaan 
osaamisen johtamisen integroituminen osaksi SYKEn toiminnan suunnittelua (vuo-
sikello) ja strategiaprosessia onkin keskeinen edellytys uuden toimintamallin muut-
tumiseksi pysyväksi käytännöksi. Myös eri tahojen vastuut osaamisen johtamisessa 
selkiytyvät, kun osaamisen kehittymisestä aletaan raportoida samaan tapaan kuin 
muistakin toiminnan tuloksista.

Kuvio 6: Osaamisen johtamisen toimintamalli – SYKEn vuosikello

Osaamisen johtamisen toimintamalli
– SYKEn vuosikello

HEINÄKUU
- SYKEn kehittämisohjelman julkaiseminen
Vastuu: HAL/koulutus
- ICT-ohjelman tarkistus
Vastuu: TK/ICT-koulutus

TAMMI-HELMIKUU
- Yksilö tulos- ja kehityskeskustelut,
kehittymissuunnitelmat
Vastuu: yksiköt, yksilöt
- Toimintakertomus, HTTP
Vastuu: HAL/koulutus, TK/ICT-koulutus

SYYSKUU
- Toiminnan väliarviointi,
Vastuu: yksiköt, osastot

MARRAS-JOULUKUU
- Tulos- ja kehityskeskustelut
PJ/yksiköiden päälliköt
Vastuu: EK, HAL, yksiköt
- SYKEn kehittämisohjelman tarkistus
Vastuu: HAL/koulutus
- ICT-ohjelman julkistus
Vastuu: TK/ICT-koulutus

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
JA ARVIOINTI

LOKAKUU- MARRASKUU
- Toimintaohjelmat, TTS
- Strategian toimeenpano-
ohjelmien tarkastelu
- Yksikön osaamisen arviointi ja
kehittymissuunnitelmien tarkistus
Vastuu: yksiköt, osastot
- Seuraavan. vuoden osaamisen
suuntaviivat ja tavoitteet
Vastuu: Jory

TOUKOKUU
- SYKEn kehittämisohjelman käsittely
(YT, Jory)
Vastuu: HAL/ koulutus

HUHTIKUU
- SYKEn kehittämisohjelman valmistelu
Vastuu: HAL/koulutus

MAALISKUU
- Yksiköiden kehittämissuunnitelmien
valmistelu
Vastuu: yksiköt
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Eri tahojen roolit, vastuut ja tehtävät osaamisen johtamisessa
Johdon ohella määriteltiin seuraavasti  myös muiden tahojen roolit ja vastuut osana 
osaamisen johtamisen toimintamallia.

Ylin johto 
strategian edellyttämän osaamisen tunnistaminen, kehittymistavoitteiden 
asettaminen
toteutumisen seuranta 

Yksiköiden päälliköt yhteistyössä ryhmien/henkilöstön kanssa
tehtävissä tarvittavan osaamisen arviointi yksiköissä (nykytaso/tavoitetaso)
osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen 
suunnitelman toteuttaminen osana normaalia toimintaa
toteutumisen seuranta  

Jokainen yksilö yhteistyössä esimiehensä kanssa
tehtävän ja tavoitteiden edellyttämien osaamisten tunnistaminen ja arviointi
kehittymissuunnitelman laatiminen 
suunnitelman toteuttaminen osana arkityötä
toteutumisen seuranta (välitulosarviointi, tulos- ja kehityskeskustelut)
Koulutusryhmä/HR 
henkilöstön kehittämisen koordinointi, toteutus, raportointi
työkalujen ja ohjeiden laatiminen, kehittämisen tukeminen (koulutus, konsul-
tointi, mentorointi, työnohjaus jne.)
tiedottaminen, viestintä

2.3  
Osaamisen kehittäminen osana henkilöstöstrategiaa
OSAKE -työryhmä laati ”osaamisstrategian” ensimmäisen version yksiköiden kehit-
tämissuunnitelmien yhteenvedon ja  prosessista saatujen kokemusten  perusteella. 
Siinä kiteytettiin osaamisen kehittämisen tavoitetila ja toimintaperiaatteet eri kohde-
ryhmien osaamisen kehittämisessä. Strategia sisältää myös näkemyksen osaamisen 
kehittymisen mittareista. ”Osaamisstrategiaa”  kehiteltiin prosessin edetessä ja työ-
ryhmän ehdotus viimeisteltiin SYKEn henkilöstöstrategian laatimisen yhteydessä 
syksyllä 2007.

Osaamisen kehittämisen tavoitteet
Henkilöstön osaaminen on korkeatasoista ja monialaista. Osaamista kehitetään
keskeisiksi tunnistetuilla osa-alueilla: substanssiosaaminen, toiminnan ohjaus, 
tiedonhallinta ja tietotekniikka, asiakkuudet ja verkostot. Osaamisen kehittäminen 
tukee SYKEn strategian ja uudistushankkeiden toteuttamista

Toimintaperiaatteet osaamisen kehittämisessä
Laaditaan SYKEn keskeisten osaamisalueiden pohjalta yksiköiden ja  
yksilöiden kehittämissuunnitelmat sekä henkilöstön kehittämisohjelma. 
Kehittämissuunnitelmia ja -ohjelmaa toteutetaan osana vuosisuunnittelua.
Kehitetään pitkäjänteisesti esimiesten osaamista kaikilla esimiestasoilla. Myös 
tulevaisuuden esimiespotentiaalin osaamista kehitetään.

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
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Vahvistetaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden substanssiosaamista  
ottamalla huomioon erityisesti monitieteellisyyden ja menetelmä- 
osaamisen haasteet. Lisäksi parannetaan kansainvälisessä toiminnassa  
tarvittavia taitoja ja toimintaedellytyksiä.
Parannetaan ja laajennetaan sihteeri- ja muissa tukitehtävissä toimivien am-
mattitaitoa ja osaamista siten, että he voivat toimia monipuolisissa  
assistentti- ja hallintotehtävissä.
Parannetaan henkilöstön asiakas- ja vuorovaikutustaitoja sekä  
projektien ja prosessien hallintaosaamista.
Tuetaan työhyvinvointia kehittämällä työn ja ajankäytön suunnittelua, 
uusiutumista ja jaksamista edistäviä taitoja ja toimintatapoja.
Huolehditaan henkilöstön tietotekniikkaosaamisesta ja varmistetaan  
osaamisen jatkuva kehittyminen käyttämällä erilaisia oppimismuotoja  
(perinteiset kurssit, henkilökohtainen opastus jne.). Uusien järjestelmien käyt-
töönoton yhteydessä tarjotaan koulutusta ja informaatiota ottamalla huomi-
oon käyttäjien tarpeet.
Käytetään suunnitelmallisesti työssä oppimisen mahdollisuuksia ja  
edistetään sitä tukevaa työkulttuuria. Lisätään erityisesti mentoroinnin käyttöä  
ja siihen liittyvää osaamista sekä tutkija- ja asiantuntijavaihtoa ja työkiertoa.
Parannetaan ja yhtenäistetään henkilöstön kehittämisen keinojen käyttöön 
liittyviä ohjeita ja pelisääntöjä. 

Osaamisen kehittymisen arvioinnissa käytettäviä mittareita 
Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut arviot, yksiköiden osaamisen arvioinnin ja kehittä-
missuunnitelmien kattavuus, työtyytyväisyyskysely, teknistaloudellista ja yhteiskun-
tatieteellistä lähestymistapaa yhdistävän T&K-toiminnan määrä, hankkeiden menes-
tyminen hakuprosessissa, koulutuspäivien määrä/htv, henkilöstökoulutuksen 
kustannukset, jatkotutkintojen määrä ja koulutustilaisuuksien palautteet.

2.4  
Kehittämisen keinot -ohjeet ja pelisäännöt 
Kehittämisprosessin aikana tuli konkreettisesti esille se, että osaamisen kehittämisen 
perinteisten muotojen ohella työn yhteydessä tapahtuvalla yhteisöllisellä oppimisella 
on aivan keskeinen merkitys kehittymisen kannalta. Osaamisen arvioinnin ja kehit-
tämissuunnitelmien laatimisen yhteydessä OSAKE- työryhmä toi esille ja korosti 
työssä oppimisen mahdollisuuksia ja erilaisen ohjauksen/tuen mahdollisuuksien 
suunnitelmallista käyttöä osaamisen kehittämisessä. Ohjaus- ja tukimuodoista eri-
tyisesti mentorointi nousee keskeiseksi runsaan eläköitymisen vuoksi.

SYKEssä on suhtauduttu myönteisesti kaiken kaikkiaan henkilöstön kehittämiseen 
samoin kuin omaehtoisen opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kävi kuitenkin il-
mi, että esimerkiksi omaehtoiseen opiskelun tukemiseen liittyvät ohjeet ja periaatteet 
ovat osin puutteellisia ja niitä on sovellettu epäyhtenäisesti. Tämän vuoksi työryhmä 
kartoitti olemassa olevat ohjeet ja lomakkeet ja täydensi niitä. Kehittämisen keinoista 
ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta tiedotetaan erityisesti v. 2008 tulos- ja kehityskes-
kustelukierroksen yhteydessä. 

•

•

•

•

•

•

•
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Hankkeen tuloksena

tunnistettiin SYKEn keskeiset osaamisen alueet sekä luotiin prosessit ja työka-
lut, joiden avulla toteutettiin osaamisen arviointi yksikkö- ja yksilötasoilla  
laadittiin yksiköiden kehittämissuunnitelmien pohjalta toimenpideohjelma, 
jota lähdettiin toteut-tamaan henkilöstökoulutuksen avulla 
kuvattiin SYKEn osaamisen johtamisen toimintamalli osana toiminnan suun-
nittelua ja seurantaa sekä eri tahojen roolit ja tehtävät osaamisen johtamisessa.
määriteltiin osaamisen kehittämisen tavoitetila ja toimintaperiaatteet  henki-
löstöstrategian osana
yhtenäistettiin ja täydennettiin SYKEn henkilöstön kehittämisen keinojen 
käyttöön liittyviä oh-jeita ja pelisääntöjä. 

•

•

•

•

•

3   Yhteenveto hankkeen tuloksista
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4.1  
Välitön arviointi 

Tulokset ja eteneminen
Hankkeen tuloksena on luotu yhteinen prosessi; osaamisen johtamisen toimintamalli,  
jonka avulla voidaan aiempaa systemaattisemmin vastata strategian ja toimintaym-
päristön asettamiin osaamis-haasteisiin. Hanke integroitui hyvin SYKEssä meneillään 
oleviin sisäisiin kehittämishankkeisiin ja ympäristöhallinnossa sekä valtionhallinnos-
sa meneillään oleviin hankkeisiin sekä tuki osaltaan näi-den toteuttamista. Ylimmän 
johdon keskeinen rooli työryhmässä korosti hankkeen merkitystä ja edisti työn tulos-
ten käytäntöön viemistä osana yksiköiden toiminnan suunnittelua ja seurantaa .

Uusien toimintamallien käytäntöön vieminen on kuitenkin pitkä prosessi ja vaatii 
vielä paljon työtä organisaation kaikilla tasoilla. Johdon vahva rooli ja tuki osaamisen 
kehittämisen suuntaamisessa ja seurannassa on  keskeinen asia jatkossakin. Yhtä tär-
keää on henkilöstön laaja osallistuminen osaa-misen arviointiin sekä vastuunotto ja 
aktiivisuus omassa kehittymisessä. Yhteisten toimintatapojen ja prosessien tulee silti 
säilyä mahdollisimman kevyinä sekä integroitua osaksi normaalia toimintaa. Lisäksi 
on tärkeää, että oppimista tukevan toimintakulttuurin kehittymistä edistetään kaikin 
mahdol-lisin keinoin.

Hanke luo hyvän lähtökohdan myös jatkossa mahdollisesti käyttöönotettavalle 
osaamisen johtami-sen tietojärjestelmälle.

Ulkopuolinen palaute
Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo se, että hanke on saanut runsaasti huomiota myös 
SYKEn ulko-puolella.  OSAKE- työryhmän puheenjohtajaa ja sihteeriä on pyydetty 
kertomaan hankkeesta saa-duista kokemuksista ja tuloksista monilla hallinnon sisäi-
sillä ja ulkopuolisilla forumeilla.

4.2  
Toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
Hankkeen tulosten käytäntöön viemistä ja osaamisen kehittymistä tullaan seuraa-
maan normaalin toiminnan yhteydessä. SYKE- tason seurannassa käytetään hen-
kilöstöstrategiassa määriteltyjen mittareita (ks. kohta 2.3 ). Lisäksi on tärkeää, että 
yksiköt ottavat käyttöön omia osaamisen vaikut-tavuuden seurantamittareita. Vastuu 
osaamisen johtamisesta siirtyy yhä enemmän esimiehille ja yksiköille sekä yksilöille. 
Koulutusyksikön tehtävänä on tukea tätä toimintaa ja luoda sille rakentei-ta ja edel-
lytyksiä tarjoamalla asiantuntemusta ja tukea.

  4   Tavoitteiden toteutumisen seuranta  
    ja arviointi  
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Asiantuntijuuden/osaamisen kehittämisen keinoja

Yksilö

Tiimi

Strategia ja
toiminnan kehittäminen

Kurssit, seminaarit,
konferenssit

Koulutus, opiskelu

Ammattikirjallisuuden
lukeminen

Ohjaus ja tuki

Konsultointi

Tulos - ja kehityskeskustelut

Mentorointi

Sijaisuudet

Henkilökierto

Projektityöskentely

Parityöskentely

Perehdyttäminen

Benchmarking
Verkostot

Julkaisujen/artikkeleiden ja
lausuntojen kirjoittaminen

Työskentely ulkomailla

Jatko -opinnot, tutkinnot

Vierailut ja opintomatkat

Esimiehen tuki/ohjaus Työyhteisön kehittäminen
Oppimisverkostot, opintopiirit

Kouluttajatoiminta

Kollegaverkostot, vertaistuki

  Prosessin kehittäminen

Asiakasyhteistyö - ja palaute
Ryhmäkokoukset ja palaverit

Työssä oppiminen

Tehtäväkierto,
uudet tehtävät

Työnohjaus

L
iite 1

Liite 1
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Haasteita SYKEn osaamiselle 

Muutokset yhteiskunnassa ja ympäristöhallinnossa
Kansalliset tavoitteet  ympäristöasioissa/Eduskunnan/YM:n asettamat vai-
kuttavuustavoitteet
Työelämän muuttuvat osaamis- ja työkykyvaatimukset
SYKEn strategiasta nousevia osaamishaasteita

1. Muutokset yhteiskunnassa ja ympäristöhallinnossa

Tiedon ja tietoisuuden muutokset ympäristöasioissa 
- Kasvava tarve ymmärtää ja kuvata ongelmien ekologisia, taloudellisia ja   
   sosiaalisia yhteyksiä.
Kulutus ja tuotanto
Kilpailukyky perustuu ekologisesti kestävän kehityksen ehdot täyttävään   
kulutukseen ja tuotantoon
Työmarkkinat, ikääntyminen 
- Osaamisen säilymisen turvaaminen (mentorointi ym.), kehittymismahdolli-   
 suuksien edistäminen  
- Kilpailu osaajista kovenee
Alueellistaminen, tukipalveluita palvelukeskukseen 
- Alueellistaminen, tukipalveluita palvelukeskukseen 
- Osaamisen kehittäminen hajautetussa organisaatiossa, uuden tehtäväjaon ja  
  työprosessien edellyttämän osaamisen kehittäminen ja hankkiminen
Talousnäkymät, tuottavuus 
- Henkisten voimavarojen ja osaamisen kohdentaminen priorisoiduille tehtä- 
 väalueille, tuottavuu-den parantaminen osaamista kehittämällä
Verkostoituminen ja yhteistyö 
- Tutkimus- ja kehitystyö edellyttävät verkostoitumista ja pitkäjänteistä yh  
 teistyötä  Suomessa ja kansainvälisesti 
- Kommunikointikyky, kielitaito ja kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen   
 korostuvat

2. Kansalliset tavoitteet  ympäristöasioissa

Eduskunnan/YM:n asettamat vaikuttavuustavoitteet
SYKEn tulee tuottaa tietoa ja palveluita erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

lmastonmuutokseen sopeutuminen ja kansallisten ilmastostrategioiden vai-
kuttavuus. 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu erityisesti suhteessa maankäyttöön. 
Tuotannon ja kulutuksen ekotehokkuuden parantaminen ja tuotteiden elin-
kaaren aikaisen ympäristökuormituksen vähentäminen. 
Haitallisten aineiden ja pilaantuneiden maiden aiheuttamien riskien hallinta 
ja haittojen vähentäminen. 
Vesien- ja vesiluonnon suojelu, erityisesti Itämeren suojeluohjelman toimeen-
pano ja merellisen monimuotoisuuden säilyttäminen. 
Ympäristölupajärjestelmien vaikuttavuus ja ympäristönäkökulman integroi-
minen muihin politiikka-alueisiin. 
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Käyttökelpoisen ympäristötiedon tuottaminen kansalaisille ja päätöksenteki-
jöille.
Ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä kuvaavien tietojen 
käytettävyyttä edistetään parantamalla tietojärjestelmien hyväksikäyttöä  

3. Työelämän muuttuvat osaamis- ja työkykyvaatimukset 

Monitaitoisuuden ja asiantuntijuuden laajentumisen ja jatkuva uuden oppimi-
sen tarve  
- Edellyttää joustavuutta, muutoksenhallinta ja sietokykyä sekä kehittymis- ja 
omaksumiskykyä 
- Myös ymmärtämisen merkitys, kokonaisuuksien hallinta ja kehittämiskyky 
sekä itseohjautuva toi-mintatapa korostuvat 
- Olennaiseen keskittyminen oppimisessa edellyttää keskeisten osaamisten 
tunnistamista ja tavoittei-den asettamista osaamisen kehittämiselle
Osaamisen johtaminen ja hallinta  
- Hajautettu organisaatiorakenne (alueelliset yksiköt, palvelukeskus, etätyö, 
matkatyö, pätkätyö jne.) asettaa erityisiä haasteita työn ja osaamisen kehittä-
misen johtamiselle
Oppiminen yhteisöissä 
- Oppiminen on yhä enemmän yhteisöllinen prosessi, jossa erilaista osaamista 
yhdistetään, erilaisia kokemuksia jaetaan ja niistä opitaan (myös virtuaaliyh-
teisöt, verkostot)
Tietotekniikan ja teknologian hyödyntäminen työssä  
- Hyödyntäminen merkitsee erityisesti uusien vuorovaikutteisten toimintata-
pojen ja sähköisten palve-lujen luomista 
- Riittävät tietotekniikkataidot ovat tehokkaan toiminnan edellytys – tärkeää, 
että kaikki pysyvät mu-kana kehityksessä ympäristötiedon levittämistä säh-
köisten välineiden avulla
Työkyvyn ylläpitäminen ja edistämine 
- Työn hallinta, jaksaminen ja työssä jatkaminen edellyttävät monipuolisia 
taitoja sekä esimiehiltä että henkilöstöltä 

4. SYKEn strategiasta nousevia osaamishaasteita 
 
VISIO 
-  ympäristöalan korkeatasoinen asiantuntemus (luonnontieteet, 
 tekniikka, myös talous ja sosiaaliset näkökulmat) 
- monitieteellisyys 
- kansainvälisyysprojektitoiminta, kv-hankkeet 
- palveluosaaminen, palvelutoimintatapa 
- Sidosryhmien, verkostojen ja asiakkuuksien selkeä hahmottaminen

TOIMINTA-AJATUS
- asiantuntemus
- tietojen yhdistäminen
- tiedon havainnollistaminen
- innovatiivisuus
-  ennakoivuus
- vuorovaikutus
- kokonaisvaltainen näkemys
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- henkilöjohtaminen (tulos- ja kehityskeskustelut, seuraajasuunnittelu jne.)
- tuotteistaminen
- selkeät prosessit
- vuoropuhelu asiakkaiden kanssa, yhteisvastuullisuus ympäristöasioisssa

ARVOT
- eettisten arvojen sisäistäminen
- työhyvinvointi
- asiakaslähtöisyys
- tehokkuus, taloudellisuus, laatu
- avoimuus toimintatavoissa, luottamuksen rakentaminen yhteistyösuhteissa

Liite 2/3
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SYKEn OSAAMISKARTTA             

1.  SUBSTASSIOSAAMINEN 
1.1. Korkeatasoinen osaaminen keskeisillä alueilla 
1.2. Yleisosaaminen (monitieteellisyys ja laaja-alaisuus, mene-
telmäosaaminen) 

KEHITTYMISEN KEINOJA esim.: 
- Työssä: projektityöskentely, ryhmäkokoukset ja -palaverit, työryhmät, 
julkaisujen/artikkeleiden/lausuntojen kirjoittaminen, asiakasyhteistyö ja  
–palautteet, verkostot, työ- ja tehtäväkierto, sijaisuudet, kouluttajatoiminta, 
opintomatkat/vierailut, työskentely ulkomailla, benchmarking 
- Ohjaus/tuki: perehdyttäminen, esimiehen ohjaus/tuki, kollega-/vertaistuki 
(tutorointi),  tulos- ja kehityskeskustelut, konsultaatiot, mentorointi, työnohjaus 
- Koulutus/valmennus/opiskelu: kurssit, seminaarit ja konferenssit, 
jatko-opinnot, tutkinnot, ammattikirjallisuuden lukeminen 

2.  TOIMINNAN OHJAUS 
2.1. Johtaminen 
 Strateginen johtaminen 

- strateginen suunnitteluprosessi ja strategian käytäntöön viemi-
nen
 Muutoksen johtaminen 

- muutosprosessin suunnittelu, toteutus ja hallinta  
 Talouden johtaminen 

- talous- ja henkilöstöasiat 
 Ihmisten johtaminen 

- vuorovaikutus (kuunteleminen, dialogi, puheeksiottaminen jne) 
- työyhteisön kehittäminen 
- arvojen, eettisten kysymysten ja työkulttuurin käsittely  
 Projektin johtaminen 

- projektin suunnittelu ja hallinta 
- projektin taloushallinta 
- konsulttisopimusten laadinta
 Prosessin johtaminen

- prosessi- ja laatuosaaminen 
2.2. Hallintotoiminto 
 Sihteeri- ja tukihenkilötoiminta 

- talous- ja henkilöstöhallinto- osaaminen 
- assistenttiosaaminen 
 Työlainsäädäntö 

       - virka- ja työehtosopimukset 
       - YT-menettely 
       - työturvallisuus, työsuojelu 
       - rekrytointi jne. 
2.3. Jatkuva uusiutuminen & työhyvinvointi 
Ammattitaitoa ja työssä jaksamista edistävä osaaminen, itsensä 
johtaminen 

KEHITTYMISEN KEINOJA esim.:
- Työssä: ryhmäkokoukset ja –palaverit (työprosessien työstäminen ja kuvaa-
minen, pelisääntöjen rakentaminen,  projektisuunnittelu/-seuranta), työryhmät, 
raporttien/artikkeleiden ja lausuntojen kirjoittaminen, kyselyt ja palautteet, 
kollega- ym. verkostot, kouluttajatoiminta, työ- ja tehtäväkierto, sijaisuudet, 
työskentely ulkomailla, opintomatka ja /vierailut, benchmarking 
- Ohjaus/tuki: perehdyttäminen, esimiehen ohjaus/tuki, kollega-/vertaistuki 
(tutorointi), tulos- ja kehityskeskustelut, konsultaatiot, mentorointi, työnohjaus 
- Koulutus/valmennus/opiskelu: kurssit, ammattitutkinnot (esim. JET), 
seminaarit ja konferenssit, jatko-opinnot ja tutkinnot, kirjallisuuden lukeminen 

3. TIEDON HALLINTA JA TIETOTEKNIIKKA 
3.1. Perusosaaminen 
 keskeisten ohjelmien käytön hallinta 
 keskeisten  tietojärjestelmien käytön hallinta 

3.2. Erityisosaaminen 
 erityisohjelmien ja -työvälineiden käytön hallinta 
 ohjelmointiosaaminen 
 tietojärjestelmien kehittämisen osaaminen 

3.3. Tiedon hallinta 
 tiedonhakuosaaminen ja verkkolukutaito 
 verkkoviestinnän osaaminen 

KEHITTYMISEN KEINOJA esim.: 
- Työssä: ohjelmien käyttö, ohjeiden avulla  harjoittelu  
- Ohjaus/tuki: perehdyttäminen, kollega-/vertaistuki, atk-tukihenkilön (tai 
jonkun muun osaajan) tuki  ja "vierihoito" 
- Koulutus/valmennus/opiskelu: kurssit, verkossa opiskelu 

4. ASIAKKKUUDET JA VERKOSTOT 
4.1. Asiakkuusajattelu, asiakkuuksien hallinta 

 asiakkuuksien tunnistaminen  
 vuorovaikutuksen edistäminen sidosryhmien ja asiakkai-

den kanssa, palautteiden  hyödyntäminen 
4.2. Tuotteistaminen  

 keskeisten tuotteiden, palvelujen ja tuotteistamistarpei-
den tunnistaminen  

 tuotteiden ja palveluiden markkinointi 
4.3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 esiintymis-, esitys- ja neuvottelutaito
 kouluttajataidot
 tieteellinen ja populaari kirjoittaminen
 viestinnän havainnollistaminen
 viestintäsuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
 kielitaito
 kulttuurien tuntemus

KEHITTYMISEN KEINOJA esim.:
- Työssä: asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö, työryhmä- ja verkostotyöskentely, 
asiakaskyselyt  ja -palautteet, kouluttajatoiminta, vierailut, benchmarking 
- Ohjaus/tuki: perehdyttäminen, esimiehen ohjaus/tuki, kollega-/vertaistuki 
(tutorointi), perehdyttäminen, tulos- ja kehityskeskustelut, konsultaatiot, mento-
rointi, työnohjaus 
- Koulutus/valmennus/opiskelu: valmennus, kirjalllisuuden lukeminen 

SYKE / Koulutus 4.12.2006 

Liite 3
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SYKE/Koulutus      
18.12.2006

STRATEGISEN OSAAMISEN ARVIOINTI YKSIKÖSSÄ 

Kehittämistarpeiden arvioinnilla ja osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisella on tarkoitus turva-
ta yksikössä tarvittava osaaminen. Tavoitteena on  luoda pohja strategialähtöiselle ja systemaattiselle 
osaamisen kehittämiselle ja tukea henkilöstösuunnitelman toteuttamista.

Arvioinnin suorittaminen pohjautuu osaamisen kehittämistyöryhmän (OSAKE) valmistelutyöhön. 
Työryhmä on tunnistanut SYKEn strategian ja toimintaympäristön analyysin (Liite 2) pohjalta neljä 
strategista  osaamisen aluetta (ks. SYKEn osaamiskartta, Liite 3). Nämä aineistot toimivat taustamate-
riaalina yksikkökohtaiselle arvioinnille.

Tarkoituksena on, että yksiköt  hyödyntävät osaamisen arvioinnin tuloksia kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelussa ja tausta-aineistona tulos- ja kehityskeskusteluissa. OSAKE -työryhmä arvioi tulosten 
pohjalta SYKE-tasolla tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Jatkossa SYKE-tason ja yksiköiden osaamis-
tarpeita arvioidaan ja kehittämissuunnitelmia toteutetaan osana toiminnan normaalia suunnittelua ja 
seurantaa. 

OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
Kehittämiseen sitoutumisen ja motivaation kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee 
osallistumaan arviointiin ja siihen liittyviin keskusteluihin (esimerkiksi yksikön/ohjelman tapaamisissa 
ja/tai  pienempien ryhmien keskusteluissa). Arvioinnissa käytetään lomaketta ”Yksikön strategisen 
osaamisen arviointi ja kehittäminen 2007-2010” (Liite 5). 

Arvioinnissa edetään seuraavasti:
1. Tunnistetaan kullakin strategisella osaamisalueella yksikön/ohjelman keskeisissä tehtävissä tarvittavat 
osaamiset ja nimetään ne sarakkeessa 1. Tunnistamisessa käytetään apuna osaamiskarttaa ( Liite 3).
2. Tarkennetaan valittujen osaamisten sisältöjä ja kuvataan ne sarakkeessa 2. 
3. Arvioidaan  osaamisen nykytaso ja tavoitetaso asteikolla 1 – 5  (merkitsemistapa esim. 3/4) ja kirjataan 
arvioinnin tulokset sarakkeeseen 3.
4.  Suunnitellaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä ja kehittymisen kei-
noja (ks. osaamiskartan sisältämä osaamisen kehittämiskeinoluettelo) ja merkataan ne sarakkeeseen 4.
5. Merkitään vastuutaho/järjestäjä sarakkeeseen 5 (onko toteutus yksikön vastuulla vai ehdotetaanko 
sitä tehtäväksi keskitetysti jne.). 
6. Aikataulutetaan kehittämistoimenpiteet ainakin vuoden 2007 osalta (sarake 6).
7. Laaditaan alustava suunnitelma osaamisen kehittymisen seuranta-, arviointi- ja mittaustavoista
 (sarake 7).

TULOSTEN RAPORTOINTI 
Osaamisen arvioinnin tulos ja kehittämissuunnitelma raportoidaan arviointilomakkeella (Liite 3). 
Lomakkeeseen voidaan liittää lyhyt tarkastelu yksikön osaamisen kehittämistarpeisiin ja kehittämisen 
keinojen valintaan vaikuttaneista strategisista ja toimintaympäristön muutostekijöistä. Yhteenveto 
toimitetaan viimeistään 15.3.2007  OSAKE -työryhmän sihteerille.

LISÄTIEDOT JA TOTEUTUKSEN TUKI

      

Liite 4
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SYKE 4.1.2007 

YKSIKÖN STRATEGISEN OSAAMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN  
2007–2010

Yksikkö:      
Pvm:

Osaamistasot: 
0 =  yksikössä ei ole osaamista 
1 = yksikössä hiukan osaamista 
2 = yksikössä hallitaan perusteet ja rutiinit 
3 = yksikön osaaminen riittää normaalitilanteissa  
4 = yksikössä oleva osaaminen on ammattimaista/asiantuntevaa, sillä suoriudutaan haastavista tilanteista  
5 = yksikössä on huippuasiantuntemusta kansallisesti/kansainvälisesti 

1. Yksikön strategiset 
osaamiset 

2. Osaamisen sisältö 3.Nykytaso 
/tavoitetaso
(asteikolla 1-5) 

4. Toimenpiteet / 
toteutustapa

5. Järjestäjä 
/vastuutaho
(osallistujamäärä) 

6. Aikataulu 7. Seuranta, arviointi, 
mittarit 

1. SUBSTANSSI-
OSAAMINEN                                     

2. TOIMINNAN OHJAUS                                     

3. TIEDONHALLINTA JA 
TIETOTEKNIIKKA                                     

4. ASIAKKUUDET JA   
VERKOSTOT                                     

Liite 5
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SYKE/Koulutus      
15.12.2006 

      

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN 
KEHITTYMISSUUNNITELMA 2007 – 2010

-Tutkijat, asiantuntijat, esimiehet ja johto

Tämä ohje on tarkoitettu tutkijoiden, asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon käyttöön. 
Sihteereille ja tukihenkilöille on laadittu oma ohjeensa. Osaamistarpeiden arvioinnin 
tulokset ja kehittymistavoitteet kirjataan oheiselle kehittymissuunnitelmalomakkeelle 
(Liite 7). Arvioinnissa käytetään apuna SYKEn osaamiskarttaa ( Liite 3) ja lomakkees-
sa olevaa osaamistasojen kuvausta.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittymistarpeiden arviointi pohjautuu yksikön/
ohjelman strategisiin osaamistarpeisiin  Jokaisen on tärkeää tutustua niihin ja arvioi-
da oman osaamisen kehittämistarpeita ennen tulos- ja kehityskeskustelun käymistä. 
Lopullinen osaamisen kehittymissuunnitelma laaditaan yhdessä esimiehen kanssa 
tulos- ja kehityskeskustelussa. Siinä sovitaan kehitettävistä osaamisen alueista, ke-
hittymisen tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. 

Arvioinnin eteneminen
1. Tunnista työsi kannalta keskeisimmät kehitettävät osaamiset (1 – 3). Käytä apu- 
 na yksikössäsi tunnistettuja osaamistarpeita ja SYKEn osaamiskarttaa ja nimeä  
 osaamiset sarakkeeseen yksi.
2. Tarkenna kehitettäviksi valittujen osaamisten sisältöjä ja kuvaa niitä sarakkeessa  
 kaksi. 
3. Arvioi kehitettäviksi valittujen osaamisten nykytaso ja tavoitetaso. Merkitse arvi- 
 oinnin tulos sarakkeeseen 3 ( merkitsemistapa esim. 3 / 4) ).
4. Suunnittele kehittämisen keinoja, toteutustapaa ja mahdollista järjestäjää. Käy-  
 tä apuna oheista osaamiskarttaa ja kehittymisen keinoluetteloa. Kirjaa tulokset  
 sarakkeisiin 4 ja 5.
5. Aikatauluta kehittymissuunnitelmasi ainakin v.  2007 osalta (sarake 6).
6. Pohdi, miten kehittymistä ja sen vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida (esim.  
 asiakaspalautteet, tehtävä- ja toimintatapamuutokset, ajankäyttö, jaksaminen) 
  ja kuvaa tulokset sarakkeessa 7.

Liite 6
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HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTYMISSUUNNITELMA 2007–2010
- tutkijat, asiantuntijat, esimiehet ja johto

Nimi:                
Yksikkö:                
Pvm:                

Osaamistasot:
0 = ei kuulu tehtäviin / ei osaa lainkaan
1 = aloittelija / harjoittelija; osaa hiukan, mutta kaipaa vielä paljon tukea päivittäisessä työssä
2 = harjoittelija, tuntee perusteet ja rutiinit / edellyttää ohjausta ja tulosten tarkistamista
3 = osaaja, osaa tehtävät / osaa yhdistää asioita, selviytyy normaalitilanteessa ja osaa opettaa perusasiat
4 = ammattilainen  / asiantuntija, pätevä, osaa tehdä itsenäisesti / suoriutuu itsenäisesti haastavista tilanteista, osaa hahmottaa koko-
naisuuden, osaaminen erittäin hyvää, haluaa kehittyä ja pystyy valmentamaan muita
5 = mestari / erityisasiantuntija, vaativa taso, pystyy kehittämään ja opastamaan / on huippuasiantuntija SYKEssä, osaa suunnitella ja 
kehittää asioita, tehtävänkuvaan liittyy valmentaminen, kuuluu kansainvälisiin huippuosaajiin.

1. Keskeiset osaamisen 
alueet ja niiden osa-
alueet
(ks. osaamiskartta)

2. Kehitettävän 
osaamisen sisältö

3. Nykytaso 
/tavoitetaso 
(asteikko 1-5)

4. Toimenpiteet / 
toteutustapa

5. Järjestäjä, 
vastuutaho 

6. Aikataulu 7. Seuranta, arviointi, 
mittari

1. SUBSTANSSI-
OSAAMINEN
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2. TOIMINNAN OHJAUS

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         
3. TIEDONHALLINTA JA 
TIETOTEKNIIKKA
                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         
4. ASIAKKUUDET JA   
VERKOSTOT
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04.6.07/Osake-työryhmä    
    

SYKEn STRATEGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

Laatimisprosessista

OSAKE- ryhmä pyysi yksiköiltä niiden keskeisiksi tunnistamiin osaamisalueisiin pohjautuvaa osaami-
sen kehittämissuunnitelmaa. Yksiköt sitoutuivat  laatimiseen hyvin ja toimittivat suunnitelmat sovitun 
aikataulun mukaisesti. Suunnitelmien laajuus ja esitystapa vaihteli. Suurin osa niistä on kuitenkin 
laadittu ohjeistuksen mukaiselle lomakkeelle. Henkilöstön osallistuminen suunnitelmien työstämiseen 
kuitenkin vaihteli yksiköittäin. Useimmiten suunnitelman laatimista ja sisältöä oli käsitelty yksikkö-
palaverissa ja sen jälkeen työstämistä jatkettu pienemmissä ryhmissä, joiden työn pohjalta yksikön 
päällikkö ja HAL- osaston päällikkö laati yksikön yhteisen suunnitelman. Osa yksiköistä ilmoitti 
jatkavansa kehittämissuunnitelmansa työstämistä vielä kesän ja alkusyksyn aikana.

Esitetyille kehittämistarpeille on tyypillistä, että kehittyminen koskee laajasti yksikön tai ryhmän 
henkilöstöä ja/tai että tiedon lisäämisen ohella tarvitaan myös taitojen ja yhteisten toimintatapojen  
kehittämistä.

Toimenpideohjelma on laadittu yksiköiden kehittämissuunnitelmista kootun yhteenvedon pohjal-
ta  (Liite). Ohjelmaan on koottu ne osaamisalueet, joilla kehittämistarpeisiin vastaaminen  edellyttää 
keskitettyjä toimenpiteitä. Toimenpideohjelmassa on lähdetty liikkeelle siitä, että yksiköt vastaavat 
itse suurimpaan osaan kehittämissuunnitelmiin sisältyvistä substanssiin liittyvistä osaamisen kehit-
tymistarpeista.

Johto ohjaa ja arvioi osaamisen kehittämistä vuotuisen toiminnan suunnittelun ja seurannan yhtey-
dessä. Toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyen ohjelmaan on  sisällytetty näkemyksiä osaamisen 
kehittämisen yhteyksistä  SYKEn strategisiin mittareihin. 

Toimenpideohjelma osaamisen pääalueittain

1. SUBSTANSSIOSAAMINEN

Yksiköt vastaavat substanssiin liittyvistä osaamisen kehittymistarpeista. Substanssiosaamista suun-
nitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan myös keskitetysti. Erityisesti seuraavilla alueilla kehittämistä 
järjestetään ja organisoidaan myös keskitetysti.

Menetelmäosaaminen
Osaamisen sisältö:
Kaikissa kehittämissuunnitelmissa on käsitelty substanssiin liittyen yksikön menetelmäosaamistarpei-
ta. Menetelmäosaamisella tarkoitetaan laajasti yksiköiden substanssiin liittyviä kehittämis-, tutkimus- 
ja analyysimenetelmiä.  
Ehdotus toteutustavasta:
Useita yksiköitä koskeviin tarpeisiin vastataan järjestämällä henkilöstökoulutusohjelmassa kou-
lutusta, ,jonka suunnitteluun ja toteutukseen voidaan ottaa mukaan myös yhteistyökumppaneita  
(esim. IL, METLA, RKTL).
Yksikkö- ja yksilökohtaisiin tarpeisiin vastataan tarjoamalla ohjausta ja valmennusta sekä esim. or-
ganisoimalla opintopiirejä.  Muilta osin yksiköt vastaavat työssä oppimisen organisoimisesta sekä 
koulutuksen ja valmennuksen hankkimisesta.
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Vastuu, järjestäjät:
HAL/koulutus organisoi ja vastaa keskitetysti järjestettävän koulutuksen/ohjauksen organisoimisesta 
ja yksiköt muilta osin.
Aikataulu:
HAL- koulutus pyrkii toteuttamaan esitykset joustavasti sopimalla ajoituksesta ehdotuksen tehneiden 
yksiköiden kanssa.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin):  Osaamisen kehittymisen voidaan 
olettaa näkyvän mittareiden ”Ulkopuolisen rahoituksen määrä”, ”Tuottavuus”, ”Työyhteisön toimi-
vuus” tuloksissa.

Ympäristötalous
Osaamisen sisältö:
Ympäristötalouden osaamistarpeiden sisältöä on alustavasti kartoitettu yhteistyössä AO:n ja TO:n 
kanssa. Keskeisiksi aihealueiksi ovat nousseet  kustannus- ja hyötyanalyysit sekä kustannus- ja tehok-
kuusanalyysit.
Ehdotus toteutustavasta:
Alustavan tarkastelun pohjalta parhaiten kehittymishaasteisiin voitaneen vastata järjestämällä jonkin 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä valinnaisista moduleista koostuva
ympäristöekonomian diploma - ohjelma (20 opv).
 Vastuu, järjestäjät:
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten ohella METLA ja RKTL ovat halukkaita tulemaan mukaan 
ohjelmaan. Kaikkiaan osallistujien määrä voisi olla 50-60 henkilöä.
Aikataulu:
Tarjouskilpailu pyritään hoitamaan ennen lomia, suunnittelu käynnistämään elo- syyskuussa ja toteutus 
vuoden 2007 lopulla tai v. 2008 alussa.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin):
Osaamisen lisääntyminen pitäisi näkyä mittarin ”Teknistaloudellista ja yhteiskuntatieteellistä lähesty-
mistapaa yhdistävän T&K toiminnan määrä” tuloksissa.

Lainsäädäntöosaaminen
Osaamisen sisältö:
Useat yksiköt toivat esille substanssinsa lainsäädäntöosaamisen kehittämistarpeita (esim. luonnonsuo-
jelu- ja ympäristölainsäädäntö). Myös yleisempää lainsäädäntöön tai säädöksiin liittyvää osaamisen 
kehittämistarvetta on.
Ehdotus toteutustavasta:
Seminaareja ja vuorovaikutteisia teemaluentoja  SYKEn asiantuntijoita ja  tarpeen mukaan ulkopuolista 
asiantuntemusta käyttäen. 
Vastuu, järjestäjät:
HAL- koulutus organisoi koulutuksen suunnittelua ja järjestämistä yksiköiden kanssa.
Aikataulu:
Suunnittelu ja toteutus alkaa syyskaudella. Toteutetaan esille nousseiden tarpeiden pohjalta.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): toiminnan laatu ja oikeellisuus.

2. TOIMINNAN OHJAUS

Esimiesosaaminen, johtaminen
Osaamisen sisältö:
Yksiköt pitivät tärkeänä  johtamisen, etenkin henkilöjohtamisen sekä juridisen-, hallinnollisen- ja talo-
udellisen osaamisen lisäämistä kaikkien esimiestehtävissä toimivien kohdalla. Erityisesti ryhmävas-
taavien ja niiden yksikön päälliköiden kohdalla jotka eivät ole vielä osallistuneet JET -valmennukseen. 
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Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta on tärkeää selkiyttää ja kuvata SYKEn johtamisjär-
jestelmä (eri esimiestasojen vastuut ja roolit jne.). 
Ehdotus toteutustavasta:
JET- ja muun pidempikestoisen (ryhmävastaavien) valmennuksen ohella ehdotetaan järjestettäväksi 
laajennetun joryn ja/tai ryhmävastaavien yhteisiä teematapaamisia sekä myöskin ”epävirallista” kans-
sakäymistä tukevia tapaamisia. Em. toteutustapojen tukena käytetään työnohjausta ja mentorointia.
Vastuu, järjestäjät:
HAL- koulutus ja EK yhteistyössä vastaavat koulutuksen, valmennuksen ja tilaisuuksien järjestämi-
sestä yhteistyössä.
Aikataulu:
Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan (pitkäjänteisimmin ja suunnitelmallisemmin). 3. JET- 
kurssi pyritään käynnistämään keväällä 2008 sekä ryhmävastaavien akatemia syyskaudella 2007.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin):
Esimiestaitojen kehittymisen voidaan olettaa näkyvän mittarin ”Työyhteisön toimivuus” tuloksissa 
sekä esimiesarvioinneissa.

Sihteeri-, assistentti- ja tukihenkilötoiminta:

Osaamisen sisältö: Sihteereiden ja tukihenkilöiden kehittämistä yksiköt pitivät keskeisenä asiana. Ke-
hittämistarpeissa korostuivat atk-osaaminen, työprosessien hallinta, vuorovaikutustaidot; erityisesti 
muun henkilöstön ohjaus- ja valmentamistaidot. Kohderyhmän osaamisen kehittäminen edellyttää 
kuitenkin vielä lisää työnjaon ja roolien selkeyttämistä sekä SYKE että yksikkötasolla. 
Ehdotus toteutustavasta: Ehdotetaan, että sihteeritoiminnan organisointia, nykyisen osaamisen hyödyn-
tämistä ja kehittämistarpeita tarkastellaan AO:lla ja TO:lla käynnistettävissä piloteissa.
Vastuu, järjestäjät: Yksiköt, HAL, TK
Aikataulu: Pilottihankkeiden liikkeellelähtö syksyllä 2007.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): 
Osaamisen kehittymisen voidaan olettaa näkyvän mittarin ”Työyhteisön toimivuus” sekä ”Tuotta-
vuus” tuloksissa.

Ajanhallinta
Osaamisen sisältö: Useat yksiköt pitävät tärkeänä ajankäytön hallintaan (sis. esim. kokoustaidon ja 
itsensä johtamisen) liittyvän osaamisen kehittämistä.
Ehdotus toteutustavasta:
Tarpeen laajuuden ja yksikkökohtaisen räätälöintitarpeen huomioon ottaen valmennus ehdotetaan 
toteutettavaksi yksikkökohtaisesti. Tarkoitusta varten laaditaan (intraan) aineisto, jota voidaan hyö-
dyntää yksiköissä. Tarpeen mukaan käytetään SYKEn sisäistä tai ulkopuolista vetäjää.
Vastuu, järjestäjät:
Yksiköt, HAL- koulutus.
Aikataulu:
Alkaen v. 2008, yksiköiden aikataulujen mukaan.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): yksiköiden ja yksilöiden osaamisen 
ja toimintatapojen kehittymisen voidaan olettaa näkyvän mittarin ”Työyhteisön toiminta” ja ”Tuot-
tavuus” tuloksissa.

Työyhteisön kehittäminen
Osaamisen sisältö: Työyhteisön kehittämiseen liittyvät asiat sisältyivät vain muutaman yksikön kehit-
tymissuunnitelmiin.
Ehdotus toteutustavasta: Työyhteisöjen toimintaa  ehdotetaan kehitettäväksi luomalla systemaattisia 
rakenteita (esim. kokouskäytäntöjä)  toiminnan ja työn kehittämistä sekä muutosten käsittelyä var-
ten.  Esimiehille järjestetään valmennusta, jossa käsitellään osallistavien menetelmien käyttöönottoa. 
Tarpeen mukaan voidaan käyttää erillisiä kehittämisprojekteja.
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Vastuu, järjestäjät:
Yksiköt, HAL, koulutus
Aikataulu:  Arkipäivän työssä, tarpeen mukaan.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): kehittyminen näkyy oletettavasti SYKE- 
tason ja yksikkötason mittarin ”Työyhteisön toimivuus” ja esimiesarviointien tuloksissa.

Projektiosaaminen 
Osaamisen sisältö:
Keskitetysti järjestettävää projektinsuunnittelu ja - hallintakoulutusta pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. 
Sen lisäksi toivottiin laajasti käytännönläheisiä työvälineitä ja ohjeita projektin suunnitteluun ja hallin-
taan samoin kuin koulutusta tulevan projektinhallinnan talousjärjestelmän käyttöönottoon.
Ehdotus toteutustavasta:
Hyödynnetään, otetaan kaikissa yksiköissä soveltuvin osin käyttöön vesistöyksikössä laadittu, SYKEn 
projektioppaaseen pohjautuva ”linkkilista” ja muu ohjeisto. Liikkeelle lähtö tapahtuisi esittelemällä 
ko. aineisto laajennetun johtoryhmän jäsenille ja ryhmävastaaville. Tämän jälkeen yksiköt vastaavat 
aineiston käyttöönotosta ja räätälöinnistä yksikön tarpeisiin. Samassa yhteydessä varmistetaan myös 
AHJOn käyttöönotto projektitoiminnassa.
Vastuu, järjestäjät:
Laaturyhmä, EK, VES (asiantuntijana) ja HAL-koulutus suunnittelevat ja organisoivat laajennetun joryn 
seminaarin, Lisäksi jatketaan tarpeen mukaan projektin suunnittelu- ja hallintakoulutuksen järjestämistä 
henkilöstökoulutusohjelmassa ja/tai yksikkökohtaista konsultointia projektien suunnittelussa.
Aikataulu:
Esittelytilaisuus loka-marraskuussa 2007.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): Projektin suunnittelun ja hallinnan 
kehittymisen pitäisi näkyä mittarin ”Hankkeiden menestyminen hakuprosessissa tuloksissa”.

Prosessiosaaminen 

Osaamisen sisältö: 
Työnprosessien analysointiin, kehittämiseen ja kuvaukseen tarvitaan osaamista ja  helppokäyttöisiä 
menetelmiä. 
Ehdotus toteutustavasta:
Kehittämisen liikkeellelähtö edellyttää ko. alueen selkeyttämistä (prosessien määrittely, vastuuttaminen 
jne.) SYKE-tasolla.
Vastuu, järjestäjät:
Laaturyhmä, HAL, koulutus, yksiköt
Aikataulu:
Alkuvuosi 2008
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): ”Tuottavuus”, ”Työyhteisön toimi-
vuus”, asiakaspalautteet.

Talousosaaminen 

Osaamisen sisältö: 
Useat yksiköt pitivät tärkeänä yksikön talousasioita hoitavien henkilöiden (esimiehet, projektipäälliköt, 
talousyhdyshenkilöt, sihteerit jne.) talousasioihin liittyvän osaamisen edelleen kehittämistä. TAIKA- 
järjestelmän käyttöönotto v. 2008 edellyttää laajaa kouluttamista.
Ehdotus toteutustavasta:
Jatketaan esimiehille, projektivastaaville, talousyhdyshenkilöille ja sihteereille erillisten tietoiskujen 
ja seminaarien yhteydessä sekä osana muita tilaisuuksia järjestettävää koulutusta ja ohjausta. TAIKA- 
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä järjestetään em. kohderyhmille laajasti koulutusta.
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Vastuu, järjestäjät:  HAL- talousryhmä, HAL- koulutus, talousyhdyshenkilöt ja yksiköiden sihteerit.
Aikataulu:  Eri kohderyhmille kohdennettua ja yhteistä koulutusta henkilöstökoulutusohjelmassa ja 
ohjausta järjestetään tarpeen mukaan. 
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): osaamisen kehittymisen voidaan 
olettaa olevan yhteydessä mittareihin: ”Työyhteisön toimivuus” ja ”Tuottavuus”.

Juridinen osaaminen
Osaamisen sisältö: Työsuhdejuridiikka, hallinnolliset säädökset, sähköisten aineistojen lisensioin-
tiin sekä käyttöoikeuksiin ja sopimuksiin liittyvä osaaminen, hankintalainsäädännön soveltaminen  
SYKEssa jne.
Ehdotus toteutustavasta: Toteutetaan seminaarien  sekä tietoiskujen ja ohjauksen avulla.
Vastuu, järjestäjät:  HAL/hallintoryhmä, HAL- lakitiimi, yksiköt, HAL- koulutus.
Aikataulu: Valmistelu syyskauden 2007 aikana. Jatkuvaa, tarpeen mukaan.

3. TIEDONHALLINTA JA TIETOTEKNIIKKA OSAAMINEN

ICT-osaaminen
Osaamisen sisältö:
Yksiköiden kehittämissuunnitelmissa on käsitelty tiedonhallintaosiota enimmäkseen hyvin suppeasti. 
Suunnitelmiin on sisällytetty pitkälti nykyinen ICT- koulutustarjonta. Näin ollen yksiköiden tarkas-
teluissa ja tulos- ja kehityskeskusteluissa ei ole noussut esille mitään uusia erityistarpeita. Joissakin 
kehittämissuunnitelmissa on mainittu ajokorttikoulutus sekä lisäksi sovelluskehitys- ja paikkatieto 
–osaaminen. 

Korkeatasoisen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että atk-ajokorttikoulutuksen lisäksi kehitetään  
erityisohjelmiin ja järjestelmiin liittyvää osaamista. Hyvä tietotekniikkaosaaminen edellyttää usean 
ohjelman sujuvaa yhteiskäyttöä sekä kykyä hyödyntää tietotekniikkaa erilaisissa tehtävissä. 
Ehdotus toteutustavasta:
Tavoitteena on, että koko henkilökunta suorittaa atk-ajokortin A- ja B-osiot ja mahdollisesti tulevai-
suudessa virallisia ajokorttitutkintoja.  

Palveluarkkitehtuurin uudistamishanke käynnistyy vuoden 2007 aikana. Hankkeen myötä otetaan 
käyttöön uusia ohjelmistoversioita ja kokonaan uusia työkaluja.  Tarvittavaa koulutusta järjestetään 
koko henkilöstölle. Myös atk-ajokorttimateriaalit päivitetään vastaamaan uusia tarpeita

Koska yksiköiden suunnitelmat olivat melko suppeita ja epätarkkoja tiedonhallinnan ja tietotek-
niikka osaamisen osalta on tärkeää, että ICT- koulutus  kartoittaa tarkemmin sisällölliset ja määrälliset 
tarpeet. Tämän pohjalta ICT- koulutus voi tarjota kohdennettua valmennusta ja edistää SYKEläisten 
ICT- valmiuksien kehittämisessä. Jatkossa on myös tärkeää, että SYKEn tasolla asetettaan tavoitetasot 
tietotekniikkaosaamiselle.  
 Vastuu, järjestäjät:
SYKEn ICT-koulutus ja yksiköt
Aikataulu:
SYKEn ICT-koulutus kartoittaa  tarpeet syksyn 2007 aikana. Toteutus aloitetaan keväällä 2008. ICT-
koulutus voi myös rakentaa eri kohderyhmälle omia koulutuspaketteja, joihin kerätään määrättyjä 
aiheita. (esim. ajokortin b-osio)
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin):  ”Tuottavuus”, ”Työyhteisön toimi-
vuus”.

4. ASIAKKUUDET JA VERKOSTOT

Asiakkuusajattelu, asiakkuuksien hallinta
Osaamisen sisältö: Useat yksiköt pitivät asiakkuuksiin liittyvän osaamisen kehittymistä tärkeänä. Jotkut 
painottivat asiakaslähtöistä toimintatapaa ja vuorovaikutusta. Toiset korostivat tuotteiden ja palvelui-
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den tunnistamista, tuotteistamista ja kehittämistä sekä palautteen hankkimista niiden vaikuttavuu-
desta.
Ehdotus toteutustavasta: Osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseksi olisi tärkeää muodostaa yhteinen 
näkemys siitä, miten ”asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen”  sekä tuotteet ja mahdollinen tuotteista-
minen ymmärretään. Yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseksi ehdotetaan järjestettäväksi laajennetun 
joryn ja ryhmävastaavien yhteinen seminaari, jossa aihetta tarkasteltaisiin SYKEssä. Tämän pohjalta 
voitaisiin edetä osaamisen ja esim. talon sisäisen ja ulkopuolisen yhteistyön kehittämisessä. 

Vastuu, järjestäjät:
EK, palvelujohtaja, HAL- koulutus
Aikataulu: syyskauden 2007 aikana
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): Osaamisen ja toimintatapojen kehit-
tymisen voidaan olettaa olevan yhteydessä mittareihin ”Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut arvioinnit”, 
”Sähköisten palveluiden käyttö” sekä ”Yksikkökustannukset”.

Vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön  liittyvä osaaminen 
Osaamisen sisältö: Seuraavia vuorovaikutukseen ja viestintään liittyviä taitoja pidettiin jatkuvasti kehi-
tettävinä asioina:
•	 Esiintymis- ja esitystaito, mediaesiintyminen
•	 Kokous- ja neuvottelutaito (suomi, eng.)
•	 Tieteellinen-  ja populaarikirjoittaminen
•	 Kouluttaja- ja valmentajataidot, asiakkaiden ohjaus- ja konsultointiosaaminen
•	 Kielitaito  ja kansainvälisyys
•	 Ryhmätyö- ja yhteistyövalmiuksien (verkostojen) kehittäminen

Ehdotus toteutustavasta:
Em. osaamisen alueilla järjestetään henkilöstökoulutusohjelmassa räätälöityjä, kohderyhmän ja näkö-
kulman huomioonottavia kursseja ja valmennuksia nykyiseen tapaan.
Vastuu, järjestäjät:
HAL-koulutus, yksiköt 
Aikataulu: Tarjonta on jatkuvaa, osallistuminen tapahtuisi henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmissa 
sovitun mukaisesti.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): Osaamisen kehittymisen voidaan 
olettavan näkyvän mittareissa: ” Mediabarometri”, ”Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin”, ”KV- toi-
minnassa olevien määrä”, erilaiset asiakaspalautteet. 

Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Osaamisen sisältö: Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa pidettiin tärkeänä seuraavia. alueita:
Asiakastilaisuudet, viestintäsuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja seuranta sekä  verkkoviestintä
Ehdotus toteutustavasta: yksiköiden viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville henkilöille 
järjestään tarpeen mukaan valmennusta em. osaamisen alueilla.
Vastuu, järjestäjät:
VIE, HAL-koulutus
Aikataulu: viestinnän suunnitteluun liittyvä valmennus järjestetään henkilöstökoulutusohjelmassa syys-
kaudella 2007.
Seuranta ja arviointi (yhtymäkohdat SYKEn strategisiin mittareihin): Osaamisen kehittymisen voidaan 
olettavan näkyvän mittarissa ”Mediabarometri”.
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SYKEn henkilöstönkehittämisohjelma 2007-2008

PROJEKTI JA LAATUTYÖ
Projektin suunnittelu ja hallinta 
Projektinhallintajärjestelmä
Projektin vastuuhenkilönä onnistuminen 
Tehokkaat kokoukset
Oman ajankäytön hallinta

MENETELMÄOSAAMINEN 
Henkilökohtainen ja pienryhmien tutkimustyön metodologinen ohjaus ja tuki
Vuorovaikutteisen suunnittelun kurssi
Aikasarja-analyysi 
Malleihin liittyvä syventävä neuvonta ja ohjaus

TIETEELLINEN JA AMMATILLINEN KIRJOITTAMINEN
EndNote-kirjallisuusviiteohjelma
Essential English for Scientific Writing
Individual Consultation for Advanced Scientific Writing
Elävän ja helppotajuisen asiatekstin kirjoittaminen

VIESTINTÄ, ESIINTYMIS JA NEUVOTTELUTAITO, KIELIKOULUTUS
Viestinnän suunnittelu
Posterin laatiminen vaivattomasti
Vakuuta mediassa – nauti esiintymisestä
Atk-tukihenkilöiden kouluttajakoulutus 
Kouluttajavalmennus 
International Negotiation & Communication Skills  
Presenting in English
E-mails and Faxes & Telephoning in English
Englanti 
Ruotsi
Videoneuvottelu -koulutus

YMPÄRISTÖEKONOMIAN KOULUTUSOHJELMA
Ympäristöekonomian koulutusohjelma (kevät 2008 – 2010)

MENTOROINTIOHJELMA
Mentorointiohjelma 2007

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Ryhmävastaavien esimiesvalmennus
Työnohjaus
Työyhteisöjen kehittämishankkeet

TALOUS JA HENKILÖHALLINTO
Henkilöstöhallinnon ajankohtaispäivä 
Taloushallinnon ajankohtaisia asioita 
Tulokaskoulutuspäivä 
Ensiapu I –kurssi , Ensiavun kertauskurssi 
 
ICT-KOULUTUS 
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