
 
ENNAKKOTEHTÄVÄ (JOKAINEN OPISKELIJA TEKEE YKSILÖNÄ ENNEN LÄHIPÄIVIÄ): 
 
Lue oheiset (skannatut ja sinulle sähköpostitse lähetetyt) sivut 26-51 Henry Honkasen 
kirjasta Henkilöstöarviointi työelämässä.  
 
KIRJOITA SITEN WORDILLÄ SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ 1-4  MAX 5 SIVUA TEKSTIÄ JA 
TUO TEKSTISI LÄHIPÄIVÄÄN. JAAMME LÄHIPÄIVÄN AIKANA OPISKELIJAT 4-6 HENKILÖN RYHMIIN.  
KESKUSTELETTE RYHMISSÄ VASTAUKSISTANNE JA YKSI ESITTÄÄ LÄHIPÄIVÄN AIKANA RYHMÄNNE 
AJATUKSET: 
 
Mieti ja kirjoita (Wordillä)  
 

1) Millaisia osaamisia (kompetenssejä) sinulle on kertynyt tähän mennessä? (1A4) 
2) Millaisia osaamisia työsi/toimenkuvasi vaatii ja millä tasolla olet niissä?  (1A4) 
3) Millaisessa työssä haluat olla 10 vuoden kuluttua, mitä osaamista tämä työ 

vaatii ja miten aioit hankkia tässä tarvittavan osaamisen  sekä 
              miten nykyinen työnantajaisi voi/haluaa tukea sinua tässä?(1A4) 

4) Koetko viihtyväsi paremmin asiantuntija- vai esimiestehtävässä ja miksi? 
 
Mieti lisäksi vielä, millaisia ajatuksia seuraava tosi tarina isosta yrityksestä herättää 
sinussa osaamisen johtamisen kannalta (max 1A4)? Tuo myös nämä ajatuksesi lähipäiville. 
 
”Ison monialayrityksen ympäristöjohtajana oli toiminut 15 vuotta nainen, joka oli väitellyt 
10 vuotta sitten yrityksen päätoimialaan liittyen ympäristönsuojelun alalta. Hän oli oman alansa 
huippuasiantuntija, mutta samalla myös hyvin itsenäinen ja ison kaupungin kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja. Kaikki yrityksen (mies)johtajat eivät pitäneet hänen itsenäisestä toiminta- 
tavastaan ja erinomaisista verkostoistaan. 
 
Yritykselle oli kriittisen tärkeätä hoitaa hyvin jätevesien päästöt ja voimalaitosten savukaasupäästöt.  
 
Yrityksen YT-neuvotteluissa edellä mainittu ympäristöjohtaja (57 vuotta) sanottiin irti ja  
tilalle nimitettiin vuoden kuluttua toinen henkilö yrityksen sisältä uudeksi ympäristöjohtajaksi. Myös 
tämä uusi ympäristöjohtaja oli nainen ja tohtori (38 vuotta) maatalouden alalta. Hänen erikoistumisalansa 
oli 
kasvien genetiikka. Aiempaa kokemusta ja koulutusta ympäristönsuojelualalta ja sen johtamisesta 
hänellä ei ollut. Hän oli kuitenkin älykäs ja kaikkien mielestä miellyttävä nainen. 
 
Kolme vuotta myöhemmin hänetkin siirrettiin muihin tehtäviin ja hänen tilalleen 
valittiin uusi ympäristöjohtaja saman yrityksen sisältä. Hänkin oli nainen (40 vuotta) ja 
koulutukseltaan ammattikorkeakoulutason sähköinsinööri (vahvavirtatekniikka). Hän 
oli toiminut edelliset 8 vuotta yrityksen laatupäällikkönä ja tutustunut hyvin yrityksen 
toimintajärjestelmän (laatujärjestelmä) poikkeamatietokantaan kirjattuihin ympäristö- ja 
toimintapoikkeamiin ja niiden hoitotapoihin. Ympäristönsuojelualan koulutusta hänellä 
ei kuitenkaan ollut. Ihmisenä hän oli kuitenkin saman aikaisesti jämäkkä ja yhteistyö- 
kykyinen.” 
 
 
YT. Keijo Varis, KTT 
      Johtamisen yliopettaja 
 




























