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Osaamisen hallinnan kuvaaminen
eOSMO-hankkeessa

• Osaamisen hallinnan kokonaisuus on monitahoinen ja -tasoinen
ilmiö, jonka kuvaaminen oli haasteellista (vrt. Uotila 2010).

• Tästä huolimatta olemme yrittäneet kuvata osaamisen hallinnan
kokonaisuutta eOSMO-hankkeen näkökulmasta (ks. seuraava sivu).
Kuvio sisältää:
– Ns. osaamisen hallinnan perusprosessin, jonka avulla saadaan tietoa

millaista osaamista organisaatiossa tulisi olla ja millaista siellä on nyt,
mitä osaamista tulisi hankkia, kehittää ja hyödyntää sekä miten
vaikuttavuutta arvioidaan (vrt. Viitala 2006; Otala 2008).

– Miten ennakoidaan tulevaisuudessa tarvittava osaaminen
– Miten osaamisen hallintaa toteutetaan arjessa osana toiminnan ja

talouden johtamista. (vrt. STM 2010)
– Organisaation kulttuurin ja rakenteiden on mahdollistettava uuden

osaamisen ja innovaatioiden syntymisen ja oppiminen organisaation
eri tasoilla. (vrt. Viitala 2006; Oikarinen, T. & Pihkala, T. 2010; STM
2010)
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Osaamisen hallinnan perusprosessi
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