
 

 

Koulutussuunnitelma 

JÄRJESTÖN OSAAMISPÄÄOMA NYT JA TULEVAISUUDESSA 

Koulutussuunnitelma toimii järjestötyön kehittämisen tukena. Suunnitelmassa 

selvitetään, mihin suuntaan henkilöstön osaamista halutaan kehittää, minkälaista 

piilevää osaamispääomaa järjestöllä jo on ja minkälaisia tarpeita osaamisen 

kehittämisen suhteen on järjestökentällä tulevaisuudessa. Suunnitelman keskeinen 

kysymys on, miten henkilöstön kehittymistä halutaan työnantajana tukea ja mitä 

tavoitteita henkilöstön tukemisella halutaan saavuttaa? Koulutussuunnitelma on 

väline yhteisen tahtotilan seuraamiseen ja henkilöstön voimavarojen, 

innostuneisuuden ja ammatillisen osaamisen tukemiseen ja tätä kautta myös järjestön 

osaamispääoman turvaamiseen ja järjestön tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnitelma 

kiteyttää järjestön osaamisen ja kehittymistarpeet tällä hetkellä. Suunnitelman 

kysymyksiä voi hyödyntää myös kehityskeskustelussa.  

Koulutussuunnitelma ja osaamiskartoitus laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja 

operatiivisen johdon kanssa. Osaamispääoman arviointi annetaan tiedoksi 

hallitukselle ja suunnitelma koulutustarpeesta ja toimenpiteistä hyväksytetään 

hallituksessa sovittuna ajankohtana. Suunnitelman avulla kiteytetään järjestön 

osaamispääoma ja kartoitetaan, miten osaamispääomaa halutaan kehittää vuoteen 

2020 mennessä ja miten henkilöstö itse haluaa kehittyä työssään. 

Työntekijät määrittelevät ensin oman tehtävänkuvansa mukaisia osaamisalueita ja 

kiinnostuksen kohteita. Tämän jälkeen mietitään työyhteisönä henkilöstön osaamisen 

kokonaistilannetta ja vahvuuksia sekä kartoitetaan, mihin suuntaan järjestön 

osaamisen tulee kehittyä tulevaisuudessa. Tämän jälkeen järjestön toiminnanjohtaja 

käy läpi omat kysymyksensä työyhteisöpalaverin muistion kanssa ja peilaa järjestön 

tavoitteita johtajan näkökulmasta työyhteisön tarpeisiin. Luottamusjohdon ajatukset 

tulevaisuuden osaamispääomasta otetaan mukaan raporttiin ja yhdistetään 

henkilöstön ja operatiivisen johdon raporttiin osaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden 

näkymistä osaamiseen kehittymiseen.  

TAUSTAA HENKILÖSTÖ – JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA 

Yhteistoimintalaki velvoittaa yritykset, joiden työsuhteessa olevan henkilöstön määrä 

on vähintään 20 henkilöä, laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman henkilöstön 

ammattitaidon kehittämiseksi.  



 

 

TYÖNTEKIJÄN KYSYMYKSET  

Työntekijä vastaa oheisiin kysymyksiin itsenäisesti ennen sovittua palaveriaikaa. 

Kysymykset toimivat toimistopalaverin alustajina. Työntekijä lähettää kysymysten 

vastaukset sähköisesti toiminnanjohtajalle ennen yhteistä toimistopalaveria. Tällä 

mahdollistetaan jokaisen työntekijän tilanteen näkyvyys esimiehelle. 

 
1. Mitä osaamista nykyinen tehtävänkuvani edellyttää?  

 
2. Mitä osaamista minulla on, jota voisi hyödyntää? 

 
3. Mitä osaamista tarvitsen tulevaisuudessa ja miksi?  

 
4. Mitä kehittymismahdollisuuksia toivon? Mitä menetelmiä ja työkaluja tai 

minkälaista apua tarvitsen työssä kehittymiseksi? 

TYÖYHTEISÖN KYSYMYKSET 

Tämä vaihe tehdään kerran vuodessa ennen seuraavan vuoden talousarvion ja 

toimintasuunnitelman vahvistamista. Ideointiin varataan yhteinen toimistopalaveri tai 

aamupäivä. Palaverista kirjataan muistio, joka annetaan esimiehelle.  

 
1. Minkälaista osaamista järjestössä on nyt? 

 
2. Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miksi?  

 
3. Miten piilevää osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää? Minkälaista piilevää 

osaamista työntekijöillä on?  
 

4. Mitä kehittymistarpeita on? Minkälaiselle kehittymismenetelmälle on 
tarvetta? 

 

ESIMIEHEN KYSYMYKSET: 

Esimies käy omat kysymyksensä läpi työyhteisöpalaverin muistion ja 

työntekijäkohtaisten vastausten kanssa ja katsoo, ovatko järjestön tarpeet linjassa 

työyhteisön ajatusten ja tarpeiden kanssa. Esimies kirjaa omista näkemyksistään 

muistion, jonka liittää työyhteisöpalaverin muistioon. Esimies hyödyntää omassa 

muistiossaan sähköpostiin tulleita työntekijäkohtaisia palautteita ja niitä käydään 

tarvittaessa myös läpi kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa. 



 

 

 
1. Minkälaista osaamista järjestössä tarvitaan toiminnanjohtajan näkökulmasta? 

Mitä osaamistarpeita toiminnanjohtaja/toiminnasta vastaava on havainnut? 
  

2. Mitä työn kehittämismenetelmiä (esim. asiantuntijuuden kehittämisrahasto, 
työnohjaus yms.) toiminnanjohtaja/toiminnasta vastaava haluaisi nostaa 
päätettäväksi hallitukselle?  
 

3. Tarvitseeko osaamisen kehittäminen budjettipäätöksen? (koulutusraha, 
kehittämispäivä, matkustusbudjetti yms.) 

LUOTTAMUSJOHDON KYSYMYKSET:  

Esimies esittelee hallituksen sihteerinä osaamiskartoituksen tulokset hallitukselle. 

Hallitus pohtii seuraavia kysymyksiä esimiehen ja työyhteisön kehittämisideoiden 

pohjalta. 

 
1. Miten järjestössä tuetaan työntekijöiden koulutusta? Miten koulutustarpeet 

kartoitetaan?  
 

2. Miten koulutusten ja kehittyvän johtamisen kautta työntekijöiden työkykyä 
tuetaan niin, että henkilöstö säilyy työkykyisenä? 
 

3. Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? 
  

4. Miten koulutuksen ja osaamispääoman hyötyjä seurataan? 
 

5. Miten työntekijöiltä, työyhteisöstä ja esimieheltä kumpuaviin tarpeisiin 
voidaan vastata? (Annetaan raportti työyhteisön kehittämispäivästä ja 
esimieheltä). 

 

 

 

 

 


