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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tutkimuksen tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä pk-yritysten henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen liittyvissä ESR-projekteissa sekä pohtia näiden käytäntöjen leviämismah
dollisuuksia. Tutkimuksessa halutaan vastata kysymyksiin minkälaisia hyviä toiminta
malleja ja menetelmiä projekteissa on syntynyt ja kehittynyt, mitä hyötyä projektista on 
ollut ja kenelle sekä mitä muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tai yhteistyökumppaneita hy
villä toimintamalleilla ja menetelmillä voi olla.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO
Tutkimuksessa etsitään hyviä käytäntöjä 11 ESR-projektista. Aineistona on käytetty pro
jektien loppuraportteja sekä projektipäälliköiden haastatteluja. Tutkimuksen toteutustapa 
on kvalitatiivinen: projektien päättymisen jälkeen pyritään kuvaamaan ja arvioimaan nii
den toimintamalleja ja -menetelmiä, käytäntöjä ja vaikutuksia keskittyen tiettyihin paino
pistealueisiin projektien toiminnassa.

TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS
Tutkimuksessa määritellään hyvän käytännön käsite ja tarkastellaan osaamisen kehittä
mistä yksilön ja organisaation, erityisesti pk-yrityksen, näkökulmasta. Hyvien käytäntöjen 
leviämistä pohditaan institutionaalisen teorian näkökulmasta. Hyvien käytäntöjen, osaami
sen kehittämisen ja käytäntöjen leviämisen vuorovaikutus muodostaa tutkimuksen viiteke
hyksen.

TULOKSET
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osallistu]ayritysten osaamisen kehittymiseen. Osaamisen kehittymistä ei kuitenkaan aina 
kyetty mittamaan ja täten osoittamaan toteen. Hyville käytännöille löydettiin joitakin uusia 
käyttäjäryhmiä, jotka hyödynsivät onnistuneita toimintatapoja omassa toiminnassaan. 
Käytäntöjen leviämistä ei kuitenkaan tapahtunut odotetussa määrin.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen lähtökohta

Työministeriön toimeenpano-osastolla toimiva rakennerahastojen toimeenpanoprojekti 

on käynnistänyt hyvien käytäntöjen tunnistamis-, etsimis- ja levittämistyön koskien 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia projekteja Suomessa. Hyviä käytän

töjä kartoitetaan teemoittain. Työministeriö on vuosien 2000-2001 vaihteessa kerännyt 

alueellisilta työvoima- ja elinkeinokeskuksilta (TE-keskuksilta) ehdotuksia ohjelma

kaudella 1995-1999 toteutetuista hyviä käytäntöjä sisältävistä projekteista. Tämän tut

kimuksen tarkoituksena on koota näiden ehdotusten pohjalta teeman ’yritysten henki

löstön osaamisen kehittäminen’ mukaisten hankkeiden hyvät käytännöt sekä kuvata ja 

arvioida niitä.

Tämän tutkimusraportin toivotaan myös antavan projekteja suunnitteleville, toteutta

ville ja arvioiville tahoille esimerkkejä onnistuneissa hankkeissa syntyneistä hyvistä 

käytännöistä sekä kannustaa etsimään ja kehittämään onnistuneita toimintatapoja uu- 

sissa ja jo käynnissä olevissa hankkeissa. Osaamisen ja uusien toimintatapojen leviä

misessä tulisi entistä enemmän hyödyntää todellisissa toimintaympäristöissä toteutet

tujen hankkeiden ja niihin osallistuneiden ihmisten tietoja ja kokemuksia. Tutkittavissa 

projekteissa syntyneet ja kehittyneet toimintatavat ja käytännöt toimivat esimerkkeinä 

uusien hankkeiden kehittämistyössä ja tarjoavat virikkeitä innovatiivisten toimintata

pojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahasto on yksi Euroopan unionin neljästä rakennerahastosta, jotka 

kokonaisuudessaan edustavat lähes kolmasosaa EU:n kokonaisbudjetista. Rakennera

hastojen yhteisenä tavoitteena on kaventaa kuilua Euroopan vauraimpien ja heikommin 

kehittyneiden alueiden välillä taloudellisen ja sosiaalisen yhtenäisyyden luomiseksi. 

ESR:n rooli on vastata työllisyyden ja henkisten voimavarojen kehittämisestä pyrkien
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yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarjoamaan tehokkaan ja joustavan vastauksen nii

hin työmarkkinoiden muuttuviin haasteisiin, joita Euroopan Unioni kohtaa. Euroopan 

sosiaalirahaston tavoitteet ja periaatteet on säädetty Euroopan Unionin neuvoston an

tamissa asetuksissa 2081/93, 2082/93 ja 2084/93.

Vuosina 1995-1999 Suomi on saanut Euroopan sosiaalirahastolta kaikkiaan 540 mil

joonaa euroa (3,2 miljardia markkaa) seuraavien päämäärien mukaisiin toimenpitei

siin: työttömyyden, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, 

koulutuksen tukeminen pk-yrityksissä työpaikkojen luomiseksi, kilpailukyvyn paran

tamiseksi ja viennin edistämiseksi sekä uusien toimintamallien ja koulutusjärjestelmien 

kehittäminen. (ESR Suomessa, 1998)

Rakennerahastojen rahoitustuki on kohdistettu kuuteen tavoitteeseen:

\ Tavoite 1 - vähiten kehittyneiden alueiden tukeminen 

Tavoite 2 - taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen

Tavoite 3 - pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen, nuorten ja syrjäytymisvaarassa 

olevien henkilöiden integroiminen työelämään sekä miesten ja naisten yhtäläisten 

mahdollisuuksien edistäminen työmarkkinoilla

Tavoite 4 - työvoiman sopeuttaminen elinkeinoelämän ja tuotantomenetelmien 

muutoksiin

Tavoite 5 - (a) maatalouden ja kalastuksen rakenneuudistuksen vauhdittaminen ja 

(b) maaseutualueiden kehittäminen ja rakenteellinen uudistaminen 

Tavoite 6 - erittäin harvaan asuttujen alueiden avustaminen

Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa monikansallisia hankkeita niin sanottujen 

yhteisöaloitteiden kautta. Näissä hankkeissa tulee olla osallistujia vähintään kolmesta 

EU-maasta. (mt.)

Rakenteeltaan sekä tavoite- että yhteisöaloiteohjelmat koostuvat toimintalinjoista tai 

prioriteeteista, jotka jakautuvat toimenpidekokonaisuuksiin. Käytännössä ohjelmat to
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teutetaan projektien kautta. Projektiesityksiä voivat tehdä yhteisöt, säätiöt, osuuskun

nat, kunnat, kuntainliitot, yritykset, oppilaitokset sekä kuntoutus- ja tutkimuslaitokset. 

ESR:n rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yritysten työntekijöille sekä yrittäjille.

Tässä tutkimuksessa on mukana yhteensä 11 projektia, jotka on toteutettu eri puolilla 

Suomea ohjelmakaudella 1995-1999. Projektit kuuluvat tavoiteohjelmiin 2, 4 ja 6. Tut

kimuksessa on mukana myös yksi Adapt-yhteisöaloiteohjelmaan kuuluva projekti. 

Adapt-yhteisöaloiteohjelma pyrkii tukemaan osaksi kansainvälisiä projekteja, jotka 

kohdistuvat teollisten rakennemuutosten vuoksi työttömyysuhan alaisina oleviin työn

tekijöihin. Adapt-projekteilla pyritään vahvistamaan osallistujien taitoja ja valmiuksia 

kohdata kansainvälistymisen ja uuden teknologian käyttöönoton asettamat haasteet.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävä

Tutkimuksen tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä teeman ’yritysten henkilöstön 

osaamisen kehittäminen’ mukaisissa ESR-projekteissa ja pohtia näiden käytäntöjen le

viämismahdollisuuksia. Hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi tutkimuksessa halutaan 

vastata kysymykseen minkälaisia hyviä toimintamalleja ja menetelmiä projekteissa on 

syntynyt ja kehittynyt. Lisäksi halutaan selvittää mitä hyötyä projektista on ollut ja ke

nelle. Käytäntöjen leviämismahdollisuuksien pohtimiseksi pyritään selvittämään, mitä 

muita mahdollisia käyttäjäryhmiä tai yhteistyökumppaneita hyvillä toimintamalleilla ja 

menetelmillä voi olla sekä millä tavalla projektien toiminnasta, käytännöistä ja vaiku

tuksista on tiedotettu.

1.3 Projektien valinta ja tutkimusmenetelmä

Alueelliset työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) antoivat vuosien 2000- 

2001 vaihteessa työministeriölle ehdotuksia hyviä käytäntöjä sisältävistä projekteista. 

Valintojen perusteena on käytetty projektien aikana syntyneitä toimintamalleja ja me

netelmiä, projektista syntynyttä hyötyä, innovatiivisuutta sekä toimintamallien mah

dollista yleistettävyyttä muihin käyttäjäryhmiin ja -tahoihin. Työministeriö valitsi eh-
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dotusten perusteella tutkimukseen 11 projektia. Vaikka projektit kuuluvatkin neljään 

eri tavoitekokonaisuuteen (ks. luku 1.1.1) on niiden kaikkien yhteisenä teemana ollut 

yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projektien osallistujayritykset ovat pk- 

yrityksiä.

Tutkittavat projektit on toteutettu eri puolilla Suomea. Seuraavassa taulukossa on esi

tetty tutkimuksessa mukana olevien projektien nimet sekä TE-keskukset, joiden alu

eella kukin projekti on toteutettu. Lisäksi taulukkoon on merkitty, mihin tavoiteohjel

maan kukin projekti kuuluu.

Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olevat projektit

TE-keskus Projekti Tavoite

Poh¡o¡s-Kar¡alan TE-keskus Osaava Pohjois-Karjala Tavoite 6

X Maaseudun
tietotekniikkaosaamisen
vahvistaminen

Tavoite 6

Hämeen TE-keskus GRAKE Tavoite 4

Pro puu-projekti Tavoite 2

Kaakkois-Suomen TE-keskus Imatran seudun yrittäjien 
osaamisen verkottuminen
(VERSO)-projekti

Tavoite 2

Lapin TE-keskus Ohjelmapalvelualan
verkostohanke/Poropuiston
projekti

Tavoite 6

Uudenmaan TE-keskus Lohjan metallirakenne-ja 
ohutlevytaitokeskus

Tavoite 4

Pohjanmaan TE-keskus Euro-utbildninq för småföretag Tavoite 4
Pienyritys osana verkostoa Tavoite 2

Pirkanmaan TE-keskus Pirkkaqram Tavoite 4

ADAPT-yhteisöaloiteohjelma 45+ Adapt
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Tutkimus on menetelmältään kvalitatiivinen. Tutkimuksen tekotapa muistuttaa evalu

aatiota: projektien päättymisen jälkeen pyritään kuvaamaan ja arvioimaan niiden toi

mintamalleja ja -menetelmiä, käytäntöjä ja vaikutuksia. Kyseessä ei ole kuitenkaan 

varsinainen evaluointi vaan tutkimuksessa keskitytään tiettyihin painopistealueisiin 

projektien toiminnassa ja toteutuksessa.

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Hyvä käytäntö

ESR-projektissa kehitettyä ja toimivaksi osoittautunutta uudenlaista yhteistyöverkos

toa, toimintatapaa tai menetelmää kutsutaan hyväksi käytännöksi. Parhaimmillaan uu

det hyvät käytännöt ovat siirrettävissä uusiksi toiminnoiksi yrityksissä, oppilaitoksissa, 

viranomaistyössä tai järjestötyössä sekä osaksi kansallista työvoima-, koulutus- ja elin

keinopolitiikkaa. (Hakijan opas: Tavoite 3-ohjelma, 2000, 6)

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämiseen sisältyy niin työntekijöiden kuin organisaationkin tietojen, 

taitojen ja kokemusten kartuttaminen; työvälineistön, työmenetelmien ja toimintatapo

jen parantaminen sekä asiakas-, alihankkija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden kehittä

minen.

ESR-projekti

Euroopan sosiaalirahaston tavoiteohjelmat toteutetaan projekteina, jotka valtaosin 

käynnistetään alueellisesti tai paikallisesti. ESR-projekti voi muodostua yhdestä tai 

useammasta toimenpiteestä. Projektin toteuttaja voi olla esimerkiksi yritys, oppilaitos, 

kunta, järjestö tai muu organisaatio. Projekti on tavoitteiltaan, tehtäväalueiltaan, kes

toltaan sekä kustannusarvioltaan rajattu tehtäväkokonaisuus, joka perustuu projekti

suunnitelmaan. ESR-projektien toiminta kohdistuu työttömiin tai muihin työnhakijoi

hin, yrittäjiin ja yritysten henkilöstöön, oppilaitoksissa oleviin ja niistä valmistuviin 

henkilöihin sekä opettajiin ja muuhun koulutushenkilöstöön, (mt., 5)
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Pk-yritys

Pk-yrityksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa pientä tai keskisuurta yritystä, jonka 

henkilöstön määrä on enintään 250, vuotuinen liikevaihto enintään 39 miljoonaa euroa 

(232 mmk) tai taseen loppusumma enintään 26,5 miljoonaa euroa (157 mmk). (Ha

kuopas projektia suunnitteleville, 1998, 4)

1.5 Raportin rakenne

Seuraavassa luvussa pyritään luomaan teoreettinen pohja hyvien käytäntöjen etsimis-ja 

levittämistyölle. Hyvän käytännön käsitettä ja sen ulottuvuuksia tarkastellaan luvussa 

2.1. Kirjallisuuden pohjalta pyritään lisäksi määrittelemään tiettyjä kriteereitä hyvän 

käytännön olemassaololle. Luvussa 2.2 tarkastellaan osaamisen kehittämistä yksilön ja 

organisaation näkökulmista. Erityistä huomiota kohdistetaan pk-yritysten kontekstiin 

osaamisen kehittämisessä. Luku 2.3 käsittelee hyvien käytäntöjen leviämistä institutio

naalisen teorian viitekehyksessä. Luvussa 2.5 liitetään hyvät käytännöt, osaamisen ke

hittäminen ja käytäntöjen leviäminen toisiinsa ja muodostetaan tämän tutkimuksen 

viitekehys, jonka puitteissa empiiristä aineistoa tullaan tarkastelemaan.
■'4*^

Luvussa 3 selvitetään tutkimuksen metodologiset perusteet ja arvioidaan aineiston 

luotettavuutta. Tutkimuksen kohteena olleet projektit esitellään luvussa 4. Aineistoa 

analysoidaan edellä esitettyjen tutkimuskysymysten pohjalta ja hyvät käytännöt pyri

tään kuvaamaan projektikohtaisesti. Luvussa 5 arvioidaan hyviä käytäntöjä aiemmin 

esitellyn kirjallisuuden pohjalta, pohditaan niiden vaikutuksia osallistujayritysten 

osaamisen kehittymiseen sekä tarkastellaan niiden leviämisen haasteita ja mahdolli

suuksia. Lisäksi pyritään arvioimaan aiemmin muodostetun viitekehyksen soveltu

vuutta aiheen tarkasteluun. Lopuksi esitetään projektien toteutuksesta nousseita huo

mioita ja suosituksia.
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2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

2.1 Hyvän käytännön käsite

2.1.1 Paras käytäntö - hyvä käytäntö?

Liiketaloustieteessä esiintyvä parhaan käytännön käsite (best practice) on hyvä pohja 

tässä tutkimuksessa käytetyn hyvän käytännön käsitteen tarkastelulle ja määrittelylle. 

Parhaan ja hyvän käytännön käsitteitä ei voida erottaa toisistaan saati asettaa vastak

kain, koska kyse on hyvin samankaltaisista ilmiöistä, joiden perusoletuksena on sama 

ajattelumalli. Käsitteitä on kuitenkin käytetty kuvaamaan hieman erilaisia ilmiöitä. 

Englanninkielinen kirjallisuus tuntee käsitteen best practice, kun taas suomen kielessä 

voidaan käyttää joko paras käytäntö tai hyvä käytäntö -käsitteitä. Seuraavassa pyritään 

kuvaamaan, minkälaisissa yhteyksissä puhutaan parhaista käytännöistä ja milloin puo

lestaan hyvän käytännön käsite kuvaa toimintaa paremmin. Lopuksi tiivistetään hyvän 

käytännön kriteerit ja ominaisuudet aiemman keskustelun pohjalta.

Warèhamin ja Gerritsin (1999, 40) mukaan best practice-ajattelussa on kaksi keskeistä 

toimijaa: organisaatio tai yksikkö, jossa käytäntö on kehittynyt sekä niin sanottu vas- 

taaottajaorganisaatio tai -yksikkö. Ensimmäinen toimii mallina ja esimerkkinä käytän

nön soveltamisesta ja toinen, vastaaottajayksikkö, puolestaan yrittää siirtää käytännön 

ja toteuttaa sitä omassa organisaatiossaan tai toiminnassaan parantaakseen omaa suo

ri tuskykyään, prosessejaan tai toimintatapojaan.

Jac Fitz-enz (1997, 98) määrittelee parhaan käytännön jatkuvaksi sitoutumiseksi tiet

tyjen perususkomusten, -ominaisuuksien ja toimintatapojen kokonaisuuteen. Nämä te

kijät muodostavat muutosvoimat, jotka erottavat organisaation muista yksiköistä. Joh

tamisen parhaat käytännöt löytyvät siis syvältä organisaatiosta. Erityisesti Fitz-enz 

(ma.) painottaa, että toimintamallin tai järjestelmän tulee vaikuttaa organisaation talou

delliseen tulokseen positiivisesti, jotta sitä voidaan pitää parhaana käytäntönä. Voi

taneenkin melko yksiselitteisesti havaita, että parhaiden käytäntöjen etsimisen ja yri-
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tyksen kehittämistoiminnan taustalla on halu menestyä myös taloudellisesti. Ongel

mallisempaa onkin, kuinka parhaiden käytäntöjen tuottamaa lisäarvoa voidaan objek

tiivisesti mitata taloudellisin mittarein. Tehtävää ei helpota se, että kehittämistoimen

piteiden taloudelliset vaikutukset selviävät usein vasta pidemmän aikavälin tarkastelus

sa.

Fitz- enz (ma.) kiteyttää mielestäni oivaltavalla tavalla parhaan käytännön olemuksen: 

It ain 7 what you see, it is why you see it.1 Esimerkiksi organisaation näkemys kehittä

misen tärkeydestä on tärkeämpää kuin yksikään yksittäinen kehittämistoimi. Tämän 

näkemyksen mukaan paras käytäntö ymmärretäänkin konkreettisen toimintamallin si

jasta pikemminkin toimintaa ohjaavana uskomuksena tai näkemyksenä.

Parhaiden käytäntöjen etsimisessä ja hyödyntämisessä on otettava huomioon, että or

ganisaatiot ovat erilaisia ja ne toimivat erilaisissa institutionaalisissa ja kulttuurillisissa 

ympäristöissä. Parhaan käytännön edellyttämät tiedot ja taidot voivat olla sosiaalisesti 

tiettyyn organisaatioon juurtunutta niin sanottua hiljaista tietoa, jota on hyvin vaikea 

siirtää toisiin yhteyksiin erilleen alkuperäisestä toimintaympäristöstä. (Wareham & 

GerritS, 1999)

Parhaiden käytäntöjen onnistunut siirto ja hyödyntäminen edellyttävät tiettyjen edelly

tysten täyttymistä. Warehamin ja Gerritsin (ma. ) mukaan organisaatioiden tulee olla 

riittävän samankaltaisia siirrettävän tiedon tai toimintatavan suhteen, jotta käytäntö voi 

toimia uudessakin ympäristössä tuottaen samankaltaisia tuloksia. Paras käytäntö tulee 

myös pystyä määrittelemään siten, että se edustaa parasta tasoa laajemmassakin mitta

kaavassa. Tarkastelu vain yhden organisaation tai yksikön tasolla ei ole riittävää. Käy

tännön siirrettävyys on edellytys sen muodostumiselle parhaaksi käytännöksi. Harvoin 

mitään toimintatapaa voidaan kuitenkaan siirtää sellaisenaan, joten muokkaus ja so

veltaminen uuden organisaation tai yksikön tarpeisiin on lähes aina tarpeen. Kirjoittajat 

pohtivat myös, kuinka hyvin tieto voidaan erottaa omistajastaan. Käytännön siirtämi-

1 Paras käytäntö ei ole mitä näet, vaan miksi näet sen mitä näet.
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nen voi muodostua vaikeaksi, jos se sisältää paljon henkilö- tai ympäristösidonnaista 

hiljaista tietoa, (ma.)

Parhaiden käytäntöjen etsiminen on lähellä benchmarking-ajattelua. Benchmarking on 

alun perin liike-elämän toimintamalli, jonka mukaan kunkin alan kärkiyritysten toi

minnot asetetaan muille yrityksille kriteereiksi, joihin ne voivat verrata omia toiminto

jaan. Parhaita käytäntöjä ja benchmarkingia on alettu käyttämään myös julkisella sek

torilla, jolloin menetelmät toimivat keinoina palveluiden kehittämiseksi. (Mannila ym, 

2001)

Hvvän käytännön käsitteestä on kirjoitettu menetelmänä vähän. EU:n sisäisessä kes

kustelussa sekä hallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämis

työssä sitä kuitenkin käytetään yleisesti kuvaamaan onnistuneiden hankkeiden toimin

tamalleja (mt., 33-34). Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa projekteissa hyvä käy

täntö on määritelty projektissa kehitetyksi ja toimivaksi osoittautuneeksi uudenlaiseksi 

yhteistyöverkostoksi, toimintatavaksi tai menetelmäksi Parhaimmillaan syntyneet hy

vät käytännöt ovat siirrettävissä uusiksi toiminnoiksi yrityksissä, oppilaitoksissa, vi

ranomais- tai järjestötyössä.

Paras käytäntö pyrkii siis ilmaisemaan, minkälaista toimintaa tulisi tavoitella. Doku

mentoitu toimintatapa voidaan melko yksiselitteisesti asettaa kriteeriksi muille yrityk

sille tai organisaatioille. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin soveltuvampaa puhua hy

vistä käytännöistä, koska käytäntöjen etsimisessä korostuu tarve lähteä liikkeelle jokai

sen hankkeen omista lähtökohdista. Näin yhtä ainoata oikeata toimintamuotoa ei ole 

löydettävissä. Koska projektien lähtökohdat ja tavoitteet vaihtelevat, hyvä käytäntökin 

vaihtelee.

Amkilin (2000) mukaan hyvien käytäntöjen rinnalla tulisi puhua generatiivisista käy

tännöistä (ks. Mannila ym. 2001). Generatiivisilla käytännöillä hän tarkoittaa konk

reettisia toimintamalleja yleisempiä toimintatapoja, kuten esimerkiksi uudistumiskykyä 

sekä kykyä luoda uusia toimintatapoja uusissa tilanteissa. Hyvät käytännöt konkreetti-
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sina toimintamalleina tai -tekniikkoina vanhenevat nopeasti ja siksi generatiivisempien 

toimintatapojen kehittäminen on tärkeää. Amkilin näkemys on hyödyllinen, pelkkä 

konkreettisten toimintamallien esittely hyvinä käytäntöinä ei aina riitä vaan ne pitää 

liittää myös laajempiin konteksteihin. Joillekin toimijoille, tässä tapauksessa esimer

kiksi pk-yrityksille voi kuitenkin olla hyödyllistä saada tietoa myös hyvän käytännön 

muotoutumisesta alkuperäisessä tilanteessa sekä mahdollisissa soveltamiskohteissa.

Everitt ja Hardiker (1996) pohtivat hyvän käytännön käsitettä sosiaalihuollon ja sosi

aalipolitiikan näkökulmasta. He rakentavat kriittisen näkökulman sekä hyvien käytän

töjen etsintään että hankkeiden evaluoinnin toteuttamiseen. Heidän mukaansa käytän

töä ei voida erottaa ympäristöstään erilliseksi tutkimuskohteeksi, koska on välttämä

töntä huomioida konteksti ja ne olosuhteet, jotka joko rajoittavat tai mahdollistavat 

käytännön toteuttamisen.

Kirjoittajien mukaan tiettyjen edellytysten tulee toteutua, jotta erilaisia hyviä käytän

töjä voidaan löytää ja tunnistaa. Käytäntöjen etsintä edellyttää arvokeskustelua, jossa 

jokaisella on oikeus esittää mielipiteitä asemastaan riippumatta. Tähän liittyy läheisesti 

vallan*- vallan puutteen ja valtaistamisen tunnistaminen sekä osallistujien toiseuden 

tunteen kokemisen välttäminen. Kohderyhmien ja toteuttajien välille on siis kehitettävä 

aitoa vuoropuhelua, jossa avoimuutta ja kritiikkiä kannustetaan. Kirjoittajat kannusta

vat myös olemaan skeptisiä rationaalis-teknistä toimintamallia kohtaan sekä huomioi

maan jatkuvasti organisaation tai hankkeen toiminta-ajatuksen hyvien käytäntöjen et- 

simisprosessin edetessä.

Everettin ja Hardikerin mielestä demokraattisuus ja tasa-arvo ovatkin keskeisiä peri

aatteita hyvien käytäntöjen arvioinnissa. Käytäntöjä tulisi kehittää ja arvioida avoimen 

keskustelun pohjalta, johon kaikilla osallisilla on mahdollisuus osallistua, (mt.) Hyvien 

toimintamallien ja käytäntöjen ensisijaisina kohderyhminä ja hyödynsaajina on useim

miten nimenomaan vähäisen koulutuksen ja alempien organisaatiotasojen edustajia tai 

vaihtoehtoisesti pienten yritysten tai toimijaryhmien työntekijöitä ja jäseniä. Siksi on

kin perusteltavaa ottaa heidän mielipiteensä ja näkemyksensä huomioon käytäntöjen
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tunnistamis-, kehittämis- ja levittämistyössä kirjoittajien esittämällä tavalla, vaikka 

hankkeiden hallinnoija- tai toteuttajataho olisikin suurempi organisaatio.

Hyvää käytäntöä voidaan edellä esitetyn perusteella luonnehtia monilla ominaisuuk

silla. Tiivistän seuraavassa mielestäni tärkeimpiä hyvän käytännön kriteereitä. Ensin

näkin hyvän käytännön lähtökohtana tulee olla todellinen tarve tai ongelma ja itse 

käytännön tulee olla uusi, innovatiivinen ratkaisu tähän esille tulleeseen tarpeeseen. 

Käytännön ja toiminnan suunnittelussa tulee huomioida organisaation ja henkilöstön tai 

erillisen hankkeen kohderyhmien tarpeet ja toimintaedellytykset. Suunnittelun ja to

teutuksen tulee olla avointa ja osallistavaa. Lisäksi hyvän käytännön tulisi synnyttää 

tuloksia ja vaikutuksia, jotka ovat merkittäviä kohderyhmien tai toimijoiden kannalta. 

Näitä tuloksia ja vaikutuksia tulisi myös kyetä arvioimaan pidemmällä aikavälillä. Lo

pulta hyvän käytännön tulee olla ajankohtainen ja hyödyllinen myös muille organisaa

tioille, hankkeille tai toimijaryhmille. Tietyin edellytyksin hyvä käytäntö voidaankin 

siirtää muihin organisaatioihin tai toimintaympäristöihin.

Hyvä käytäntö

-taustalla todellinen tarve tai ongelma

-suunnittelussa huomioidaan kohderyhmien tarpeet ja toimintaedellytykset

-synnyttää merkittäviä tuloksia ja vaikutuksia

-on ajankohtainen myös muille organisaatioille tai toimijaryhmille

-on siirrettävissä tietyin edellytyksin uusiin toimintaympäristöihin
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2.1.2 Hyvän käytännön innovatiivisuus

Hyviä käytäntöjä voidaan tarkastella myös innovaatiotutkimuksen näkökulmasta. In

novaatiot toteutuvat käytännössä erilaisina toimintaideoina, kehittämishankkeina ja ke

hittämisprojekteina (Kolehmainen, 1997, 147). Hyvä käytäntö voi olla innovaatio sel

laisenaan, mutta myös sen suunnittelu-, toteuttamis- tai leviämisprosessissa voi olla 

havaittavissa innovatiivisia elementtejä. Kolehmainen (ma.) määrittelee innovaation 

prosessiksi, jonka tavoitteena on uusien välineiden, käytäntöjen, ajattelumallien tai 

toimintatapojen kehittäminen, käyttöönottaminen tai soveltaminen. Tiettyjen laatuvaa

timuksien toteutuessa uudet käytännöt, ajattelumallit ja toimintatavat saattavat olla tul

kittavissa hyviksi käytännöiksi. Myös hyvän käytännön kehittämisprosessi voidaan 

tietyissä olosuhteissa katsoa hyväksi käytännöksi, uutta toimintatapaa ja sen kehittä- 

mistähän on vaikea täysin erottaa toisistaan.

Innovaatio-käsitettä ei siis voida eikä pidäkään erottaa hyvän käytännön tarkastelusta ja 

määrittelystä. Innovaatiotutkimuksen näkökulma määritellä innovaatio prosessina voi 

lisäksi auttaa kohdistamaan huomiota hyvän käytännön prosessiluonteeseen ja täten 

avartaa käytännön määrittelyn rajoja.

2.2 Yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen

2.2.1 Tarve osaamisen kehittämiseen

Osaamisen kehittäminen on yrityksille ja organisaatioille välttämätöntä kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Osaamisen kehittämiseen liittyvä keskustelu ja kir

jallisuus on hyvin monipuolista, eikä kaikkia sen osa-alueita ole mielekästä käsitellä 

tässä yhteydessä. Siksi tässä luvussa 2.2 keskitytään tutkimuksen karmalta olennaisiin 

teemoihin: yksilön ja organisaation osaamiseen sekä pk-yrityksen kontekstiin. Hyvien 

käytäntöjen ja osaamisen kehittämisen yhteyttä tarkastellaan luvussa 2.5.

14



Osaamista voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Se voi liittyä esimerkiksi ihmi

siin, teknologiaan, liiketoiminnan ja markkinoiden tuntemiseen, organisointikykyyn tai 

yhteistyötaitoihin. Strategiakeskustelussa osaaminen ymmärretään kokonaisvaltaisena 

organisatorisena kykynä, joka on yrityksen menestyksen perusta. Tämän näkemyksen 

mukaan osaaminen muodostaa kilpailuetua ja sitä tarkastellaan nimenomaan suhteessa 

kilpailijoihin. Osaaminen voidaan nähdä myös yksilön kykynä kehittää itseään ja am

mattitaitoaan tai organisaation kykynä kehittää toimintaansa ja jäsentensä tietoja ja 

taitoja.

Osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön, työyhteisön ja koko yhteiskunnan kriitti

nen menestystekijä. Tarve ja aloite osaamisen kehittämiselle voi lähteä niin yksilöstä 

itsestään kuin yrityksestä. Yksilön ja organisaation osaamisen kehittäminen kulkevat 

kuitenkin käsi kädessä, koska osaamisen kehittäminen yrityksessä on ennen kaikkea 

työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Yksilön osaamisen kehittämistarpeet voivat olla 

yksilö- tai yrityslähtöisiä ja ne voivat liittyä sekä ammatilliseen osaamiseen että per

soonallisuuden kehittämiseen. Työelämän muuttuessa myös osaamisvaatimukset 

muuttuvat. Nykyään korostuvat perusvalmiudet työskennellä uusissa tilanteissa ja olo

suhteissa sekä kyky oppia uusia tehtäviä. Avoin asenne ja halu oppia ovat viime vuosi

na muodostuneet työssä selviytymisen ja kehittymisen perusedellytyksiksi. (Kokko 

ym., 2000)

2.2.2 Yksilön ja organisaation osaaminen

Yksilön ja organisaation osaamista on tarkasteltu kirjallisuudessa esimerkiksi oppivan 

organisaation käsitteen avulla. Yksilön osaamistavoitteet voivat olla sekä omaan työ

hön liittyviä että henkilökohtaisia kehittymistarpeita. Yksilön osaaminen vaikuttaa 

oman työn hallinnan lisäksi myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin työmarkkinoilla. 

Osaamistaan kehittääkseen yksilön tulee organisaation tuella itse ottaa vastuuta niin 

osaamistarpeidensa tunnistamisesta kuin työn sisällön ja toimintatapojen kehittämises- 

täkin.
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Yksilöiden oppimisen lisäksi myös organisaatiolla tulisi olla kyky oppia. Yksilöiden 

osaaminen ei suoraan johda organisaation osaamiseen, mutta organisaation täyttäessä 

niin sanotun oppivan organisaation kriteerit siellä on suotuisat olosuhteet niin yksilöi

den kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle, kuin koko organisaation osaamisen ke- 

hittymisellekin. Näin oppiva organisaatio edistää koko henkilöstön oppimista ja osaa

mista sekä kehittää ja muuttaa jatkuvasti itseään. (Kokko ym., 2000; Senge, 1990) Uu

distuminen voi siis merkitä organisaatiolle oppimis-ja kehitysmahdollisuutta. Oppivas

sa organisaatiossa tulee olla mahdollisuus tarkastella muutoksia ja oppimisprosesseja ja 

muodostaa niistä yhteisiä tulkintoja. Osaamisen kehittämisen tiedollisten ja sosiaalisten 

edellytysten ohella organisaation johtamismallin ja -asenteen tulee tukea oppimisen 

kannustamista.

Lavikka (2000) pohtii millaisilta työn tietoistumisen rakenteelliset ehdot näyttävät pe

rinteisessä teollisuudessa ja millaisin toiminnallisin muutoksin niihin sopeudutaan työn 

organisaatioiden tasolla. Työn tietoistumisella voidaan ymmärtää työn ja työorganisaa

tioiden muutosta tiedon merkitystä korostavaan suuntaan. Tieto, tiedon käyttäminen ja 

tarpeellisen tiedon löytäminen, tiedon välittäminen, oppiminen ja opettaminen sekä uu

sien taitojen, kuten vieraiden kielten ja uusien tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien 

käytön osaaminen ovat siten tärkeä osa jokapäiväistä työtä. Tietoistumisella on myös 

sosiaalinen ulottuvuus: organisaation sisäisen ja ulkoisen yhteistyön ja siihen liittyen 

myös verkottumisen merkityksen kasvaminen osana työstä suoriutumista. Lavikan mu

kaan tiedon roolin kasvu merkitsee osaamisen kehittämiseen panostamista. Osaaminen 

ei voi jäädä pelkäksi työelämän kehittämisretoriikan iskusanaksi, vaan sen kehittämi

seksi tulee tehdä järjestelmällistä työtä aina nykytilan kartoituksesta tulevaisuuden 

osaamisvaateiden ennakointiin, (ma. )

Yrityksen osaamista voidaan tarkastella myös sen liiketoiminnallisen menestyksen 

kautta. Lukuisat kirjoittajat ja tutkijat ovat pyrkineet löytämään vastausta kysymyksiin 

miksi jotkut yritykset menestyvät paremmin kuin toiset ja mitkä tekijät vaikuttavat 

yrityksen menestykseen. Hamei ja Prahalad (1994) ovat sitä mieltä, että yrityksen 

ydinosaaminen erottaa sen kilpailijoistaan. Ydinosaamisen he määrittelevät organisaa-
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tion kollektiiviseksi oppimiseksi; vuorovaikutukseksi, asioihin perehtymiseksi ja si

toutumiseksi organisatoristen yksikkörajojen yli (Prahalad & Hamel, 1990, 83). God

dard (1997) tiivistää aiheesta käydyn keskustelun ja kirjallisuuden pohjalta ydinosaa

misen ominaisuuksia. Hänen mukaansa yrityksellä voi olla vain muutamia ydinosaami

sia, jotka kuvaavat, mitä se tekee kilpailijoitaan paremmin ja ovat näin sen menestyk

sen perusta. Ydinosaamiseen kuuluu kokemusperäistä tai ns. hiljaista tietoa, jota kil

pailijoiden on vaikea toistaa. Ydinosaamisen tulee myös näkyä yrityksen päivittäisessä 

toiminnassa ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille toimien samalla yrityksen strategisen suun

nittelun pohjana.

Bakker ym. (1994) erottavat toisistaan yrityksen ydinosaamisen ja ydinkyvykkyydet. 

Heidän mukaansa ydinosaaminen on lähinnä teknologista ja tuotannollista osaamista, 

kun taas ydinkyvykkyydet voivat olla toimintatapoja koko arvoketjun varrelta. Yrityk

sen ydinkyvykkyyksien voidaan tällöin havaita muistuttavan hyviä käytäntöjä, olettaen 

että ne määritellään yrityksen päivittäisessä toiminnassa ilmeneviksi toimintatavoiksi, 

jotka ovat tiedostettuja organisaation kaikilla tasoilla ja tuottavat yritykselle positiivisia 

tuloksia.

2.2.3 Osaamisen kehittäminen pk-yrityksissä

Osaamisen kehittämistä on mielekästä tarkastella myös pk-yritysten näkökulmasta, 

koska luvussa 4 esiteltävien tutkimusaineistona olevien projektien osallistujayritykset 

ovat kooltaan nimenomaan pieniä ja keskisuuria. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat 

merkittävä työllistäjä Suomen elinkeinoelämässä ja valtaosa tulevaisuuden työpaikoista 

syntyykin juuri pk-yrityksiin. Suurilla yrityksillä ja julkishallinnolla on kuitenkin pa

remmat edellytykset ja resurssipohja henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja ke

hittämiseen. Pk-yrityksillä ei välttämättä ole kiinnostusta kehityssuunnitelmien laatimi

seen saati resursseja pitkäjänteiseen henkilöstönkehittämistoimintaan. Juuri resurssien 

rajallisuus ja pk-yritysten toimintaympäristön ominaisuudet saattavat kuitenkin johtaa 

myös innovatiivisten kehittämistoimenpiteiden ja verkostojen luomiseen.
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Henkilöstöresurssien johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tutkimus on 

pääosin keskittynyt suuriin yrityksiin. Pk-yritykset ovat alan valtavirtatutkimuksessa 

aliedustettuja. Tutkimusten tarjoamia ratkaisuja onkin usein käytännössä mahdollista 

toteuttaa vain suurissa yrityksissä, joilla on pk-yrityksiä enemmän resursseja investoi

tavaksi kehitystoimintaan. Pk-yrityksissä osaamisen kehittäminen on myös suuria yri

tyksiä harvemmin liitetty koko liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Pk- 

yrityksissä toiminnan suunnittelun aikaväli saattaa olla lyhyehkö, koska yritys ei itse 

voi hallita markkinoita, joilla se toimii. Tämä epävarmuus heijastuu myös kehitystoi

mintaan: jos muutakaan toimintaa ei suunnitella kovin pitkällä aikavälillä eteenpäin, 

tuskin myöskään henkilöstön osaamisen kehittämistä. (Kerr & McDougall, 1999)

Kerrin ja McDougallin (ma.) mukaan pk-yritysten osaamisen kehittämiseen vaikuttaa 

olennaisesti kolme tekijää: omistajan/johtajan tärkeä rooli, epämuodollisen oppimisen 

tärkeys ja edellä mainittu lyhyt suunnitteluperspektiivi. Pienissä yrityksissä omistajan 

tai johtajan suhtautuminen kehitystoimintaan vaikuttaa yrityksen toteuttaman koulutuk

sen ja kehittämisen määrään ja laatuun. Epämuodollisen oppimisen tärkeydellä tarkoi

tetaan sitä, että yrityksillä ei ole välttämättä mahdollisuuksia irrottaa henkilöstöään 

koulutustoimintaan ja tällöin oppiminen tapahtuu usein oman työn ohessa. Liiketoi

mintaympäristön epävarmuus ja tästä johtuva lyhyt suunnitteluperspektiivi eivät myös

kään kannusta yrityksiä pitkän aikavälin kehityssuunnitelmien tekoon, (ma.)

Työssä oppiminen onkin noussut entistä keskeisempään rooliin pk-yritysten osaamisen 

kehittämisessä. Työssä oppimisen tutkimuksessa onkin painotettu organisaation ja 

työntekijöiden suorituksen parantamiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä (Järvinen 

& Poikela, 2000).

Liiketoiminnan konteksti ja yrityksen todelliset lähtökohdat tulee ottaa kehittämisen ja 

koulutuksen suunnittelussa huomioon. Dalleyn ja Hamiltonin (2000) mukaan konteks

tisidonnaisuus on oleellinen osa pk-yrityksen liiketoimintaa. Heidän mukaansa edelly

tyksenä osaamisen kehittymiselle perinteisessä koulutustilanteessa on koulutettavan ja 

ulkopuolisen asiantuntijan välinen yhteinen näkemys yrityksen kontekstista ja toimin
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taedellytyksistä. Kirjoittajat eivät kuitenkaan riittävästi painota sitä, että yhteinen nä

kemys tuskin syntyy itsestään saati on valmiina käyttöön sellaisenaan, vaan edellyttää 

oppimista, keskustelua ja vuorovaikutusta molempiin suuntiin.

Pk-yritysten halukkuus kouluttaa henkilöstöään riippuu myös siitä, kuinka paljon kou

lutukseen pitää taloudellisesti panostaa. Koulutukseen panostaminen saatetaan nähdä 

liian suurena investointina yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai resursseihin suh

teutettuna. Yritykset saattavat pitää koulutusta mahdollisena vaihtoehtona vain, jos jo

ku ulkopuolinen taho tarjoaa siihen rahoituksen. Toisaalta on havaittu, että jopa talou

dellisista kannustimista huolimatta osa yrityksistä saattaa vältellä koulutuksen toteut

tamista (Patton ym., 2000).

Pohjalan ja Vuoren (2000) mukaan pk-yritysten suurin haaste on kannattava kasvu. 

Kasvu on haettava uusista tuotteista, uusista markkina-alueista ja uudenlaisista toimin

tatavoista sekä kasvuhaasteita vastaavista uusista liiketoimintaprosesseista. Kannattava 

kasvu voidaan saavuttaa vain kehittämällä yrityksen kokonaiskilpailukykyä, jolloin or

ganisaation oppiminen nousee kehitysprosessissa avainasemaan. Tätä varten tarvitaan 

ohjelmia tai toimintamalleja, jotka perustuvat pk-yritysten todellisiin lähtökohtiin. Pk- 

yritysten kehityshankkeet vaativat konkreettista tavoitteiden asettamista sekä liiketoi

minta- ja teknologianäkemysten selkiyttämiseksi usein myös ulkopuolista tukea. Poh

jata ja Vuori (mt, 4) mainitsevat yhtenä kehittämisen haasteena parhaiden kokemusten 

ja parhaiden asiantuntijoiden etsimisen. Mielestäni tästä toimintatavasta on erityisen 

paljon hyötyä nimenomaan pk-yrityksille, jotka hyviä käytäntöjä soveltamalla voivat 

saada kohtuullisin kustannuksin virikkeitä ja esimerkkejä oman toimintansa kehittämi

seen.

Myös verkostoituminen tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa. 

Oman verkostoaseman vahvistaminen ja verkostosuhteiden hyväksikäyttö muuttuu yhä 

keskeisemmäksi kilpailueduksi joustavuutta vaativassa ja nopeasti muuttuvassa liike- 

toimintaympäristössä. Parhaimmillaan suuret yritykset sitovat pk-yritykset joustavasti 

toiminnallisiksi verkostoiksi, mutta on myös olemassa vaara, etteivät kaikki pk-
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yritykset kykene muuttamaan toimintatapojaan monimutkaistuvien verkostojen tarpeita 

vastaaviksi. Pk-yritysten tulisikin kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla verkos- 

toitumisen tarjoamia uusia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää. (Hyötyläinen ym. 

1997)

2.3 Hyvien käytäntöjen leviäminen

2.3.1 Uuden institutionaalisen teorian näkökulma

Organisaatiorakenteiden leviämistä, organisatorista tavoitteenasettelua sekä näihin 

liittyviä päätöksenteon mekanismeja on pyritty teoreettisesti selittämään institutionaali

sen teorian avulla. Huomiota on kiinnitetty institutionaalisiin prosesseihin ja niiden 

vaikutuksiin organisatorisiin muutoksiin. Myös hyvien käytäntöjen leviämistä voidaan 

tarkastella institutionaalisen teorian näkökulmasta. Teorian perusoletusten voidaan näin 

olettaa pätevän myös toimintatapojen ja menetelmien omaksumiseen ja leviämiseen.
\

' X '

Instituution ja institutionalisoitumisen käsitteitä on määritelty monella tavalla. Institu

tionaalinen teoriakaan ei ole yksiselitteinen näkemys organisatorisen maailman toimin

nasta, vaikka sen taustalla vaikuttavatkin tietyt yhtenäiset perusolettamukset. Institu

tionalisoituminen nähdään sosiaalisena prosessina, jossa yksilöt ja organisaatiot hyväk

syvät yhteisen määritelmän sosiaalisesta todellisuudesta (Scott, 1987). Institutionaali

sen teorian mukaan menestyvät organisaatiot mukautuvat toimintaympäristöönsä ja 

tulevat samankaltaisiksi sen muiden toimijoiden kanssa. Omaksumalla tietyn muodon 

tai toimintatavan organisaatiot oikeuttavat olemassaoloaan vahvistaen näin mahdolli

suuttaan selvitä riippuvaisina ulkoisista resursseista. (Malone & Kirk, 2000) Viittaan 

tässä yhteydessä niin sanottuun uuteen institutionaaliseen teoriaan, jota on esitelty 

Meyerin ja Rowanin (1977) sekä DiMaggion ja Powellin (1983) artikkeleissa.

Meyerin ja Rowanin mukaan (ma.) organisaatiot pyrkivät hakemaan oikeutusta toimin

nalleen muilta organisaatioilta ja yhteiskunnalta. Saavuttaakseen tämän oikeutuksen ne 

luovat myyttejä itsestään toiminnasta symbolisesti kertovien tarinoiden kautta. Tarinat
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vastaavat sosiaalisia odotuksia siitä, miten organisaation tulisi toimia. Yleisön hyväk

syessä nämä tarinat ja myytit, niistä tulee organisaation sosiaalinen määritelmä ja orga

nisaatio institutionalisoituu, (ma., Mizruchi & Fein 1999)

DiMaggio ja Powell (1983) puolestaan kysyvät, miksi organisaatiot ovat niin saman

kaltaisia. Heidän mukaansa samanlaisuus ei voi johtua vain kilpailusta ja tehokkuus

vaatimuksista vaan myös organisaation tarpeesta hakea sosiaalista oikeutusta toimin

nalleen yhteiskunnallisesta ympäristöstä. Tämä puolestaan johtuu organisaation riippu

vuudesta ulkoisen ympäristön resursseista, (ma., Mizruchi & Fein, 1999)

DiMaggio ja Powell (ma.) kuvaavat organisaatioiden rakenteiden, kulttuurien, toimin

tatapojen ja tuotosten samankaltaistumista isomorfismin käsitteellä. Kirjoittajat jakavat 

isomorfismin kilpailulliseen ja institutionaaliseen ja jälkimmäisen yhä kolmeen toisis

taan eroavaan tyyppiin. Jaot ovat analyyttisiä, eikä niitä voida todellisuudessa erottaa 

esitetyllä tavalla toisistaan.

Pakotettu isomorfismi on seurausta vaatimuksista ja paineista, joita muut tahot ja orga- 

nisaätiot, joista ollaan riippuvaisia, asettavat organisaatiolle. Muutospaineita aiheutta

vat myös yhteiskunnan sosiaaliset odotukset. Organisatoriset muutokset tapahtuvat 

näin pakon seurauksena.

Mimeettinen isomorfismi on seurausta epävarmuudesta. Jos organisaatiolla ei ole sel

keää toimintatapaa tai tavoitteita se alkaa matkimaan niitä, jotka näyttävät menesty

vän. Näissä olosuhteissa organisaatiot mallintavat itseään sellaisten usein saman toimi

alan organisaatioiden mukaan, joiden toiminnan ne kokevat oikeutetuksi ja menesty

neeksi. Myös organisaation kasvaessa tapahtuu mimeettistä isomorfismia.

Normatiivinen isomorfismi on seurausta professionalisaatiosta, ammatillistumisesta. 

Tietyn ammatin edustajat ovat saaneet samanlaisen koulutuksen ja täten heidän maail

mankuvansa on samankaltainen. Näiden ammattilaisten toimiessa verkostoissa ideat,
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näkemykset ja käyttäytymismallit leviävät yli organisaatiorajojen. (DiMaggio & Po

well, 1983; Mizruchi & Fein, 1999; Malone & Kirk, 2000)

Isomorfismista voi olla organisaatiolle hyötyä sen saavuttaessa muutoksien seuraukse

na tietynlaisen aseman markkinoilla ja yhteiskunnassa. Toisaalta muiden organisaatioi

den imitoiminen voi johtaa innovatiivisuuden puutteeseen. Organisaatio saattaa myös 

omaksua käytäntöjä, joilla on vain vähän relevanssia sen oman toiminnan kannalta. 

Voidaankin kysyä perustuuko samankaltaistuminen rationaaliseen toimintaan tehok

kuuden saavuttamiseksi vai siihen, että se vaikuttaa oikeutetulta ja hyvältä menestysta

rinoiden takia. (Malone & Kirk, 2000)

Oliverin (1991) mukaan uutta institutionaalista teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa ei 

ole huomioitu strategista käyttäytymistä, jolla organisaatiot pyrkivät vastaamaan niihin 

vaikuttaviin institutionaalisiin prosesseihin. Hänen mukaansa organisaation käyttäy

tyminen voi vaihdella institutionaalisten prosessien luonteesta riippuen passiivisesta 

mukautumisesta aktiiviseen vastustamiseen. Organisaatioiden reaktiot institutionaalis

ten prosessien vaikutuksiin voivat siis vaihdella sekä organisaatioiden välillä että sa

massakin organisaatiossa eri ajankohtina. Oliver (ma.) ei näin näe organisaatioita pel

kästään vaikutusten passiivisina kohteina vaan myös strategisina toimijoina suhteessa 

omaan toimintaympäristöönsä.

2.3.2 Käytäntöjen institutionaalinen leviäminen

Luvussa 2.1 pyrittiin määrittelemään hyvää käytäntöä ja sen ominaisuuksia. Yhdeksi 

hyvän käytännön edellytykseksi mainittiin, että sen tulee olla ajankohtainen myös 

muille organisaatioille tai toimijaryhmille ja että se on siirrettävissä tietyin edellytyksin 

uusiin toimintaympäristöihin. Seuraavassa tarkastellaankin käytäntöjen siirtoa ja le

viämistä edellä kuvatusta institutionaalisesta näkökulmasta.

Hyvien käytäntöjen etsimis- ja dokumentointityön taustalla on tavoite levittää hankkei

den oppeja ja kokemuksia uusien käyttäjäryhmien tiedoksi ja hyödyksi. Hyviä käytän
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töjä pyritään levittämään toisiin hankkeisiin, yrityksiin, oppilaitoksiin, viranomais- ja 

järjestötyöhön sekä osaksi kansallista työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa. 

Tarkastelussa on kuitenkin huomioitava toimintaympäristön eroavaisuudet: institutio

naalinen teoria on keskittynyt suurten yritysten toimiin koko yhteiskunnan kontekstissa 

kun taas tässä keskeistä on pienempien toimijaryhmien projektiluontoinen toiminta. Pe

rusolettamukset ja niistä syntyvät johtopäätökset ovat kuitenkin samankaltaisia.

Hyvien käytäntöjen leviämisen mekanismeja voidaan tarkastella kahdesta eri näkökul

masta. Uuden institutionaalisen teorian mukaisesti hankkeiden hyvät käytännöt leviävät 

epävarmuuden aiheuttaman matkimisen sekä mahdollisesti myös ammatillistumisen 

myötä. Hankeluontoiset organisaatiot tai toimijaryhmät ovat taloudellisesti ja toimin

nallisestikin riippuvaisia ulkoisilta tahoilta saatavasta tuesta ja pyrkivät täten oikeutta

maan toimintaansa mahdollisimman yksiselitteisesti. Hankkeen alkaessa vallitsee epä

varmuus eikä toimijoille ole muodostunut vielä selkeää toimintatapaa, tavoitteetkin 

saattavat vasta olla muotoutumassa. Hyvät käytännöt ovat menestystarinoita ja niitä 

imitoimalla organisaatiot tai toimijat oikeuttavat oman toimintatapansa sekä itselleen 

että ulkoisille tahoille, joista ne ovat riippuvaisia.
Ч<ч* ,

Edellä kuvattu mimeettinen mekanismi edellyttää, että organisaatioilla on tietoa hyvistä 

käytännöistä ja motivaatio soveltaa niitä omassa toiminnassaan. Voidaan kuitenkin ky

syä, leviävätkö hyvät käytännöt passiivisesti vain niin sanottujen vastaanottajaorgani- 

saatioiden tai -tahojen toiminnan seurauksena vai tarvitaanko prosessissa myös hyvän 

käytännön kehittäjätahon aktiivista toimintaa, levittämistä. Tietyissä yhteyksissä hyviä 

käytäntöjä on jopa tuotteistettu, joka osoittaa, että kehittäjätaho on itse kokenut käytän

nön siirtokelpoiseksi ja tehnyt aktiivista työtä sen leviämisen ja jatkokäytön eteen. Ke

hittäjätahon dokumentointi- ja tiedotustoiminnan voidaan myös katsoa olevan käytän

töjen leviämisen edellytys.

Myös Euroopan sosiaalirahaston ja muiden projektien toimintaa säätelevien ulkoisten 

tahojen säännöt, normit ja ohjeet vaikuttavat projektien toteutukseen, niissä syntyviin 

hyviin käytäntöihin sekä käytäntöjen leviämiseen. Hyvien käytäntöjen tietoinen etsimi-
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nen ja dokumentoiminen pyrkimyksenä levittää niitä uusien käyttäjäryhmien toimin

taan tekevät käytännöistä menestystarinoita, joiden avulla toimijat voivat perustella ja 

oikeuttaa toimintaansa ESR:lle niin uusien hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen 

anomisessa kuin jatkoprojektien hakemisessakin. Parhaassa tapauksessa projektien 

menestystarinoita, hyviä käytäntöjä, käytetään esimerkkeinä ja malleina uusien hank

keiden suunnittelussa ja toteutuksessa innovatiivisella ja osallistavalla tavalla.

2.4 Yhteenveto ja tutkimuksen viitekehys

2.4.1 Yhteenveto

Edellä on pohdittu sekä hyvän käytännön käsitettä, osaamisen kehittämistä että käy

täntöjen leviämistä. Tässä luvussa teemat liitetään yhteen ja pyritään rakentamaan vii

tekehys, josta käsin tutkimusaineistoa tulkitaan luvuissa 4 ja 5. Tässä viitekehyksessä 

hyvät käytännöt ja osaamisen kehittäminen nähdään selkeässä vuorovaikutuksessa kes

kenään ja käytäntöjen levittämisellä pyritään hyödyttämään uusia käyttäjäryhmiä ja 

yhteistyökumppaneita.

Uusi institutionaalinen teoria on vahva ja laajasti keskusteltu näkemys organisaatioiden 

sosiaalisen todellisuuden toiminnasta. Institutionaalinen näkökulma on useimmiten 

esitetty suurten organisaatioiden ja jopa koko yhteiskunnan tasolla, joten sen sovelta

minen pienempien organisaatioiden ja ryhmien toimintaan ja hyvien käytäntöjen le

viämiseen on omalta osaltaan haasteellista. Teorian laaja tieteellinen pohja ja vankat 

perusolettamukset tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia uusiin sovelluksiin ja tarkaste

lukohteisiin.

Parhaita ja hyviä käytäntöjä koskeva kirjallisuus on sen sijaan tasoltaan hyvin vaihtele- 

vaa. Aiheesta tehdyt julkaisut ovat usein liikkeenjohdon konsulttien laatimia selvityk

siä tai esimerkkejä, jotka perustuvat suurten yritysten case-asetelmiin. Kirjallisuudessa 

on löydettävissä vain vähän tutkimustietoa parhaiden käytäntöjen ja benchmarkingin 

käytöstä pk-yrityksissä. Aiempien tutkimusten perusteella on selvää, että benchmar-

24



king- ja best practice-menetelmien käyttö ja leviäminen hyödyntää suuria yrityksiä, 

joten seuraavaksi onkin kysyttävä, voidaanko pk-yrityksissä merkittävästi hyötyä näistä 

uusista käsitteistä ja tekniikoista (Monkhouse, 1995).

Monkhousen (ma. ) mukaan juuri pk-yrityksillä on eniten saatavaa benchmarkingista ja 

parhaista käytännöistä. Pk-yritysten suuren määrän vuoksi esimerkkiyrityksiä on tar

jolla paljon ja osa niistä edustaa uusia, innovatiivisia toimintatapoja ja teknologisia rat

kaisuja. Pk-yritykset eivät voi odottaa, että paras käytäntö tulee suuresta yrityksestä, 

koska silloin sen siirtäminenkin on ongelmallisempaa. Jatkossa haasteena onkin tar

kastella benchmarking- ja best practice -menetelmiä nimenomaan pk-yrityksen näkö

kulmasta ja kannustaa niitä menetelmien sopivaan käyttöön, (ma. )

Osaamisen kehittämisestä sekä yksilöiden ja organisaation osaamisesta on kirjoitettu 

paljon. Osaamista, sen kehittymistä ja erilaisia oppimisprosesseja ja ympäristöjä on 

määritelty ja kuvailtu vaihtelevista näkökulmista. Osaamisen kehittymisen ja koulu

tusten vaikutusta yrityksen toimintaan, tulokseen ja kannattavuuteen ei kuitenkaan ole 

yksiselitteisesti onnistuttu osoittamaan. Kirjallisuudessa on käyty keskustelua esimer

kiksi koulutuksen vaikutuksista pk-yritysten toimintaan. Yleensä oletetaan, että koulu

tukseen panostaminen lisää pk-yrityksen osaamista ja kannattavuutta, vaikka empiiristä 

aineistoa, joka suoraan tukisi tätä oletusta, on tuotettu vain vähän. Suorituskyvyn ja 

koulutuksen välisen yhteyden puuttumiseksi on kirjallisuudessa esitetty monia selityk

siä. On mahdollista, ettei koulutuksen ja suorituskyvyn välillä todella olekaan yhteyttä. 

Jos kuitenkin oletetaan, että koulutuksen on jollain tavalla vaikutettava yrityksen toi

mintaan, on kausaalisen yhteyden puuttuminen voitava selittää. Syynä on pidetty sekä 

pk-sektorin heterogeenisyyttä sekä sitä, että kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei ole onnis

tuttu ottamaan huomioon. Yrityksen ominaispiirteet, sen toimintaympäristö, omistajat 

ja johto sekä koulutuksen kestoja luonne ovat tekijöitä, jotka saattavat jäädä huomiotta 

koulutuksen vaikuttavuutta tarkastellessa. Tulevassa tutkimuksessa tulisikin pyrkiä 

tunnistamaan sellaisia koulutuksen ja kehittämistoimenpiteiden myönteisiä vaikutuksia, 

jotka hyödyttävät yrityksiä laajemminkin kuin vain kausaalisten suhteiden ja taloudel

listen mittarien näkökulmasta. (Patton ym., 2000)
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2.4.2 Viitekehys

Hyvät käytännöt vaikuttavat yritysten tai organisaatioiden osaamisen kehittymiseen ja 

osaamisen taso ja kehittäminen puolestaan vaikuttaa hyvien käytäntöjen syntymiseen. 

Kuva 1. havainnollistaa hyvien käytäntöjen ja osaamisen kehittämisen vuorovaikutusta. 

Osaaminen on käsitteellistämisen vuoksi jaettu yksilön, yrityksen ja verkoston osaami

seksi. Nykyinen osaaminen sekä tietojen ja taitojen taso vaikuttavat muodostuviin hy

viin käytäntöihin ja uudet hyvät käytännöt puolestaan edesauttavat sekä yksilön, yri

tyksen että yhteistyöverkostojen osaamisen kehittymistä. Hyvien käytäntöjen leviämi

sen myötä myös uudet käyttäjäryhmät tai yhteistyökumppanit hyötyvät hyvistä toi

mintamalleista ja menetelmistä ja kehittävät näin osaamistaan.

Kuva 1. Hyvien käytäntöjen ja osaamisen vuorovaikutus

HYVÄ
KÄYTÄNTÖ Uudet käyttäjäryhmät 

-tiedotus, levittäminen 
-soveltaminen, kehittä
minen

YKSILÖN OSAAMINEN YRITYKSEN OSAAMINEN VERKOSTON OSAAMINEN
-työkohtainen ydinosaaminen -tuote/palvelukohtainen -tiedon jakaminen ja hyödyn-
-toimintaympäristöosaaminen ydinosaaminen täminen, vastuunjako
-välineosaaminen -liiketoimintaosaaminen -prosessinhallintataidot
-sosiaaliset taidot -oppiva organisaatio -kommunikaatiotaidot
-oman osaamisen kehittäminen -yhteistyökyky
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Yksilön ja yrityksen osaamista ei todellisuudessa voida täysin erottaa omiksi osa- 

alueikseen, koska yksilöiden oppiminen ja osaaminenhan muodostavat organisaation 

osaamisen. Voidaan puhua oppivasta organisaatioista, jossa yksilöiden kehittämiselle 

ja elinikäiselle oppimiselle on suotuisat olosuhteet (Kokko ym., 2000). Oppivassa or

ganisaatiossa myös sosiaaliset edellytykset, toiminnan organisointi sekä johtamismallit 

ja asenteet perustuvat osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Hyvän käytännön syntyminen ja kehittyminen vaatii organisaatiolta prosessinäkökul

maa, kehitystarpeiden analysointia, resursseja osaamisen kehittämiseksi sekä aktiivisia 

yksilöitä viemään muutosta eteenpäin. Todellinen hyvä käytäntö vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen osaamiseen ja sitä kautta toimintaedellytysten parantumiseen, kilpailukyvyn 

vahvistumiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Jos jokin toimintamalli, menetelmä 

tai käytäntö on hyödyllinen ja ajankohtainen myös jollekin toiselle hankkeelle tai orga

nisaatiolle, pitää seuraavaksi huomioida käytännön siirtämisen haasteet. Käytäntöjä on 

mahdotonta täysin erottaa ympäristöstään erillisiksi tutkimuskohteiksi tai siirrettäviksi 

tekniikoiksi ja tämän vuoksi jokainen yritys hyödyntää syntynyttä käytäntöä uudessa 

toimintaympäristössä on oma, haasteellinen projektinsa, joka tulee räätälöidä osallis

tui ayrity sten ja toimintaympäristön tavoitteiden ja olosuhteiden pohjalta.

Kuva 2. tiivistää aiemman keskustelun kaavion muotoon. Hyvien käytäntöjen syntymi

nen vaatii tarvelähtöisyyttä, osallistujalähtöisyyttä sekä organisaation merkittävää pa

nostusta. Hyvät käytännöt vaikuttavat positiivisesti yrityksen osaamisen kehittymiseen 

ja tätä kautta yksilöiden ammattitaitoon ja yrityksen kilpailukykyyn. Yrityksen osaa

minen on taas pohjana uusien hyvien käytäntöjen muodostumiselle.

Hyvien käytäntöjen ollessa ajankohtaisia ja hyödyllisiä muille ryhmille tai yhteistyöta

hoille ne saattavat levitä laajempaan käyttöön. Muiden ryhmien omaksuessa hyviä 

käytäntöjä toimintaansa ne pyrkivät vähentämään toimintansa epävarmuutta ja samalla 

perustelemaan ja oikeuttamaan toimintamallejaan sekä itselleen että ulkopuolisille ta

hoille. Hyvien käytäntöjen soveltaminen uudessa ympäristössä on haasteellista, mutta 

onnistuessaan johtaa toimintatapojen ja osaamisen kehittymiseen.
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Kuva 2. Hyvän käytännön konteksti

PK-YRITYS JA Yrityksen kilpailukyky OSAAMISEN
SEN ◄------------------ 1------- -------------------- KEHITTÄMINEN
HENKILÖSTÖ Yksilön ammattitaito

◄----------------------------------------------

Tarvelähtöisyys 

Osallisi ujalähtöisyys 

Merkittävä panostus

HYVÄT
KÄYTÄNNÖT

Positiivisia^tiloksia

Ajankohtaisuus ja hyödyllisyys 

Leviämisen mekanismit

Soveltamis 

haasteet

;n opit ja

MLiUT RYHMÄT JA 
YHTEISTYÖTAHOT

Tiedottamisella on tärkeä rooli käytäntöjen leviämisessä. Hyviä käytäntöjä kehittänei

den yritysten, yhteistyöverkostojen tai muiden tahojen tulee panostaa tiedon, koke

musten ja käytäntöjen tulosten levittämiseen. Vaikka tarve toiminnan kehittämiselle 

nousee jokaisesta yrityksestä itsestään voidaan aktiivisella tiedottamisella edesauttaa 

käytäntöjen siirtymistä laajempien kohderyhmien käyttöön.
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1 Aineiston keruu

Tutkimukseen valittiin yhteensä 12 projektia siten, että alueelliset työvoima- ja elinkei

nokeskukset (TE-keskukset) antoivat työministeriölle ehdotuksia hyviä käytäntöjä si

sältävistä projekteista teemassa ’yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen’ ja työ

ministeriö valitsi ehdotusten perusteella tämän tutkimuksen 12 projektia. TE-keskusten 

valintojen perusteina olivat projektien aikana syntyneet toimintamallit ja menetelmät, 

projektista syntynyt hyöty, innovatiivisuus sekä toimintamallien mahdollinen yleistet

tävyys muihin käyttäjäryhmiin ja -tahoihin.

Tutkimuksen aineistona on käytetty projekteista kirjoitettuja loppuraportteja. Lisäksi 

on haastateltu projektien projektipäälliköltä tai vastaavia projektin toteutuksesta ja hal

linnoinnista vastuussa olevaa henkilöitä. Lisätietoja on kyselty joiltakin projekteja 

koordinoineiden työvoima- ja elinkeinokeskusten ESR-koordinaattoreilta. Haastattelut 

on tehty teemahaastatteluina paikan päällä projektien järjestämispaikkakunnilla sekä 

muutamassa tapauksessa puhelinhaastatteluna. Koska tutkimuskohteina olevat projektit 

on toteutettu vaihtelevista lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä olivat tee

mahaastattelut joustava ja toimiva tapa saada syventävää tietoa projektien toteutuksesta 

ja toiminnasta. Loppuraporttien ja haastattelujen lisäksi taustamateriaalina on käytetty 

projektien väliraportteja, muuta projekteissa syntynyttä kirjallista materiaalia, projekti

en osallistujien antamaa kirjallista palautetta sekä projektien tiedotusmateriaalia ja 

niistä kirjoitettuja lehtiartikkeleita.

3.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusasetelma

Tässä tutkimuksessa käytetyn tutkimusmenetelmän tarkka määrittely ei ole mahdollis

ta, koska tarkastelun kohteina olevat hyvät käytännöt ovat hyvin kontekstisidonnaisia 

toimintoja ja niiden sisältö on rakentunut toimintaympäristöjen ehdoilla. Tämän vuoksi
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myöskään tutkimuksen tuloksia ei välttämättä voida erottaa ympäristöstään ilman vir- 

hetulkintojen mahdollisuutta. (Viinamäki, 2001)

Tutkimuksen tekotapa muistuttaa kuitenkin jossain määrin evaluaatiota. Evaluointia on 

perinteisesti käytetty arvioitaessa erilaisia ohjelmia ja projekteja sekä niiden toteutusta. 

Evaluoinnin toteutustapa riippuu aina sen tarkoituksesta, tavoitteista ja kontekstista. 

Tässä tutkimuksessa projekteja ja niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä tarkastellaan pro

jektien päättymisen jälkeen keskittyen tiettyihin painopistealueisiin projektien toteu

tuksessa ja arvioinnissa. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen evaluointi vaan kvali

tatiivinen tutkimustapa, jossa projektien päättymisen jälkeen pyritään kuvaamaan ja ar

vioimaan niiden toimintamalleja ja -menetelmiä, käytäntöjä ja vaikutuksia.

Tutkimuksessa halutaan selvittää projektien hyvät käytännöt ja pohtia niiden leviämis

mahdollisuuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään selvittämällä minkälaisia toimintamal

leja, -menetelmiä ja käytäntöjä projekteissa on syntynyt, mitä hyötyä projekteista on 

ollut ja kenelle, mitä muita käyttäjäryhmiä ja yhteistyökumppaneita hyvillä käytännöllä 

voi olla sekä miten projektien toiminnasta, käytännöistä ja vaikutuksista on tiedotettu. 

Edellä mainitut tutkimuskysymykset on valittu siten, että hyvistä käytännöistä saadaan 

mahdollisimman monipuolinen kuva ja kyetään ottamaan huomioon myös niiden tuo

toksia, tuloksia ja vaikutuksia. Hyvät käytännöt kuvataan projektikohtaisesti ja niiden 

luonnetta, vaikutuksia osaamisen kehittymiseen sekä leviämismahdollisuuksia arvioi

daan luvussa 2 muodostetun viitekehyksen pohjalta.

3.3 Tutkimusprosessin arviointi

Tutkimusasetelma on osaltaan tarkoitushakuinen: halutaan kuvata hyviä käytäntöjä 

esimerkkeinä ja menestystarinoina. Tämän vuoksi on arvioitava aineistoa ja sen käsit

telyä myös siitä näkökulmasta, mitä varten tutkimus toteutetaan ja kenen näkökulmaa 

se ensisijaisesti palvelee. Tutkimuksessa halutaan löytää nimenomaan hyviä käytäntöjä 

ja näihin onnistuneisiin toimintamalleihin ja -menetelmiin keskityttäessä projektien 

heikkoudet ja kehityskohteet jäävät vähälle huomiolle. Tutkimus edustaa lähinnä ke-

30



hittäjätahojen näkökulmaa myös käytäntöjen leviämistä pohdittaessa, vaikkakin edel

listen ja mahdollisten vastaanottajatahojen näkökulmia ei kaikin paikoin olekaan mah

dollista erottaa toisistaan.

Projektien toiminnan korkeaa laatua voidaan pitää uskottavana, koska tutkimukseen 

valitut projektit ovat olleet alueidensa parhaimmistoa ja käyneet läpi jo yhden arvioin

nin valikoituessaan mukaan tähän tutkimukseen. Informaatiolähteiden luotettavuutta 

sekä relevanttiutta tutkimustehtävän kannalta on sen sijaan tarkasteltava lähemmin. 

Aineistona käytetyt projektien loppuraportit on kirjoitettu rahoittajan, Euroopan sosi

aalirahaston, vaatimusten mukaisesti. On siis huomioitava, mitä varten nämä raportit 

on tuotettu ja millä tavalla tämä tarkoitushakuisuus vaikuttaa niiden luotettavuuteen 

tämän tutkimuksen aineistona. Tätä tutkimusta varten tehtyjen projektipäälliköiden tai 

vastaavien henkilöiden haastattelujen luotettavuutta voidaan arvioida samoilla perus

teilla. Haastatteluissa projektipäälliköt ovat tuoneet esiin oman näkökulmansa projekti

en toteutuksesta ja käytännöistä. Tutkimuksen rajauksen sekä osallistujien ja osallistu- 

jayrityksien valtavan määrän vuoksi osallistujien näkökulmaa ei ole voitu ottaa aina 

riittävässä määrin huomioon. Voidaan kuitenkin olettaa, että projektipäälliköillä oman 

alansa-vahvoina ammattilaisina on kokonaisvaltainen ja monipuolinen näkemys pro

jektien toteutuksesta ja toiminnasta.

Hyvien käytäntöjen tuloksia ja etenkin pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea 

kvantitatiivisesti mitata. Projektien hyötyjen ja käytäntöjen leviämismahdollisuuksien 

laadullinen arviointi perustuu suurelta osin projektissa toimineiden henkilöiden näke

myksiin aikaansaaduista tuloksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lisäksi on 

otettava huomioon, että hankkeiden tulokset syntyvät eri tahdissa ja myös niiden pysy

vyys voi olla erilaista. Edelliset seikat huomioon ottaen arvioinnin luotettavuus voidaan 

osittain asettaa kyseenalaiseksi ainakin siihen saakka, että projektien vaikutukset voi

daan pidemmän aikavälin kuluessa empiirisesti todistaa, mikä taas ei tämän tutkimuk

sen puitteissa ole mahdollista.
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4 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa mukana olevat projektit sekä kuvataan niissä 

syntyneitä hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen esitys- ja kuvaustapa on projektikoh

tainen. Kyse on yleensä laajoista toimintamalleista, jotka ovat parhaiten ymmärrettä

vissä koko hankkeen ja sen toimintaympäristön viitekehyksessä. Kyse ei näin ole pel

kistä tekniikoista, jotka voitaisiin kuvata ilman hankkeen ja sen lähtökohtien ja toi

mintaedellytysten kuvaamista, vaan lähinnä kokonaisvaltaisista toimintamalleista ja 

yhteistyötavoista, jotka ovat osaltaan sidottuja erilaisiin prosesseihin ja kokonaisuuk

siin projektien sisällä. Voidaankin ajatella, että tämä esitystapa tuo esiin hyviä käy

täntöjä siten, että kuvatut projektit ovat esimerkkinä tai välineenä hyvien käytäntöjen 

esittelyssä (Mannila ym, 2001).

Projektien taustatietoina on kerrottu, mihin Euroopan sosiaalirahaston tavoiteohjel

maan ne kuuluivat sekä milloin ne toteutettiin. Tavoiteohjelma muodostuu keskeisten 

painotustensa ohella toimintalinjoista, joiden alla on toteutettu yhtä tai useampaa toi

menpidekokonaisuutta. Kukin projekti kuuluu yhteen toimintalinjaan ja yhteen toimen- 

pidekökonaisuuteen.

Jokaisen projektin taustatietoina kerrotaan sen tavoitteet, kohderyhmät ja toteuttajaor

ganisaatio. Tämän jälkeen kuvataan projektin toimintamalleja, käytäntöjä ja hyötyjä 

sekä hyvien käytäntöjen muita mahdollisia käyttäjäryhmiä ja yhteistyökumppaneita se

kä projektin tiedotusta. Lopuksi jokaisen projektin kohdalla tiivistetään syntyneet hyvät 

käytännöt. Nämä hyvien käytäntöjen valinnat ovat kirjoittajan aineiston perusteella te

kemiä johtopäätöksiä. Hyviä käytäntöjä, niiden vaikutuksia osaamisen kehittymiseen 

sekä käytäntöjen leviämismahdollisuuksia pohditaan laajemmin luvussa 5.
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4.1 Osaava Pohjois-Karjala

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Osaava Pohjois-Karjala oli muovi-ja metallialan koulutus-ja kehittämishanke. Projekti 

kuului tavoiteohjelmaan 6 (Erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittäminen), toimin

talinjaan 6.1 (Yritystoiminnan vahvistaminen ja yrityksen kilpailukyvyn parantaminen) 

sekä toimenpidekokonaisuuteen 6.1.5 (Avainalojen pk-yritysten kilpailukyvyn tur

vaaminen ja investointien tukeminen henkilöstöä kehittämällä).

Projekti aloitettiin 1.1.1998 ja se päättyi 30.6.2000. Projektin toteuttajaorganisaationa 

toimi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/Itä-Suomen muovi-metallikeskus. Projek

tin järjestämispaikkakunta oli Joensuu. Projektin kohderyhmänä olivat pohjoiskarjalai

set muovi-ja metallialan pk-yritykset. (Osaava Pohjois-Kaijala, 2000)

Projektin tavoitteena oli parantaa pohjoiskarjalaisten muovi-ja metallialan pk-yritysten 

kilpailukykyä. Tarkoituksena oli selvittää yritysten koulutus- ja kehittämistarpeet pe

rusteellisella kartoituksella, jonka jälkeen laadittiin yrityskohtaiset henkilöstön kehitys- 

ja koulutussuunnitelmat sekä suunniteltiin ja toteutettiin koulutus eri toteuttaja

osapuolten yhteistyönä, (mt.)

Yrityskohtaisten kehittämis- ja koulutushankkeiden tavoitteena oli lisätä osallistu- 

jayritysten innovatiivisuutta erityisesti uuden teknologian ja toimintatapojen käyttöön

otossa esimerkiksi viestinnän, verkottumisen ja kansainvälistymisen alueilla. Projektin 

tavoitteena oli myös työmahdollisuuksien luominen ja parantaminen. Pidemmällä täh

täimellä alan yritysten, alueen korkeakoulujen ja muiden kehittäjätahojen yhteistyön 

kehittämisen toivottiin johtavan alan osaamistason nousuun ja näin myös sen työllistä

vyyden kasvuun, (mt.; Vääräniemi, haastattelu)
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Projektin toimintamalli

Hanke alkoi yrityksissä perusteellisella kartoituksella, jolla selvitettiin yrityksen ja sen 

henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeet. Kartoituksen tekemiseen osallistuivat sekä 

johto, esimiehet että henkilökunta. Kartoituksen perusteella laadittiin yhteistyössä yri

tyksen kanssa sen tarpeisiin räätälöity koulutus- tai kehittämisohjelma. Kehittämis- ja 

koulutustoimenpiteiden toteuttajiksi etsittiin parhaat mahdolliset asiantuntijat, joista 

asiakasyritys valitsi itselleen sopivimmat toteuttajat. Kaikista kehittämistilaisuuksista 

kerättiin systemaattisesti palautetta osallistujilta. (Osaava Pohjois-Karjala, 2000)

Projektin aikana yrityksiin tehtiin laatujärjestelmiä, kehitettiin tiimityötä sekä tuotan

non-ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Alihankintayhteistyötä ja tuottavuutta parannettiin 

ja yritysjohtoa koulutettiin. Toimintamallin vahvuuksia olivat yrityksissä luottamusta 

herättävät taustaorganisaatiot, systemaattinen ja selkeä toimintamalli, räätälöidyt ja 

yritysten todellisista tarpeista lähtevät koulutus- ja kehittämisohjelmat, onnistuneet 

kouluttaja-ja konsulttivalinnat sekä projektissa työskentelevien henkilöiden pitkäaikai

nen liike-elämän tuntemus, (mt.)

Projektin hyödyt

Projektiin osallistui 1 487 henkilöä, mikä on 60% alan pk-yritysten työntekijöistä 

Pohjois-Karjalassa. Projektin aikana syntyi 123 uutta työpaikkaa ja säilytettyjen tai ke

hitettyjen työpaikkojen lukumäärä oli 220. Koulutuksista kerätyn palautteen perusteella 

projektissa käytettyjen kouluttajien ja konsulttien asiantuntemusta pidettiin hyvin kor

keana. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on vaikea mitata lyhyellä aikavälillä, mutta tie

tyissä hankkeissa pystyttiin kuitenkin mittaamaan koulutuksen vaikuttavuutta yrityksen 

toimintaan ja esimerkiksi laadun ja toimitusvarmuuden havaittiin parantuneen. Projek

tin loppuvaiheessa tehdyn yrityskohtaisen kyselyn mukaan vastaajat kokivat projektista 

olleen selkeää hyötyä yritykselle. (Osaava Pohjois-Karjala. 2000; Vääräniemi, haastat

telu)
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Projektipäällikön arvion mukaan osallistuvat yritykset saatiin projektin seurauksena 

kiinnostumaan systemaattisesta kehittämisestä. Projektin osallistujayritysten välille 

muodostettiin myös erilaisia yhteistyörenkaita, (mh.)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektissa kehitetty kokonaisvaltainen yritysten koulutus- ja kehittämiskartoitusmalli 

sekä ’avaimet käteen - toimintamalli’ koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa ovat 

projektipäällikön mukaan siirrettävissä muiden toimijoiden käyttöön. Projektissa kehi

tettyjä selkeitä työkaluja voidaan käyttää malleina ja räätälöidä uuteen tarpeeseen ja 

toimintaympäristöön soveltuviksi. (Vääräniemi, haastattelu)

Yritykset toivoivat projektin toiminnalle jatkoa. Tämän seurauksena käynnistettiin jat

koprojekti Osaava Pohjois-Karjala II, jossa tarkoituksena on vakiinnuttaa yrityksiin 

systemaattinen kehittämistoiminta, kouluttaa yritysjohtoa sekä muodostaa erilaisia yh

teistyörenkaita yritysten välille. (Osaava Pohjois-Karjala, 2000)

Projektin tiedottaminen

Projektin käynnistysvaiheessa tärkeimpänä tiedottamiskeinona oli suora yhteydenotto 

yrityksiin. Projektista tiedotettiin myös lehti-ilmoituksella ja sitä esiteltiin erilaisten 

kokousten yhteydessä. Projektin alkuvaiheessa teetettiin Internetiin projektiesittely. 

Projektin painettuja esitteitä on myös ollut saatavana eri puolilla Pohjois-Karjalaa. 

Projektista on ollut artikkeleita Pohjois-Karjalassa ilmestyvissä lehdissä sekä Kauppa

lehdessä. (Vääräniemi, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-kokonaisvaltainen ja osallistava kartoitusmalli
-räätälöidyt, yritysten todellisista tarpeista lähtevät koulutus-ja kehitysohjelmat 
-onnistuneet kouluttaja-ja konsulttivalinnat 
-systemaattinen toimintamalli projektin hallinnoinnissa
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4.2 Maaseudun tietotekniikkaosaamisen vahvistaminen

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Maaseudun tietotekniikkaosaamisen vahvistaminen-projekti kuului tavoiteohjelmaan 6 

(Erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittäminen), toimintalinjaan 6.3 (Maa-, metsä-ja 

kalatalous, maaseudun kehittäminen ja ympäristö) sekä toimenpidekokonaisuuteen 

6.3.6 (Maatalouden rakennemuutosta edistävä koulutus).

Projekti aloitettiin 18.5.1998 ja se päättyi 30.6.1999. Projektin toteuttajaorganisaationa 

toimi Pohjois-Karjalan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Järjestämispaikkakunta oli 

Lieksa ja toiminnan kohderyhmänä olivat alueella toimivat maaseutuyritykset. Projekti 

aloitettiin Lieksan ja Tohmajärven kunnissa, joista kummastakin otettiin hankkeeseen 

mukaan 20 tilaa. Toisena vuotenaan projektiin tulivat mukaan myös Polvijärven ja Li

perin kunnat, joista molemmista oli mukana 10 tilaa. (MTO, 2000)

Projektin taustalla oli alueella tehty selvitys, jonka mukaan maatilayrittäjien tietotek

niikkakoulutukselle oli tarvetta. Projektin tavoitteena oli saada tietotekniikka maatalo

usyrityksissä hyötykäyttöön ja tarjota osallistujille käyttäjäläheistä koulutusta. Tarkoi

tuksena oli saada maaseudun tietokoneet ja niissä olevat hyötysovellukset toimiviksi, 

edistää maatilojen verkostoitumista uusien tiedonsiirtovälineiden avulla sekä tätä 

kautta tehostaa niiden liiketoimintaa. Jokaiselle hankkeessa mukana olevalle tilalle laa

dittiin tietotekniikkasuunnitelma, jossa oli mukana myös yksilöllinen hyödyntämis- ja 

koulutustavoite. Suunnitelmassa painotettiin tilan tietotekniikkaosaamisen vahvista

mista ja atk:n käytön lisäämistä. Tarkoituksena oli myös kouluttaa tietotekniikan käy

tön hallitsevista maaseutuyrittäjistä pysyviä tilaneuvojia, jotka toimisivat paikallistason 

osaajina ja neuvojina, (mt.)
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Projektin toimintamalli

Jokaiselle tilalle tehty tietotekniikan kehittämissuunnitelma antoi kokonaisnäkemyksen 

ja hyvän perustan tilan tietotekniikan kehittämiselle. Kehittämissuunnitelma sisälsi ti

lan perustietojen tarkistamisen ja varsinaisen tilan toimintoihin perustuvan kehittämis

suunnitelman. Suunnitelman teko alkoi tilahaastattelulla, jonka jälkeen projektihenki

löstö viimeisteli suunnitelman ja se lähetettiin tilalle ja tilan tilaneuvojalle. Tietotek

niikkakoulutus oli yhteensä 30 päivän mittainen ja se koostui ryhmäopetuksesta, etä

opiskelusta ja tilakohtaisesta neuvonnasta. Lisäksi järjestettiin opintoretkiä ja asiantun

tijaluentoja. (MTO 2000; Heikkinen, haastattelu)

Tilaneuvontaa antoivat 13 tietotekniikkaan perehtynyttä viljelijää, joita lisäkoulutettiin 

projektin puitteissa. Tilat jaettiin kunnittain tilaneuvojien vastuulle ja tilaneuvojan roo

lina oli toimia yhteyshenkilönä, joka keskusteli tilan kanssa ja järjesti sille tarvittavan 

neuvonnan. (LR) Käytännössä tilalla kävi useita neuvojia ja tilaneuvojat tekivät yh

teistyötä keskenään. Tilaneuvojaverkostosta muodostuikin maaseudun atk-tukipalvelu. 

(mh.)

Projektin hyödyt

Projektipäällikön mukaan tiloilla opittiin projektin seurauksena käyttämään maatalou

den hyötysovelluksia entistä tehokkaammin. Tilat kokivat, että kehittämissuunnitel

mista ja niiden toteuttamisesta oli hyötyä tietotekniikan kokonaisvaltaiselle hyödyntä

miselle. Tilaneuvojien omaa yritystoimintaa vahvistettiin ja he saivat lisäkoulutusta 

maatalouden tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Sähköpostista tuli jokapäiväinen yh

teydenpitoväline ja internetistä saatavaa tietoa alettiin käyttää aktiivisesti hyödyksi. 

(MTO, 2000; Heikkinen, haastattelu)

37



Erään osallistujan sanoin:

”Ohjelmat myös monenlaiset, avuksi on valmistettu, 

peltomiehen pohdintoihin, suunnittelun suuren sadon, 

kirjanpidon kiemuroihin, lankettien laadintoihin.

Karjan kauniin kasvattaja 

saapi myöskin ohjelmilla ruokalistat rustaella, 

korvamerkit kortistoija.

Posti kulkee uutta tietä, viesti sähköllä vilahtaa.

Haittana ei lumituisku, eikä kaljanne katala.

Näin on tullut uusi aika, tietoaika tavoitettu, pitäjien perukoilla, laitakylillä löyetty. 

(Tilaneuvoja, Lieksa, Mto-projektin toimintaryhmien kronikat 1998-2000)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektipäällikön mielestä projektin toimintamalli on sovellettavissa maanseutuyrittäji- 

en tietotekniikkakoulutukseen muillakin alueilla. Toimintamallia voitaisiin hyödyntää 

myös muiden mikrotason yrittäjien toiminnassa, edellyttäen kuitenkin, ettei toimiala 

ole kovin hajanainen. Projektissa kehitetty kehittämissuunnitelma on valmis työkalu, 

joka on käytettävissä muissa yhteyksissä. (Heikkinen, haastattelu)

Projektin jatkona toteutetaan Maaseudun tietotekniikkaosaamisen vahvistaminen 2 - 

jatkohanke. MT02-projekti on koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattava 

koulutushanke, jossa koulutetaan 400-500 tilaa tietotekniikan hyödyntäjiksi. Uudessa 

hankkeessa hyödynnetään ensimmäisten mukaan lähteneiden kuntien avulla luotua 

koulutusmallia, (mh.)

Projektin tiedottaminen

Käynnistysvaiheessa projektista tiedotettiin alueen sanomalehdissä sekä kuntien tie

dotteilla. Toimintansa aikana projekti oli esillä maakunnallisissa ja kunnallisissa leh
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dissä sekä eri tapahtumissa. Projektille tehtiin myös oma www-sivusto. (Heikkinen, 

haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-maatilan tietotekniikan kehittämissuunnitelma 
-tilaneuvojat it-tukihenkilöiksi
-projektinhallinta: aikataulu, toiminnan organisointi, taloushallinta

4.3 G RA KE

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

GRAKE-projekti kuului tavoiteohjelmaan 4 (Henkilöstön sopeuttaminen elinkeinoelä

män rakennemuutokseen ja tuotantojärjestelmien muutokseen), toimintalinjaan 4.2 

(Ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, ohjaus, neuvonta) sekä toimenpidekoko

naisuuteen 4.2.1 (Henkilöiden työtaitojen kehittäminen).

Projektin toteutus aloitettiin 1.2.1998 osana valtakunnallista graafisen alan koulutus-ja 

kehityshanketta (GRAM) ja se loppui 30.6.2001. Projektia hallinnoi Lahden Seudun 

yrityskeskus Oy järjestämispaikkakunnalla Lahdessa. Projektin toiminnan kohderyh

mänä oli Hämeen alueen graafisen alan yritysten henkilöstö. Vuosina 2000-2001 han

ketta laajennettiin myös graafisen alan sidosryhmäyrityksille, muun muassa mainos- ja 

viestintätoimistoille, AV-ja videotuottajille sekä valokuvaajille. (GRAKE, 2001)

Lahden Seudun Yrityskeskus suoritti kesällä 1997 kehittämistarvekartoituksen, josta 

kävi ilmi, että tietotekniikan kehitys ja digitalisoituminen graafisella alalla vaikuttaa 

merkittävästi koulutustarpeeseen. Projektin tavoitteina oli toteuttaa Hämeen graafisen 

teollisuuden yritysten henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta siten, että henkilöstön 

ammatilliset valmiudet pystyvät vastaamaan alan teknisen kehityksen asettamiin haas

teisiin sekä kehittää yritysten yhteistyövalmiuksia ja edistää verkottamista toiminnan

39



eri alueilla. Yrityksille tarjottiin pääosin niiden omien tarpeiden mukaista koulutusta, 

näin yritykset sitoutuivat pitkäjänteisemmin koulutustoimintaan, (mt.; Puolakka, haas

tattelu)

Koulutukseen osallistuvia yrityksiä GRAKE-projektissa oli yhteensä 42. Tavoitteena 

oli saada 450 henkilöä osallistumaan koulutuksiin, (mt.)

Projektin toimintamalli

Yrityksille tarjottiin projektiin osallistumista kirjeitse, puhelimitse, tiedotustilaisuuksin 

sekä henkilökohtaisin yrityskäynnein, joka olikin tehokkain tapa saada yrityksiä sitou

tumaan projektiin. Projektin keväällä 1998 aloittaneissa yrityksissä suoritettiin syksyllä 

1997 ilmapiirikartoitus ja keväällä 1998 koulutustarvekartoitus. Henkilöstön osaamis

tasoa ja täydennyskoulutustarvetta tarkasteltiin yleisesti koko yrityksen tasolla, lisäksi 

koulutustarvetta tarkasteltiin erikseen henkilöstöryhmittäin. Koulutustarvekartoituksen 

pohjalta tehtiin koulutussuunnitelma vuosille 1998 ja 1999. Myöhemmin mukaan tul

leille yrityksille projektihenkilöstö teki niin ikään koulutustarvekartoituksen, minkä 

pohjalta suunniteltiin projektin koulutustarjonta. (GRAKE, 2001; Puolakka, haastatte

lu)

Keskeistä projektin toimintatavassa oli yrityslähtöisyys: yritykset olivat alusta asti mu

kana suunnittelemassa projektia ja koulutuksia. Koulutustarvekartoituksella yritykset 

saatiin sitoutumaan toimintaan. Projektille kehittyi myös toimiva seurantajärjestelmä, 

joka sisälsi niin yrityksiltä kerättävät palkka-, lähi- sekä etätuntien osuudet kuin pa

lautteenkin koulutuksen tasosta. Projektipäällikön mukaan yritykset kokivat hyvänä 

myös toimintamallin, jossa oppilaitokset lähestyivät suoraan projektihenkilöstöä, joka 

koordinoi koulutusta yrityksille, (mt.; mh.)
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Projektin hyödyt

Projektista hyötyivät ensisijaisesti osallistujayritykset ja niiden henkilöstö. Koulutuk

siin osallistui yhteensä 655 opiskelijaa. Koulutussuunnittelun saaminen osaksi yritysten 

suunnitteluprosessia oli tärkeä saavutus, jonka avulla henkilöstön osaamista kyettiin 

parantamaan. Myös henkilöstön kilpailukyky työmarkkinoilla vahvistui parantuneen 

ammattitaidon ansiosta. Merkittävää oli myös yritysten välisen verkottumisen kehitty

minen. Lisäksi yritysten näkemys Hämeen alueen graafisen toimialan kilpailukyvystä 

valtakunnan tasolla vahvistui projektin myötä kohonneen osaamistason ansiosta. 

(GRAKE, 2001; Puolakka, haastattelu)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projekti on tehnyt yhteistyötä Hämeen TE-keskuksen alueen muiden hankkeiden kans

sa. Myös hallinnoijaorganisaation projektien kesken on tehty yhteistyötä päällekkäi

syyksien poistamiseksi sekä yhtenäisen projektiseurannan aikaansaamiseksi. (Puolak

ka, haastattelu)

Hankkeen aktiivisina yhteistyökumppaneina ovat toimineet graafisen alan koulutus- ja 

kehityshankkeet ympäri Suomen. GRAM-projekteilla oli kiinteää yhteistyötä keske

nään sekä projektitoiminnan suuntaamisessa että itse koulutusten järjestämisessä. 

(GRAKE, 2001)

Projektin tiedottaminen

Projekti on pitänyt tiedotustilaisuuksia ja se on ollut esillä paikallisissa lehdissä ja radi

ossa. Projektille tehtiin myös oma esite ja kotisivut, lisäksi se on ollut mukana useissa 

Lahden alueen messutapahtumissa. GRAM-hankkeiden myötä projekti on saanut val

takunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Koko GRAM-projektiohjelmaa on esitelty 

messuilla ja tilaisuuksissa ympäri maata sekä myös kansainvälisissä yhteyksissä muun 

muassa Euroopan sosiaalirahaston tilaisuuksissa. (Puolakka, haastattelu)
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Projektin hyvät käytännöt

-yrityslähtöisyys: yritykset mukana suunnittelemassa projektia ja koulutuksia 
-sitouttaminen koulutustarvekartoituksella
-hyvä toimintamalli koulutustarpeiden ja -tarjonnan yhteensovittamiseksi 
-toimiva seurantajärjestelmä

4.4 Pro puu-projekti

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Pro puu-projekti kuului tavoiteohjelmaan 2 (taantuvien teollisuusalueiden uudistami

nen, 97-99), toimintalinjaan 22.1 (Yritystoiminnan lisääminen, kehittäminen ja kan

sainvälistäminen) sekä toimenpidekokonaisuuteen 22.1.4 (Yritystoimintaa tukevat 

henkilöstön kehittämistoimet).

Projekti aloitettiin 1.9.1998 ja se loppui 31.12.2000. Projektin vastuuorganisaationa 

toimi Pro Puu ry järjestämispaikkakunnalla Lahdessa. Toiminnan kohderyhmänä olivat 

päijäthämäläiset puualan pienyrittäjät. (Pro Puu, 2001)

Projektin laadullisena tavoitteena oli kouluttaa toimiva, organisoitu, piensarjatuotan

toon kykenevä puuosaajien verkosto. Määrällisiä tavoitteita olivat koulutettavien määrä 

(20 henkilöä), koulutusohjelman pituus (40 opintoviikkoa, 2 vuotta), nykyisten 20 työ

paikan säilyttäminen sekä välillisesti alihankintatöiden välityksellä uusien yritysten (2) 

ja työpaikkojen (4) luominen, (mt.)

42



Projektin toimintamalli

Syksyllä 1998 puualan pienyrittäjille Päijät-Hämeessä tehtiin koulutustarvekysely, jon

ka perusteella todettiin, että pienyrittäjän ainoa mahdollisuus liiketoiminnan kehittämi

seen ja kasvattamiseen sekä vientimarkkinoille pääsyyn on yrittäjien keskinäinen yh

teistyö ja verkottuminen. (Pro Puu, 2001)

Projektin tarjoama koulutus toteutettiin lähi- ja etäopiskeluna. Lähiopetusjaksot ja

kaantuivat kaikille yhteisiin pääopintojaksoihin, jotka käsittelivät liiketoimintaa, muo

toilua ja verkostojuridiikkaa, sekä valinnaisiin erikoistumiskursseihin. Etäopiskelujak

soilla järjestettiin esimerkiksi näyttelyitä ja työskenneltiin pienryhmissä eri teemojen 

puitteissa. Lisäksi projektissa järjestettiin opintomatkoja ja vapaamuotoisia tapaamisia, 

(mt.; Vainio, haastattelu)

Projektin hallinnoija, Pro Puu ry, vastasi koulutuksen järjestämisestä. Opettajina ja 

konsultteina toimivat alan asiantuntijat, joiden lähtökohtana olivat yrityslähtöiset ja 

käytännönläheiset opetusjaksot. Koulutussuunnitelmia tarkennettiin osallistujien pa

lautteen perusteella myös projektin aikana. Verkottumismallia ei ollut valmiina, vaan 

se rakennettiin itse. Projektipäällikön mukaan olennaista verkottumisen toteuttamisessa 

olivat osallistujien asenteiden, lähtökohtien ja tarpeiden ymmärtäminen ja koulutuksen 

panostaminen juuri niihin sekä yrittäjyyden kannustaminen. Etätyöprojektit olivat 

käytännönläheisiä, niissä esimerkiksi valmistettiin protoja, jotka oli mahdollista siirtää 

tuotantoon jatkossa sekä harjoiteltiin projektityöskentelyä, (mh.)

Projektin hyödyt

Projektin tavoite - kouluttaa toimiva, organisoitu, piensarjatuotantoon kykenevä puu- 

osaajien verkosto - saavutettiin. Projektin päätteeksi 12 osallistujayrittäjää perusti osa

keyhtiön, joka hoitaa jatkossa verkoston yritysten markkinointia ja jatkaa yrittäjien lii

ketoiminnan kehittämistä. Myös yhtiön ulkopuolelle jääneet yrittäjät jatkavat tiivistä
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yhteistyötä verkostossa. Osallistujat löysivät yhteisen, voimakkaan arvotaustan, jonka 

kautta oli mahdollista luoda yhteinen arvoketjun hallinta metsästä kuluttajaan. (Pro 

Puu, 2001)

Uusia työpaikkoja projektissa syntyi 2 ja uusia yrityksiä 4. Osallistujilta saadun pa

lautteen perusteella projektin onnistumisen yleisarvosanaksi saatiin 3,9 asteikolla 1-5. 

Pätevät ja sitoutuneet kouluttajat ja asiantuntijat vaikuttivat vahvasti tavoitteiden saa

vuttamiseen. (mt.; Vainio, haastattelu)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektipäällikkö arvioi, että projektissa kehitetty verkostokoulutusformaatti on siir

rettävissä myös muille käsityöläisalojen pienyrittäjille. Toimintamallia voitaisiin laa

jentaa myös valtakunnallisesti puuseppä-pienyrittäjien toimialalla. Mallin käytön on

nistumiseksi uudessa tilanteessa on tiedostettava koulutettavien lähtökohdat, asenteet ja 

odotukset sekä löydettävä yhteinen päämäärä. (Vainio, haastattelu)

Projektin seurauksena syntyi rinnakkaisprojekti, mestari-kisälliprojekti, jonka avulla 

haluttiin turvata verkoston laajenemismahdollisuudet, madaltaa uusien, alalle haluavien 

yrittäjien kynnystä yrittämiseen, toimia tukiverkkona yritystoiminnan alussa sekä hyö

dyntää mestariyrittäjien kokemuksia. (Pro Puu, 2001)

Projektin tiedottaminen

Projektin toimitilat Pro Puu - keskuksessa Lahden satamassa tarjosivat hyvät puitteet 

toiminnan avoimelle esittelylle. Pro Puu - keskuksessa toimintaan ovat tutustuneet lu

kuisat vierailijat ja siellä on myös järjestetty kolme omaa näyttelyä. Projektia on esi

telty lisäksi useissa seminaareissa ja messuilla. Projektille tehtiin oma esite ja www- 

sivusto. Lisäksi projektista on tehty sekä lehtijuttuja että radio-ja tv-haastatteluja. Pro

jektin slogan ’Ajatus jalostaa puuta’ esiintyi koko projektin ajan muun muassa esittees

sä, näyttclyjulisteissa ja kutsukorteissa. (Pro Puu 2001; Vainio, haastattelu)
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Projektin hyvät käytännöt

-yrityslähtöisyys projektin kaikessa toiminnassa 
-käytännönläheiset koulutukset ja etätyöprojektit 
-aktiiviset osallistujat ja projektihenkilöstö

4.5 Imatran seudun yrittäjien osaamisen verkottuminen (VERSO)-projekti

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Imatran seudun yrittäjien osaamisen verkottuminen (VERSO)-projekti kuului tavoite

ohjelmaan 2 (taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen, 97-99), toimintalinjaan 22.1 

(Yritystoiminnan lisääminen, kehittäminen ja kansainvälistäminen) sekä toimenpide

kokonaisuuteen 22.1.4 (Yritystoimintaa tukevat henkilöstön kehittämistoimet).

Projekti alkoi 1.8.1999 ja päättyi 30.6.2001. Projektin järjestämispaikkakunta oli Imat

ra ja sen toteutusvastuu oli Imatran seudun Kehitysyhtiö Oy:llä. Projektin toiminnan 

kohderyhmänä olivat alueen pk-yritykset ja niiden henkilöstö sekä lisäksi henkilöt, 

joilla oli kehittämiskelpoisia tuoteideoita. (VERSO, 2001)

Projektin tavoitteena oli parantaa seutukunnan pk-yritysten kilpailukykyisyyttä lisää

mällä yritysten välistä yhteistyötä ja informaatioteknologian käyttöä yritystoiminnassa, 

hakea ja kehittää uusia tuoteideoita sekä parantaa pk-yritysten. oppilaitosten ja työvoi

matoimiston vuorovaikutusta. Projektin määrällisiksi tavoitteiksi asetettiin myötävai

kuttaminen 15 uuden työpaikan syntymiseen ja 30 työpaikan säilyttäminen tai kehittä

minen. (mt.)
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Projektin toimintamalli

Projektin aikana toteutettiin erilaisia verkottumis- ja kehittämishankkeita. Projektin al

kuvaiheessa kartoitettiin ryhmät, joille projektin toimintaa ensisijaisesti kohdennetaan. 

Yhteistyötarpeita löydettiin maaseutumatkailuyrittäjiltä ja toisaalta metallialan yrityk

siltä. Lisäksi projekti pyrki tukemaan myös yksittäisten yritysten kehittämistarpeita ja 

yrityksiä, joille projektin aikana tehtiin yrityskohtaisia kehittämissuunnitelmia, oli mu

kana 8. Projekti järjesti myös sekä atk- että yrittäjyyskoulutusta, joille haettiin osallis

tujia lehti-ilmoituksin. (Liukkonen, haastattelu) Atk-koulutukseen osallistui 41 yritystä 

ja 68 henkilöä. Tavoitteena oli atk:n käytön lisääminen yritystoiminnassa ja koulutuk

sen ohella tuettiin mm. kotisivujen tekemistä yrityksille. Yrittäjyyskoulutukseen puo

lestaan osallistui 17 henkilöä 12 yrityksestä. (VERSO, 2001)

Maaseutumatkailuyrittäjien verkostoyhteistyöhön osallistui 9 yritystä, joille järjestettiin 

useita kehittämis- ja koulutustilaisuuksia sekä laadittiin yhteinen markkinointikansio. 

Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana oli ajatus siitä, että verkottuminen onnistuu par

haiten, kun yrittäjät oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa tuotteet ja sitä kautta teke

vät yhteistyötä. Yhteistyössä toteutettiin esimerkiksi projektisuunnitelma alueen ret- 

keilyreitistön kehittämiseksi, (mh.)

Metallialalla toteutettiin useita kehityshankkeita. Imatra-Steel Oy:n alihankintatoimit- 

tajien yritystoiminnan kehittämistyössä Imatra Steel Oy nimesi yritykset, joilta se ostaa 

alihankintapalveluita. Näissä yrityksissä toteutettiin kuntokartoitus ja niille laadittiin 

työturvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja prosessikoulutusohjelma. Mukaan valittiin 23 

alihankintayritystä ja koulutukseen osallistui 207 henkilöä. Lisäksi erään yksityisen 

yrityksen kanssa allekirjoitetulla yhteistoimintasopimuksella aloitettiin koulutus, joka 

mahdollisti eräästä toisesta yrityksestä työttömäksi jääneiden henkilöiden sijoittumisen 

vakinaiseen työsuhteeseen kyseessä olevaan yritykseen, (mt.; mh.)

Projektin puitteissa toteutettiin myös uudentyyppinen koneenasentajakoulutus yhteis

työssä metallialan yrittäjien ja alalle suuntautuvien työttömien työnhakijoiden kanssa.
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Hankkeessa on mukana 4 yritystä ja koulutukseen osallistui 8 työtöntä. Koulutukseen 

sisältyi tutkinnon osa-alueiden lisäksi opetusta, joka antoi valmiuksia toimia mukana 

olevien yritysten sen hetkisessä työvoimatarpeessa. 4 osallistujista työllistyikin mukana 

oleviin yrityksiin, (mt.; mh.)

Projektissa järjestettiin myös ideakilpailu, johon saattoivat osallistua niin seutukunnan 

yritykset kuin yksityisetkin henkilöt. Kilpailulla haettiin uusia tuote- tai palveluideoita. 

Vastauksia tuli noin 120, joista valtaosa vastauksista liittyi toimintojen kehittämiseen. 

Kilpailu tuotti kuitenkin muutamia kehityskelpoisia tuote- ja palveluideoita, joihin 

projekti tuki hyödyllisyysmallihakemusta, (mt.; mh.)

Projektin hyödyt

Projektipäällikön mukaan projektista on ollut hyötyä verkostoissa mukana oleville yri

tyksille ja niiden henkilöstölle. Yhteistyö on parantanut alueen yritysten toimintaedel

lytyksiä ja -mahdollisuuksia ja koulutukset ovat nostaneet yritysten henkilöstön osaa

mistasoa. Atk- ja yrittäjyyskoulutus osoittautuivat tarpeellisiksi. Projekti myötävaikutti 

7 uuden yrityksen ja 21 uuden työpaikan perustamiseen. Pk-yritysten, oppilaitosten ja 

työvoimatoimiston yhteistyö kehittyi projektin kehityshankkeiden yhteisen suunnitte

lun ja toteutuksen myötä. (VERSO, 2001; Liukkonen, haastattelu)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektin verkostoissa mukana olevien yrittäjien ja yritysten lisäksi Imatran Seudun 

Kehitysyhtiö Oy ja alueen kunnat voivat hyödyntää projektissa syntynyttä osaamista ja 

kokemuksia. Hyvät toimintatavat leviävät yhteistyöverkostojen kautta ja voivat toimia 

esimerkkeinä muille kehitys-ja verkottumishankkeille alueella. Projektin kehitystoimet 

ovat myös poikineet useita lisäkoulutuksia yhteistyökumppaneiden taholta. (Liukko

nen, haastattelu)
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Projektin tiedottaminen

Projektin toiminnasta on tiedotettu tiedotustilaisuuksin, lehti-ilmoituksin, esittein ja 

omien kotisivujen välityksellä. Vuosittain on julkaistu muutamia projektiin liittyviä 

lehtiartikkeleita. Projektin päättymisen jälkeen järjestettiin tiedotustilaisuus tuloksista, 

johon osallistui myös mukana olleiden yritysten edustajia. (Liukkonen, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-yrityskohtaisia tarpeita vastaava koulutus, jonka sisällön rakentamisessa on otettu 
kohderyhmä huomioon
-työvoima-ja koulutuspalvelujen kehittäminen niin, että ne kykenevät paremmin 
vastaamaan yksittäisten yritysten tarpeisiin

4.6 Ohjelmapalvelualan verkostohanke/Poropuisto-projekti

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Ohjelmapalvelualan verkostohanke kuului tavoiteohjelmaan 6 (Erittäin harvaan asut

tujen alueiden kehittäminen), toimintalinjaan 6.3 (Maa-, metsä- ja kalatalous, maaseu

dun kehittäminen ja ympäristö) sekä toimenpidekokonaisuuteen 6.3.9 (Maaseudun ke

hittäni ispaketti/sosiaalirahaston toimenpidekokonaisuus).

Ohjelmapalvelualan verkostohanke käynnistettiin 15.9.1999 ja se päättyi 31.12.2000. 

Hankkeen koordinoijana toimi Lapin Maaseutukeskus ry ja koulutuksen ja työharjoit

telun järjestämisestä vastasi järjestämispaikkakunnalla Sallassa Sallan Osuuskunta Jo

tos. (Ohjelmapalvelualan verkostohanke, 2000)

Toiminnan varsinaisena kohderyhmänä olivat työttömät tai työttömyysuhan alaiset 

ohjclmapalvelualasta kiinnostuneet henkilöt ensisijaisesti Itä-Lapista sekä alalta osit

tain ansionsa saavat henkilöt. Hankkeella oli myös kaksi välillistä kohderyhmää: Poro-
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puiston/Osuuskunta Jotoksen matkailumarkkinoinnissa ja ohjelmapalvelutoiminnassa 

mukana olevat henkilöt sekä hankkeen toimialueella poroelinkeinossa työskentelevät 

henkilöt, (mt.)

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa 12-13 henkilöä ohjelmapalvelualan toimijoiksi ja 

työllistää heistä kahdeksan Osuuskunta Jotoksen ja muiden alueen matkailuyritysten 

kautta ohjelmapalvelutyöhön osa-aikaisesti. Tavoitteena oli lisäksi varmentaa ohjelma

palveluiden saatavuus ja markkinoitavuus, turvata ohjelmapalveluissa jo toimivien 

henkilöiden työllisyys, laajentaa maaseutuelinkeino-osaamista ohjelmapalvelutoimin- 

taan sekä lisätä toimijoiden hankeosaamista. Uusien työntekijöiden tai yrittäjien myötä 

haluttiin saada yhteistyöverkko riittävän joustavaksi ryhmämarkkinointia varten. 

Hankkeen tavoitteena oli myös edistää poroelinkeinon ja matkailuelinkeinon yhteis

työtä sekä poroelinkeinon laajentumista luontoon liittyvien ohjelmapalveluiden tuotta

miseen. (mt.)

Projektin toimintamalli

Projektin varsinaisena käytännön toimintana järjestettiin 11 kuukauden pituinen ohjel

mapalvelualan koulutusjakso kahdelletoista henkilölle työvoimapoliittisena aikuiskou

lutuksena. Kurssin nimettiin Peskin Pesti -ohjelmapalvelukurssiksi. Koulutettava oh- 

jelmapalvelutoiminta sopeutettiin Poropuiston ja Osuuskunta Jotoksen jo olemassa 

olevaan ohjelmatarjontaan. Käytännönläheisen toimintamallin ansiosta uudet toiminnat 

kehittyivät kokeneiden työntekijöiden ja todellisten asiakastilanteiden myötä toteutus

kelpoisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi jo kurssin aikana. Yksi teoriapäivä viikossa 

sekä tehokas työharjoittelu takasivat kosketuksen todelliseen asiakastyöskentelyyn ko

ko kurssin ajan. Työharjoittelussa opiskelijat tutustuivat Poropuistossa tuotettuihin oh

jelmapalveluihin ja syvensivät osaamistaan oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mu

kaan valitsemissaan tuotteissa. Kurssilla tehtiin myös viiden päivän tutustumismatkaan 

Hollantiin, tarkoituksena tutustua matkailukulttuuriin ja arvomaailmaan, josta Sallan 

suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä, hollantilaiset, tulevat. (Ohjelmapalvelu- 

alan verkostohanke, 2000; Mäkitalo, haastattelu)
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Erikoisalojen osaamisesta ja matkailualan teoriaopetuksesta vastasivat alan ammattilai

set. Osuuskunta Jotoksen työntekijät toimivat osaltaan kurssin kouluttajina ja käytän

nön työharjoittelun ohjaajina. Heidän erikoisalan ammattitaitonsa, motivaationsa ja 

paikallisen elämän tuntemuksensa edisti kurssilaisten opiskelua ja siirtymistä työelä

mään. (mt.; mh.)

Projektin toimijoiden, Lapin Maaseutukeskuksen ja Osuuskunta Jotoksen, välinen yh

teistyö oli mutkatonta ja selkeää. Työnjakoja hyvä keskinäinen tiedottaminen loi luot

tamuksellisen ilmapiirin ja hankehallintoa onnistuttiin tuomaan lähelle varsinaisia 

edunsaajia, (mt.; mh.)

Projektin hyödyt

Yksi kurssilaisista liittyi jäseneksi Osuuskunta Jotokseen, kolme entistä jäsentä vah

visti työllisyyttään ohjelmapalvelutuotannossa ja neljä kurssilaista teki osa- 

aikatyösopimuksen osuuskunnan kanssa. Lisäksi yksi kurssilaisista ryhtyi alihankkijak

si ja kaluston vuokraajaksi. Markkinoitavuuden kasvun myötä työllisyyden lisääntymi

nen lähitulevaisuudessa on projektia koordinoineiden henkilöiden mukaan todennä

köistä. (Ohjelmapalvelualan verkostohanke 2000; Mäkitalo, haastattelu)

Peskin Pesti -ohjelmapalvelukurssin suunnittelu ja toteutus vahvisti Osuuskunta Jotok

sen omaa ohjelmapalvelu-, ihmissuhde- ja hankeosaamista. Maaseutukeskuksen rooli 

maaseutuelinkeinojen kehittämisessä puolestaan vahvistui. Ulkopuolisten opettajien ja 

työharjoittelutahojen kanssa toimiminen kehitti yhteistyöverkostoa alueen yrittäjien ja 

alan osaajien kesken. Ohjelmapalvelun tekijöiden määrän lisääntyminen ja toiminnan 

laadullisen tason paraneminen on vaikuttanut huomattavasti paikallisten ohjelmapal

veluiden markkinoitavuuteen ja tätä kautta kysyntään ja työllisyyteen, (mt.; mh.)
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Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projekti teki yhteistyötä lukuisien alueen muiden hankkeiden kanssa. Yhteistyössä 

vaihdettiin tietoa ja kokemuksia, myös ohjelmapalvelukurssin opetuksen suunnittelun 

ja toteutuksen osalta. Yhteistyö mahdollisti projektin toimintamallista saatujen koke

musten ja hankeosaamisen levittämisen ja vastaavasti muiden hankkeiden erityisosaa

misen ja asiantuntemuksen hyödyntämisen kyseisessä projektissa. (Mäkitalo, haastat

telu)

Projektin toimintamalli, ohjelmapalvelukurssi, on käytettävissä muissa yhteyksissä, 

mutta se edellyttää paikallisen tarpeen mukaan räätälöintiä sekä vahvaa toimijaryhmää, 

joka tietää mitä haluaa, (mh.)

Projektin tiedottaminen

Ohjelmapalvelukurssin hakuilmoitus julkaistiin alueen paikallislehdissä sekä Lapin 

Kansassa. Paikallislehdissä ilmestyi artikkeleita kurssista ja kurssilaisista. Lapin Alue

radio kertoi kurssin toiminnasta ja haastatteli toteuttajia ja kurssilaisia kahdessa ohjel

massaan. Lisäksi kurssin Hollannin matkalta tehtiin Itä-Lapin seutukunnan Kump

panuusprojektin kanssa yhteistä radio-ohjelmaa useana päivänä. Kurssin päätyttyä siitä 

julkaistiin tiedote viidessä eri lehdessä. (Mäkitalo, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-käytännönläheinen koulutusmalli. Peskin Pesti-ohjelmapalvelukurssi 
-toteuttajatahojen välinen toimiva yhteistyö
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4.7 Lohjan metallirakenne- ja ohutlevytaitokeskus

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Lohjan metallirakenne- ja ohutlevytaitokeskus -projekti kuului tavoiteohjelmaan 4 

(Henkilöstön sopeuttaminen elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja tuotantojärjestel

mien muutokseen), toimintalinjaan 4.3 (Osaamis- ja innovaatiorakenteiden kehittämi

nen) sekä toimenpidekokonaisuuteen 4.3.1 (Osaamiskeskusmallin kehittäminen).

Projekti suunniteltiin toteutettavan ajalla 15.12.1999 - 15.7.2001, mutta se on saanut 

jatkopäätöksen 31.5.2002 asti ja tämänkin jälkeen on haettu uutta jatkopäätöstä toistai

seksi. Projektia hallinnoi Lohjan Yrityspalvelukeskus Oy. Projekti järjestettiin Länsi- 

Uudenmaan alueella ja toiminnan kohderyhmänä olivat alueen metallialan yritykset. 

(LUMO, 2001; Carlson, haastattelu)

Projektin tavoitteeksi asetettiin metallirakenne-ja ohutlevy-yritysten tarpeista lähtevien 

koulutus-, tuotekehitys- ja teknologiaprojektien valmistelu ja toteuttaminen. Mukana 

olleille isoille pk-yrityksille asetettiin tavoitteeksi, että ne verkottuvat tutkimuslaitosten 

kanssa, ottavat käyttöön tehokkaita suunnittelu- ja tuotantomenetelmiä, parantavat 

laatujärjestelmiään, parantavat alihankkijayhteistyön laatua, osallistuvat alueen amma

tillisen opetuksen kehittämiseen ja kouluttavat työntekijöitään tarpeen mukaisiin tuo

tanto- ja tukitehtäviin. Pienempien yritysten kehitystavoite liittyi keskinäiseen verkot- 

tumiseen sekä verkottumiseen suurempien yritysten sopimusvalmistajiksi. Lisäksi 

projektin tavoitteena oli kehittää Länsi-Uudenmaan koulutuspalveluna yritystarpeita 

vastaaviksi (mt.; mh.)

Projektin toimintamalli

Projekti tuki yritysten kehityshankkeita ja henkilöstön koulutusta. Projektin kolme toi

mintalinjaa olivat henkilöstökoulutus, laatujärjestelmät sekä tuotannon kehityshank

keet. Koulutus- ja kehityshankkeet olivat yritys- tai ryhmälähtöisiä. Hyödynsaajina
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olevat yritykset ovat olleet mukana projektin suunnittelussa jo ennen varsinaisen toi

minnan käynnistämistä. Myös alueen oppilaitokset olivat mukana suunnittelussa. Yri

tykset saatiin kokemaan projekti omakseen valitsemalla projektin ohjausryhmään kat

tava edustus yrityskentästä. (LUMO, 2001; Carlson, haastattelu)

Toiminnan lähtökohtana olivat yrityskohtaiset tarvekartoitukset, joilla selvitettiin hen

kilöstön kehitystarpeet ja tuotannon menetelmät ja kehitystarpeet. Yritysten tarpeet 

keskittyivät rekrytointiin ja ammattitaitoisen työvoiman hankkimiseen, CAD- 

koulutuksiin, laatujärjestelmiin ja hitsaustekniikan kehittämiseen. Projekti rahoitti työs

sä olevan henkilöstön koulutusta maksamalla noin puolet koulutuskustannuksista. 

Kouluttajina toimivat parhaat osaajat talon sisällä, laitetoimittajat tai muut ulkopuoliset 

tahot. Koulutuksen sisältö suunniteltiin ja päätettiin yhteistyössä yrityksen kanssa siten, 

että se palveli yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittaessa projekti kilpailutti 

ulkopuoliset kouluttajat, (mt.; mh.)

Projekti teki lisäksi teknologisia kehitys- ja tutkimushankkeita. Näissä korkeaa osaa

mista vaativissa hankkeissa taustalla oli Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja 

VTT:n muodostama Kaakkois-Suomen osaamiskeskus. Tavoitteena oli verkottaa pk- 

teollisuusyrityksiä edellä mainittujen asiantuntijatahojen kanssa. Asiantuntijaorgani

saation ja pk-yritysten välisiä yhteishankkeita, jotka ovat olleet suurilta osin käytän

nönläheisiä hitsauskehityshankkeita osallistujayrityksissä, toteutettiin kuusi. Yritysten 

ja alan korkeakoulujen välinen yhteistyö ja tutkimustulosten siirto toteutettiin yritysten 

ehdoilla, (mt.; mh.)

Projekti pyrki siihen, että yrityksissä tehtäisiin pitkäjänteisiä koulutussuunnitelmia, 

joita toteutettaisiin oman aikataulun mukaan. Yrityksiä yritettiin ohjata seuraamaan 

myös pidemmällä aikavälillä valtakunnallisia hankkeita ja hakeutumaan niihin. Projek

tin toivottiin toimivan alkusysäyksenä, jonka seurauksena yrityksillä olisi tulevaisuutta 

varten hyvät laatujärjestelmät, kyky analysoida henkilöstön osaamista ja tuotantoa sekä 

hyvät kontaktit koulutus-ja tutkimuslaitoksiin, (mh.)
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Projektissa kehitettiin myös tekniseen toteutukseen liittyvä hyvä toimintamalli, projek

tipäällikön laatima työsuunnitelma, joka samalla toimi käsikirjana ja työkaluna projek

tin toteutuksessa ja johtamisessa. Yksiin kansiin on kirjattu projektin tavoitteet ja kei

not niihin pääsemiseksi sekä myös seurantamittarit ja seurantamenettely. Näin suunni

telma auttaa projektin toiminnan arvioinnissa myös hankkeen päättymisen jälkeen, 

(mh.)

Projektin hyödyt

Kehitys- ja koulutushankkeita, joiden tuotoksena syntyi muun muassa toimintamalleja, 

koulutusohjelmia ja -materiaaleja, laatujärjestelmiä sekä neuvontajärjestelmiä, tehtiin 

yhteensä 26 yrityksessä. Nämä yritykset olivat projektin välittömiä hyödynsaajia 

osaamisen ja yhteistyön kehittyessä ja laadun parantuessa. Henkilöstökoulutuksiin 

osallistui noin 240 työntekijää. Muita hyödynsaajia olivat ammatilliset oppilaitokset, 

jotka saivat mahdollisuuden kehittää koulutuspalvelujaan yritystarpeita vastaaviksi se

kä muut asiantuntijatahot. Projekti loi Länsi-Uudellemaalle käyttöön ohutlevypainot- 

teisen levyseppähitsaajan oppisopimustutkinnon, joka johtaa kone- ja metallialan pe

rustutkintoon. (LUMO, 2001; Carlson, haastattelu)

Osallistujayrityksissä palkattiin 1.1.2000-30.4.2001 välisenä aikana 135 uutta työnte

kijää. Investoinnit uuteen ohutlevytuotteiden konekantaan olivat merkittäviä ja alueelle 

perustettiin myös kaksi ohutlevytuotteiden suunnitteluun erikoistuvaa yritystä, (mt.; 

mh.)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektin hankkeissa tehtiin monipuolista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tutki

muslaitosten kanssa verkostoitumisessa, uuden teknologian käyttöönotossa, laatujär

jestelmien ja yritysverkoston sekä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja henki

löstökoulutuksissa oli mukana lukuisia yhteistyökumppaneita. Yrityslähtöisyys toi
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minta-ajatuksena näkyi myös yhteistyökumppaneiden toiminnassa. (Carlson, haastat

telu)

Projekti on saanut jatkopäätöksen 31.5.2001 asti ja jatkaa myös tämän jälkeen toimin

taansa. Jatkovaiheessa kehitetään edelleen yritysten laatu-, ympäristö- ja toiminnanoh- 

jausjärjestelmiä sekä tuotantomenetelmiä, tuotesuunnittelua ja henkilöstön osaamista. 

Projekti hyödyntää jatkossakin aiemmassa toiminnassa kehitettyjä hyviä toiminta- ja 

työtapoja. (LUMO, 2001)

Projektin tiedottaminen

Projektista tiedotettiin koulutusesitteillä, sähköpostilla, Intemet-sivuilla sekä informaa

tiotilaisuuksissa. Projektista kirjoitettiin muutamia lehtiartikkeleita, esimerkiksi paikal

lisessa Länsi Uusimaa -lehdessä on julkaistu useita projektia käsitteleviä juttua. Pro

jekti on ollut mukana alan messuilla, lisäksi se järjesti yhdessä Metalliteollisuuden 

keskusliiton kanssa valtakunnallinen seminaaritapahtuman, joka sai paljon julkisuutta. 

(Carlson, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-yrityslähtöisyys suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnoinnissa 
-tutkimuslaitos/korkeakouluyhteistyö ja -verkottuminen yritysten ehdoilla 
-projektin työsuunnitelma

55



4.8 Euro-utbildning för småföretag II

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Projekti Euro-utbildning för småföretag II (Eurokoulutusta pienyrityksille) kuului ta

voiteohjelmaan 4 (Henkilöstön sopeuttaminen elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja 

tuotantojärjestelmien muutokseen), toimintalinjaan 4.2 (Ammatillinen koulutus ja uu

delleenkoulutus, ohjaus, neuvonta) sekä toimenpidekokonaisuuteen 4.2.1 (Henkilöiden 

työtaitojen kehittäminen).

Projekti alkoi 1.4.1997 ja päättyi 30.6.2001. Projektia hallinnoi ja johti Korsnäs Kurs- 

center. Järjestämispaikkakunta oli Korsnäs. Projektin kohderyhmiä olivat pienet ja kes

kisuuret yritykset Vaasan rannikkoseudulla, joiden henkilöstöä uhkaa työttömyys ra

kennemuutoksen tai teknologiamuutosten takia. Projekti oli suunnattu erityisesti hen

kilöille, joilla oli heikko koulutustausta. Heidän valmiuksiaan työelämässä haluttiin pa

rantaa koulutuksen avulla. (Rönnholm, haastattelu)

Projektin tavoitteena oli edistää koulutuksen avulla yritysten ja niiden henkilöstön ky

kyä selviytyä rakenne- ja teknologiamuutoksista ja täten edistää työntekijöiden ja yrit

täjien kykyä toimia jatkuvan rakenteellisen muutoksen ja työtehtävien kehittymisen 

muovaamassa liiketoimintaympäristössä. Projektilla tavoiteltiin myös yritystoiminnan 

kehittymistä, pitkäjänteistä koulutus- ja kehitystoimintaa, lisääntynyttä henkilöstöyh- 

teistyötä ja koulutuspalveluiden laadun paranemista, (mh.)

Projektin toimintamalli

Projektilla ei ollut mitään valmiita koulutusmalleja, vaan ne luotiin yritysten tarpeiden 

mukaan. Osallistuville yrityksille tehtiin aluksi koulutustarpeiden kartoitus, jonka jäl

keen luotiin yrityskohtaisia koulutusohjelmia yritysten toiveiden, tarpeiden ja aikatau

lujen mukaan. Projekti auttoi sopivien kouluttajien ja asiantuntijoiden etsimisessä ja 

tarvittaessa kilpailutti niitä. Yritystasolla projekti käynnistyi siten, että yritykseen pe
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rustettiin projektiryhmä, joka osallistui koulutuksen suunnitteluun projektin edustajien 

kanssa ja levitti koulutustietoutta muulle henkilöstölle. (Rönnholm, haastattelu)

Projektissa oli sen toiminta-aikana mukana yhteensä 27 pk-yritystä. Koulutuksesta suu

rin osa oli laatukoulutusta, mutta yrityksissä järjestettiin muun muassa myös atk-, kieli- 

, markkinointi-ja hitsauskoulutusta. Valtaosa koulutuksista järjestettiin yrityksissä pai

kan päällä. Projektissa pyrittiin ulottamaan koulutusta tasapuolisesti kaikille osastoille 

ja ryhmille yrityksissä ja saamaan koko henkilöstö tietoiseksi koulutuksista ja sen ta

voitteista luoden näin positiivista ilmapiiriä ja koulutusmyönteisyyttä. (mh.)

Projektin hyödyt

Projekti hyödytti osallistuvia yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Projektipäällikön mukaan 

yritysten toiminnan laatu ja kilpailukyky parani ja ne pysyivät paremmin rakenteelli

sessa ja teknologisessa kehityksessä mukana. Henkilöstön osaamisen parantuessa myös 

työmotivaatio kasvoi yksittäisten työntekijöiden valmiuksien ja työtaitojen kehittyessä. 

(Rönnholm, haastattelu)

Projektipäällikkö arvioi osallistujien olleen hyvin tyytyväisiä projektiin ja koulutuksiin. 

Koulutusorganisaatiot ja kouluttajatkin saivat projektin aikana hyödyllistä kokemusta 

ja oppeja tulevaisuuden varalle, (mh.)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projektin toteuttajaorganisaatio Korsnäs Kurscenter on pyrkinyt käyttämään projektin 

toimintamallia hyödykseen myös uusissa kehitteillä olevissa projekteissa. Yritysläh

töistä koulutustapaa voidaan käyttää mallina uusien projektien suunnittelussa ja kehit

tämisessä muissakin toimintaympäristöissä ja organisaatioissa. (Rönnholm, haastatte

lu)
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Projektin tiedottaminen

Projekti pidettiin sen käynnistysvaiheessa lehdistötilaisuus ja sen esitettä jaettiin alu

eella. Paikallisissa lehdissä julkaistiin projektin mainoksia ja tiedotuksia. Lehtiartikke

leiden lisäksi projekti on saanut näkyvyyttä paikallisradiossa. Alueen yritysten kesken 

tieto projektista ja sen toiminnasta levisi tehokkaasti myös epävirallisia kanavia pitkin. 

(Rönnholm, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-yritykset mukana rakentamassa ja suunnittelemassa omaa koulutustaan 
-koulutustietoisuuden tasapuolinen levittäminen yrityksissä 
-joustavuus järjestelyissä yrityksen tilanteen ja aikataulun mukaan

4.9 Pienyritys osana verkostoa

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Pienyritys osana verkostoa -projekti kuului tavoiteohjelmaan 2 (taantuvien teollisuus

alueiden uudistaminen, 97-99), toimintalinjaan 22.1 (Yritystoiminnan lisääminen, ke

hittäminen ja kansainvälistäminen) sekä toimenpidekokonaisuuteen 22.1.4 (Yritystoi

mintaa tukevat henkilöstön kehittämistoimet).

Projektin toteutus alkoi 1.1.2000 ja se päättyi 30.6.2001. Vastuullisena organisaationa 

projektissa toimi Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutti. Järjestämispaikkakunta 

oli Kokkola. Projektin kohderyhmänä olivat Keski-Pohjanmaan alueen tekstiili-, vaale

ja nahka-alan pk-ja mikroyritykset. (POV, 2001)
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Projektin päätavoitteena oli rakentaa alueen pienistä vaatetusalan yrityksistä valmistus- 

verkosto. Tarkoituksena oli verkostoitumalla yhdistää pienten yritysten voimavaroja 

niin, että pystytään vastaamaan suurtenkin asiakkaiden kysyntään. Projektin avulla py

rittiin myös turvaamaan ja säilyttämään alueen asema vahvana tekstiilialan osaamis

keskittymänä Suomessa. Hankkeen perustana olivat Kodin Anttila Ykkösen kanssa 

tehdyt sopimukset, joissa Anttila sitoutui ostamaan tällä alueella valmistettuja kodinta- 

varatuotteita. Kodin Anttila Ykkönen halusi lisätä omaan valikoimaansa kodintavara- 

tuotteita teemalla ’kansallismaisemasta nouseva tapa sisustaa’. Hankkeessa mukana 

olevista yrityksistä muodostettiin yritysverkosto, jonka tarkoituksena oli yhdistää 

osaamista ja voimavaroja niin, että Anttilan kysyntään pystyttiin vastaamaan. Projektin 

tavoitteena ei näin ollut niinkään uusien yritysten perustaminen vaan jo toimivien 

pienten tekstiili-ja vaatealan yritysten kehittymismahdollisuuksien parantaminen, (mt.)

Määrällisesti projektin tavoitteena oli ottaa mukaan 20 yritystä ja luoda niistä toimiva 

yritysverkosto, jossa on projektin päättyessä mukana 80% aloittaneista yrityksistä, 

(mt.)

Projektin toimintamalli

Hankkeessa oli mukana 10 yritystä. Yritysten koko vaihteli henkilöstön määrällä mi

tattuna 1-15 henkilöön. Projekti oli ensisijaisesti koulutusprojekti. Projektin avulla ke

hitettiin kodintekstiilituotteita valmistava yritysverkosto ja luotiin sille toimintamalli. 

Koulutukset tapahtuivat yhteiskokoontumisissa, joissa olivat paikalla kaikki verkostos

sa toimivat yritykset. Näissä kokoontumisissa käytiin läpi mm. laatuun, menetelmiin, 

mallistoihin ja toimitusvarmuuteen liittyviä asioita sekä perusliikkeenjohdollisia tee

moja. Yrityksille tarjottiin myös koulutusta tukevaa konsultointia sekä atk:n perusval

miuksia tukevaa koulutusta. (POV, 2001; Hollström. haastattelu)

Yritysverkosto rakentui ns. kärkiyritysverkostoksi, jolle perustettiin oma kärkiyritys ja 

markkinointiyhtiö, joka koordinoi tuotteiden valmistusta ja hoiti yhteyksiä tilaajaan. 

Varsinainen valmistusverkosto rakentui siten, että yritykset erikoistuivat eri tuotteisiin
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tai työvaiheisiin. Erikoistuminen toi tehokkuutta rutiinien ja työssä oppimisen myötä. 

Erikoistuminen toteutettiin kuitenkin niin, että eri tuotteeseen tai työvaiheeseen kes

kittyi aina useampia yrityksiä. Näin yksittäisen yrityksen työkiireet eivät aiheuttaneet 

viivästyksiä tuotantoon, (mt.)

Olennaisinta projektin toimintamallissa on toiminnan käytännönläheisyys. Koulutukset 

eivät ole olleet irrallaan verkoston todellisesta toiminnasta ja yritysten arkipäivästä, 

vaan käytännössä on tehty juuri sitä, mitä on opetettukin. Konsultit suorittivat pääosan 

kehittämistyöstä ja koulutuksista projektin suunnittelijan (Chydenius-Instituutista) ol

lessa kuitenkin tiivisti mukana kaikissa vaiheissa. Konsultit tekivät myös yrityskäyn- 

tejä joiden avulla päästiin neuvomaan yrityksiä paikan päällä niiden erityistarpeissa. 

Projektin aikana tehtiin myös yrityskäyntejä, joissa osallistujayritykset pääsivät tutus

tumaan toistensa toimintaan ja menetelmiin. Koulutuksissa saatu oppi vietiin siis kon

sulttien avulla yrityksissä suoraan käytännön toimintaan, (mt.; mh.)

Projektin tärkeimpänä tuloksena voidaankin pitää onnistumista verkoston rakentami

sessa. Verkoston toiminta ollut joustavaa, tuotteiden laatu yhdenmukaista ja toimitus

ajat ovat pitäneet. Verkosto toimi myös osallistujayrityksille mahdollisuutena oppia 

toisilta ja levittää hyviä käytäntöjä, (mh.)

Projektin hyödyt

Projekti tuki nykyisten työpaikkojen säilymistä osallistuvissa yrityksissä. Projektin ai

kana perustettiin myös yksi uusi yritys, verkoston kärkivritys. Uusi tilauskanta toi yri

tyksille merkittävästi lisää työtä. Yritykset saivat myös kokemusta verkostossa toimi

misesta ja suurelle asiakkaalle toimittamisesta, lisäksi projekti loi uskoa pienenkin yri

tyksen mahdollisuuksiin tiukasti kilpaillulla toimialalla. Myös yhteistyö osallistujayri- 

tysten välillä muodostui tiiviiksi, joten hyötyä oli myös yritysten välisestä tiedon, ko

kemusten ja osaamisen jakamisesta. (POV, 2001; Hollström, haastattelu)
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Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Projekti toteutettiin rinnakkain Chydenius-Instituutin Kansallismaisemasta nouseva ta

pa sisustaa -tuotekehitysprojektin kanssa. Tuotekehitysprojektissa kehitetyt tuotteet 

valmistettiin Pienyritys osana verkostoa -projektissa. Rinnakkain toteutetut tuotekehi

tys-ja koulutusprojekti tukivat toisiaan ja varmistivat toimivan lopputuloksen. Projek

tin toimintamallia ja käytäntöjä kehitettiin ja hyödynnettiin näiden kahden hankkeen 

yhteistyössä. (POV, 2001)

Projektista saadut kokemukset verkostomaisesta toiminnasta ovat hyödynnettävissä 

myös muissa yhteyksissä ja muissa hankkeissa. Projektissa syntyneitä hyviä käytäntöjä 

voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Chydenius-Instituutissa tullaan myös 

käyttämään projektista saatua oppia ja kokemuksia hyödyksi tulevaisuudessa. (Holl

ström, haastattelu)

Verkoston rakentamisessa ja tuotannon käynnistämisessä tehtiin yhteistyötä alueen 

muiden vaatetusalan hankkeiden ja niiden asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi pakka

us- ja painotuotteiden tuotannossa pyrittiin käyttämään alueen muiden alojen yrityksiä. 

Paikallisesta aikuiskoulutuskeskuksesta saatiin myös asiantuntemusta tarvittaessa. Näin 

ollen projektin toimintamalli on tullut tutuksi muillekin alueen toimijoille, (mt.; mh.)

Projektin tiedottaminen

Projektista järjestettiin tiedotustilaisuus aluelehdistölle Kokkolassa. Kodin Anttilan 

vastuulla olivat Helsingissä ja Tampereella järjestetyt tiedotustilaisuudet liittyen uusien 

mallien lanseerauksiin. Hankkeen toiminnasta oli artikkeleita alueellisissa lehdissä, li

säksi verkoston valmistamista tuotteista oli artikkeleita sisustusalan lehdissä. (Holl- 

ström, haastattelu)
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Projektin hyvät käytännöt

-koulutusten välitön yhteys yritysten käytännön toimintaan 
-verkoston toimintamalli: kärkiyritys ja erikoistunut valmistusverkosto 
-verkoston joustava ja tehokas toiminta

4.10 Pirkkagram

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Projekti Pirkkagram kuului tavoiteohjelmaan 4 (Henkilöstön sopeuttaminen elinkei

noelämän rakennemuutokseen ja tuotantojärjestelmien muutokseen), toimintalinjaan

4.2 (Ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, ohjaus, neuvonta) sekä toimenpide

kokonaisuuteen 4.2.3 (Työkyvyn ylläpitäminen henkilöstöä ja työympäristöä kehittä

mällä).

Pirkkagram käynnistyi jo vuodesta 1995 Uudenmaan alueella toimineen Gram- 

hankkeen pohjalta osana valtakunnallista GRAM-projektiohjelmaa. Projekti alkoi 

1.4.1998 ja päättyi 31.12.2000. Hankkeen aloitteentekijöitä olivat eri työmarkkinaosa

puolten edustajat; työnantaja- ja työntekijäpuolen liittojen paikalliset organisaatiot. 

Projektin vastuuorganisaationa toimi Tampereen seudun Viestintäyhtymä ry, joka on 

alueen viestintäalan yritysten muodostama yhteistyöorganisaatio. Toiminnan kohde

ryhmänä oli Pirkanmaan alueen viestintäalan pk-yritysten koko henkilöstö. Erityiskoh

deryhmänä olivat kirjapainoalan tuotannon työntekijät, joiden opiskelu keskittyi suu

relta osin graafisen alan ammattitutkintojen suorittamiseen. Projektin järjestämispaik- 

kakunta oli Tampere. (Pirkkagram, 2001)

Pirkkagramin tarkoituksena oli vastata viestintäalan voimakkaan rakennemuutoksen 

aiheuttamiin haasteisiin kouluttamalla alan henkilöstöä. Projekti painottui vahvasti pai

noviestintään eli graafiseen alaan. Hankkeen tavoitteena oli turvata tuotannon, toitni-
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henkilöiden, esimiesten ja johdon sekä toimittajien ammattitaidollinen taso ja siten 

taata yksilön kilpailukyky työmarkkinoilla. Lisäksi haluttiin saattaa henkilöstösuunnit

telu olennaiseksi osaksi yritysten strategista suunnittelua, kehittää alan koulutuspoli

tiikkaa rakennemuutosta edistäväksi, tuottaa koulutusohjelmia ja -menetelmiä sekä op

pimateriaalia ja kehittää seurantajärjestelmä, jolla mitataan koulutuksen vaikuttavuutta. 

Suoritettavien ammattitutkintojen tavoitemääräksi asetettiin 150. (mt.)

Projektin toimintamalli

Hankkeen alussa projektista tiedotettiin monipuolisesti ja projektipäällikkö kävi kerto

masta hankkeesta mukaan haluavissa yrityksissä. Projektissa oli mukana yhteensä 43 

yritystä, jotka edustivat graafista alaa laidasta laitaan koon vaihdellen yhden hengen 

mikroyrityksistä muutamien satojen työntekijöiden yrityksiin. Osallistujayrityksissä 

tehtiin lähtötilakartoitus, jonka perusteella laadittiin koulutussuunnitelma. Lähtötila- 

kartoitukseen kuului yrityksen koko henkilöstölle tehtävä koulutustarvekartoitus, tilin

päätöstietoihin perustuva talousanalyysi, sisäinen ilmapiiritutkimus sekä asiakastyyty

väisyystutkimus. Joissakin yrityksissä tehtiin lisäksi työkykykartoitus. (Pirkkagram, 

2001)

Yritykset valitsivat itse koulutuksiin osallistujat. Koulutus jakaantui ammatilliseen ja 

strategiseen koulutukseen. Ammatillista koulutusta oli tuotannon työntekijöiden am

mattitutkintoon johtava täydennyskoulutus, strategisen koulutuksen aiheina oli tiimi

työskentelyjä laatu, asiakaspalveluja myynti, kieli-, esimies- ja journalistikoulutus se

kä pc:n ajokorttikoulutus. Hankkeen loppuvaiheessa yrityksille tehtiin lopputilakartoi- 

tus, jonka tuloksia voitiin verrata muiden yritysten lisäksi niiden omien lähtötilakar- 

toitusten tuloksiin, (mt.)

63



Projektin hyödyt

Projektin seurauksena keskustelu koulutusasioista viestintäalalla levisi yrityksiin. 

Asenteet koulutukseen muuttuivat myönteisemmiksi ja yritykset oppivat näkemään 

koulutuksen osana henkilöstöpolitiikkaansa ja strategiaansa. Koulutusta ei nähty enää 

pelkkänä kulueränä vaan välttämättömänä investointina tulevaisuuteen. Myös opiske- 

lumyönteisyys kasvoi henkilöstön keskuudessa. Koulutussuunnittelu alettiin nähdä 

osana yrityksen suunnitteluprosessia. Yritysten välinen verkottuminen kehittyi sekä 

teknologisella että toiminnallisella tasolla. Ammattitutkintoja projektin aikana suoritet

tiin noin 120. (Pirkkagram, 2001)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Hankkeen toimintamalli on siirrettävissä ja on monissa tapauksissa jo levinnytkin op

pilaitosten, hankeorganisaatioiden ja viranomaisten käyttöön. Pirkkagram oli mukana 

GRAM-projektien aktiivisessa yhteistyössä, jossa tehtiin yhteistyötä projektitoiminnan 

suuntaamisessa sekä koulutusten järjestämisessä. Myös GRAM-tuotteet ovat levinneet 

etenkin yrityskäyttöön. Yhteistyötä tehtiin myös muiden hankkeiden kanssa eri aloilla. 

Pirkkagramin onnistumisen seurauksena alueella päätettiin jatkaa koulutusta ja käyn

nistettiin Pirkanmaan viestintäalan kehittämis- ja koulutusprojekti Pirvi. (Pirkkagram, 

2001)

Projektin tiedottaminen

Projektin sisäinen tiedottaminen yrityksille oli viikoittaista. Lisäksi projekti tiedotti 

julkisesti toiminnastaan tiedotustilaisuuksin ja osallistuen alan messuille, seminaareihin 

ja kansainvälisiin tapahtumiin. Projektista kirjoitettiin useita lehtiartikkeleita. Valta

kunnallista julkisuutta Pirkkagram sai myös valtakunnallisen GRAM-projektiohjelman 

myötä. (Pirkkagram, 2001)

64



Projektin hyvät käytännöt

-lähtökohtana työmarkkinaosapuolten tiivis yhteistyö yritysten kanssa 
-hankkeen toteutus alan yritysten omalla organisaatiolla 
-Valtakunnallisen GRAM-hankkeen tarjoama tukija yhteistyömahdollisuudet

4.11 45+

Projektin tavoitteet, kohderyhmä ja organisaatio

Projekti 45+ kuului Adapt-yhteisöaloiteohjelmaan, toimintalinjaan 8.1 (Adapt) sekä 

toimenpidekokonaisuuteen 8.1.1 (Koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan järjestämi

nen).

Projekti alkoi 1.1.1998 ja päättyi 30.6.2000. Projektin toteuttajaorganisaationa toimi 

Adulta Oy. Järjestämispaikkakuntana oli Järvenpää. Toiminnan kohderyhmänä olivat 

pk-yritysten ikääntyvät, yli 45-vuotiaat työntekijät Keski-Uudellamaalla. (45+, 2000)

Projektin tavoitteena oli luoda perusteet ikääntyvien työntekijöiden kehittymistarpeiden 

arvioimiseksi. Luodun mallin avulla haluttiin parantaa ja lisätä pk-yritysten yli 45- 

vuotiaiden valmiuksia tieto-, etä- ja monimuototyön tekemisessä. Mallin tavoitteena 

oli, että sen avulla voitaisiin arvioida yrityksen ikääntyvien henkilöiden koulutustarpeet 

tietoteknisten välineiden käytössä, kouluttaa kohderyhmää tietoteknisissä ja muissa 

tietoyhteiskuntaan liittyvissä valmiuksissa ja hyödyntää annettavaa koulutusta suoraan 

työtehtävissä. Projektissa haluttiin myös luoda mentorointimalli, jonka avulla osaa

mista levitetään ja hyödynnetään yritysten sisällä. Tavoitteena oli myös kehittää 

ikääntyvien opiskelijoiden opetusta siten, että heidän erityistarpeensa huomioidaan se

kä lisätä ikääntyvien työntekijöiden omaa arvostusta itseä ja omaa osaamista kohtaan ja 

motivoida heitä uusien asioiden oppimiseen, (mt.)
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Projekti kuului Adapt-yhteisöaloiteohjelmaan ja näin kansainvälisellä yhteistyöllä oli 

merkitystä sen toteuttamisessa. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteeksi asetettiin koke

musten ja tiedon vaihto ikäasioissa, erilaisten ikääntyvien työntekijöiden koulutusta

pojen testaaminen, yhteinen arviointi ja tulosten levittäminen sekä tiedottaminen ikä- 

asioista eurooppalaisille päättäjille, (mt.)

Projektin toimintamalli

Projekti toteutettiin yhteistyössä kahdeksan pk-yrityksen kanssa. Kunkin yhteistyöyri

tyksen kanssa tehtiin alkuhaastattelu, jossa selvitettiin yrityksen johdon näkemys yri

tyksen tulevaisuuden haasteista sekä niiden vaikutuksista ikääntyvän henkilöstön 

osaamisvaatimuksiin ja kehitystarpeisiin. Seuraavaksi työntekijät (193) vastasivat ke- 

hitystarvekartoitukseen, jonka perusteella tehdyn yhteenvedon perusteella sovittiin 

yrityksen johdon kanssa toteutettavasta koulutuksesta. Kehitystarvekartoitusta kehitet

tiin yhteistyössä yritysten kanssa projektin edetessä. Projektissa kehitetyn kartoituksen 

vahvuuksia ovat selkeys, kattavuus, muunneltavuus yritysten tarpeiden mukaan sekä 

orientaatio tulevaisuuteen. Kartoituksen käytössä korostetaan lisäksi yritysjohdon si

toutumista tulosten käsittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. (45+, 2000; Rehumäki, 

haastattelu)

Koulutuksen toteuttajina toimivat koulutuksen sisällöstä riippuen Adulta Oy tai ulko

puoliset koulutusorganisaatiot. Koulutukset räätälöitiin jokaiselle yritykselle tai sen 

ryhmälle erikseen ja niiden aihepiireinä olivat atk ja työyhteisön kehittäminen. Koulu

tuksissa pyrittiin käytännönläheisyyteen siten, että harjoitukset olivat kunkin ryhmän 

omiin työtehtäviin pohjautuvia. Atk-koulutuksissa kouluttaja opasti luokkaopetuksen 

jälkeen työntekijöitä myös heidän omissa työpisteissään yrityksissä. Koulutuksiin osal

listui 112 henkilöä, (mt.; mh.)

Projektin kansainväliset partnerit olivat Antwerpen Universiteit Belgiasta ja Loughbo

rough College Englannista. Kansalliset hankkeet olivat itsenäisiä, mutta partnereiden 

kanssa yhteiset tavoitteet oli helppo määrittää. Yhteistyön nimeksi annettiin AGE
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(Achievement and Growth lead to Employability). Yhteisten vastuiden ja toimintojen 

lisäksi jokaisella partnerilla oli oma vastuualueensa. Suomen vastuulla olivat yhteiset 

www-sivut. (mt.)

Pk-yrityksille rakennettiin myös mentorointi-valmennusta. Englantilaisen partnerin ko

kemusten ja koulutuksen pohjalta toteutettiin pilottihankkeena yhden yhteistyöyrityk

sen kanssa mentorointi-valmennus, joka käynnisti yrityksessä vertaismentoroinnin. 

Mentorointi kohdistui hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämiseen ja vastavuoroiseen 

oppimiseen, (mt.; mh.)

Projektin hyödyt

Projektin tuloksena syntyi pk-yritysten käyttöön soveltuva kehitystarvekartoitus. 

Ikääntyvien oppimisesta tehtiin myös erillinen selvitys, ’Ikääntyvien oppimisen ja 

opettamisen erityispiirteitä, 45+ -projekti’, joka tehtiin haastattelemalla Adultassa 

opettajia sekä yli 45-vuotiaita opiskelijoita. (45+, 2000)

Projekti synnytti ikäjohtamiseen liittyvää keskustelua. Projektipäällikkö arvioi ikäänty

vien työntekijöiden vahvuuksien tiedostamisen lisääntyneen sekä työnantajien että 

työntekijöiden keskuudessa sekä työntekijöiden pelko oman oppimiskyvyn heikkouk

sista vähentyneen myönteisten oppimiskokemusten myötä. (Rehumäki, haastattelu)

Kansainvälisen yhteistyön tuloksena julkaistiin opas ikääntyvien oppimisesta kolmella 

kielellä (suomi ,englanti, flaami). Julkaisussa on teoreettista tietoa ikääntymisestä ja 

oppimisesta sekä esimerkkejä käytännön tilanteista, (mt.; Rayp ym., 1999)

Hyvien käytäntöjen muut mahdolliset käyttäjäryhmät ja yhteistyökumppanit

Ikääntyvien opettamisessa huomioitavia asioita toteutetaan Adultan omissa koulutuk

sissa. Adulta on pyrkinyt myös välittämään projektissa saatua tietoa muille oppilaitok

sille ja tahoille. Atk-koulutuksissa käytetty toimintamalli, jossa kouluttaja opastaa var
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sinaisen koulutuksen jälkeen työntekijöitä vielä heidän omissa työpisteissään, on otettu 

Adultan atk-opetuksessa laajemmin käyttöön. Myös 45+ -projektissa kertynyttä pro- 

jektiosaamista on levitetty talon sisällä. (Rehumäki, haastattelu)

Kehitystarvekartoitus on tuotteistettu ja täten saatavilla yritysten käyttöön. Kartoitusta 

voidaan käyttää suuremmissakin yrityksissä sekä myös muiden kuin ikääntyvien työn

tekijöiden kehitystarpeen arviointiin. Mentorointi-valmennuksen pilottihankkeen ko

kemuksia voidaan käyttää hyödyksi suunniteltaessa mentorointiprojekteja pk- 

yrityksiin. (mh.)

Projektin tiedottaminen

Projektista tiedotettiin julisteella ja esitteillä. Kansainvälisten partnereiden kanssa teh

tiin myös yhteinen englanninkielinen esite ja juliste. Projekti on saanut näkyvyyttä pai

kallislehdissä ja sen päätösseminaarista tehtiin haastattelu alueradioon. Projekti on 

myös osallistunut alueellisiin ja valtakunnallisiin seminaareihin kotimaassa sekä kan

sainvälisten partnereiden kanssa EU:n Employment Week- tapahtumiin. Projektilla on 

oma www-sivusto. (Rehumäki, haastattelu)

Projektin hyvät käytännöt

-kattava ja sitouttava kehitystarvekartoitus pk-yritysten käyttöön 
-koulutuksissa opastus omassa työpisteessä 
-mentorointi-valmennus 
-opas ikääntyvien oppimisesta
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA

5.1 Hyvät käytännöt ESR-projekteissa

5.1.1 Projektien hyvistä käytännöistä

Tässä luvussa 5.1 tullaan ensin tarkastelemaan edellisessä luvussa esiteltyjä projektien 

hyviä käytäntöjä, osaamisen kehittymistä sekä käytäntöjen leviämistä. Teemoja tar

kastellaan myös luvussa 2.4 muodostetun viitekehyksen pohjalta ja arvioidaan tämän 

viitekehyksen soveltuvuutta aiheen tarkasteluun. Lopuksi esitetään joitakin huomioita 

ja kehitysehdotuksia projektien toteutukseen liittyen.

Luvussa 4 kuvatut hyvät käytännöt ovat sekä toimintaa ohjaavia periaatteita, konkreet

tisia toimintamalleja että uusia yhteistyötapoja. Projektien vaihteleva ja monipuolinen 

toiminta eri toimialoilla on taannut lukuisten erilaisten käytäntöjen kehittymisen. Vaik

ka käytäntöjä ei ole mielekästä eikä kaikilta osin mahdollistakaan luokitella ryhmiin 

niiden luonteen mukaan, joitakin yhteisiä tekijöitä niiden synnystä ja perusoletuksista 

on löydettävissä. Yritys-ja osallistujalähtöisyys projektin suunnittelussa, toteutuksessa 

ja arvioinnissa oli kaikkien projektien keskeisin yhteinen tekijä ja sitä voidaan selkeästi 

pitää hyvänä käytäntönä useiden hankkeiden kohdalla (esimerkiksi Osaava Pohjois- 

Karjala, Pro Puu ja Euro-utbildning för småföretag). Toimintaa ohjaavana periaatteena 

se myös vaikutti projektien muiden hyvien käytäntöjen kehittymiseen sekä eri tahojen 

sitoutumiseen hankkeiden toimintaan. Toinen yhteinen tekijä projekteissa oli tehokas ja 

selkeä sisäinen hallinnointi, joka on esimerkiksi projektien Osaava Pohjois-Karjala. 

Maaseudun tietotekniikkaosaamisen vahvistaminen ja Lohjan metallirakenne- ja ohut- 

levytaitokeskus kohdalla nostettu esille hyvänä käytäntönä.

Koulutuspainotteisille projekteille yhteistä oli koulutuksen käytännönläheisyys ja 

konkreettinen yhteys osallistuvien henkilöiden tai yritysten todelliseen työhön. Tästä 

hyviä esimerkkejä tarjoavat Pro Puu -projekti, Ohjelmapalvelualan verkostohanke sekä 

Pienyritys osana verkostoa -projekti. Osallistujayrityksissä koulutusten onnistumista
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tukevina tekijöinä mainittiin nimenomaan sisällöllisesti tarpeita vastaavat aiheet, käy

tännönläheisyys sekä pk-yrittäjien toimintaa ja arkipäivää tuntevat asiantuntijat ja 

kouluttajat.

Joissakin hankkeissa hyvänä käytäntönä voidaan myös nostaa esille yhteistyöverkos

tojen toiminta tai uudenlaisten yhteistyötapojen kehittäminen (esimerkiksi Pro Puu, 

Lohjan metallirakenne- ja ohutlevytaitokeskus ja Pienyritys osana verkostoa). Lisäksi 

projekteissa luotiin tuotteistettuja tai tuotteistamiseen tähtääviä malleja ja työkaluja, 

jotka ovat hyviä käytäntöjä sellaisenaan, mutta myös innovatiivisten ja toimintatavoil

taan osallistavien kehitysprosessiensa kautta (esimerkiksi 45+ -projektin kehitystarve- 

kartoitus).

Projekteissa syntyneitä käytäntöjä voidaan verrata luvussa 2.1 määriteltyihin hyvän 

käytännön kriteereihin. Pääosin tarkastellut käytännöt toteuttavatkin esitetyt laatuvaa

timukset. Projektien toiminnan ja niiden käytäntöjen syntymisen ja kehittymisen lähtö

kohtana voidaan havaita olleen liiketoimintaympäristöstä tai markkinatilanteesta kum

puavia tarpeita tai ongelmia. Lähtökohdat vaihtelivat toimialoittain ja hankkeittain, 

mutta yhteisenä toiminnan motiivina voidaan pitää pk-yritysten tai -yrittäjien koulutus- 

, kehitys- tai verkottumistarpeita, joiden taustalla vaikuttavat muuttuvan toimintaympä

ristön asettamat vaatimukset yritystoiminnalle ja osaamisen kehittämiselle.

Projekteissa syntyneiden hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja yhteistyötapojen, 

suunnittelussa on huomioitu kohderyhmien tarpeet ja toimintaedellytykset. Tarvittaessa 

kohderyhmän, tässä tapauksessa pk-yritysten, koulutus- ja kehitystarpeita pyrittiin 

kartoittamaan mahdollisimman kattavasti erilaisilla koulutus- ja kehitystarvekyselyillä 

ja -kartoituksilla (esimerkiksi GRAKE ja Pirkkagram). Lisäksi osallistuvat yritykset 

olivat toiminnan ja sisällön suunnittelussa aktiivisesti mukana. Projekteja hallinnoivis

sa organisaatioissa työskenteli ihmisiä, joilla oli tuntemusta pk-yrittäjien arjesta ja toi- 

mintaedellytyksistä. Projektipäälliköt edustivat usein laajaa yrityselämän, pienyrittäjän, 

projektitoiminnan ja oman erikoisalueensa tuntemusta. Useissa tapauksissa kehittämi

sen kohteena oli koko yritys ja sen henkilöstö ja koulutusta tai kehittämistoimia pyrit
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tiin tarjoamaan tasapuolisesti yrityksen kaikille henkilöstöryhmille. Näin voidaan kat

soa myös suunnittelun ja toiminnan avoimuuden ja osallistuvuuden toteutuneen.

Ongelmallisempaa on arvioida hyvien käytäntöjen tuottamia tuloksia ja vaikutuksia. 

Projektipäälliköt arvioivat niin yksilöiden kuin yritystenkin osaamisen kehittyneen 

projektien tuloksena. Hankkeiden synnyttämien uusien ja säilytettyjen työpaikkojen 

määrä onkin melko yksiselitteisesti arvioitavissa, mutta esimerkiksi koulutus- ja kehi

tysmyönteisyyden kasvua, toiminnan laadullista kehittymistä ja yrittäjien uskoa toimi

alansa toimintaedellytysten paranemiseen ei ole kaikkien hankkeiden kohdalla pystytty 

empiirisesti osoittamaan. Tästä ilmeneekin projektien heikkous: laadullisten vaikutus

ten arviointia ei oltu suunniteltu eikä toteutettu riittävällä tavalla. Toki projekteissa 

mukana olleiden henkilöiden näkemys laadullisesta kehityksestä on usein oikeansuun

tainen, mutta konkreettisempia mittareita tarvittaisiin kehityksen osoittamiseksi. Tältä 

osin yksi hyvän käytännön kriteereistä - tulosten ja vaikutusten arvioitavuus pitkällä 

aikavälillä - ei kaikilta osin toteutunut.

5.1.2 Osaamisen kehittymisestä

Projektien yhteisenä teemana oli pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. 

Hankkeiden pitkän aikavälin laadullisia tuloksia ja vaikutuksia on tässä yhteydessä 

mahdotonta arvioida johtuen lyhyemmän aikavälin tarkastelunäkökulmasta sekä laa

dullisten mittareiden riittämättömyydestä. Onkin tyydyttävä projekteissa mukana ollei

den henkilöiden arvioihin toiminnan vaikutuksista. Arviot ovat todennäköisesti oikean

suuntaisia, mutta niiden luotettavuutta ei ole kyetty empiirisesti osoittamaan toteen. 

Välimäen ja Immosen (2000) mukaan projektien vaikuttavuutta voidaan tarkastella 

esimerkiksi suhteessa osallistujien ja osallistujayritysten aloitteellisuuteen, uuden tek

nologian ja työmenetelmien hallintaan sekä tuottavuuteen, toimintatapojen kehitykseen 

sekä henkilöstön motivaation ja yhteistyön kehittymiseen. Projektipäälliköiden arvioi

den mukaan projektit ovat vaikuttaneet myönteisellä tavalla juuri edellä mainittuihin 

asioihin. Lisäksi projektien vaikutuksesta on sekä säilytetty vanhoja että luotu uusia 

työpaikkoja.
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Projekteissa työskennelleet henkilöt olivat sitä mieltä, että hankkeiden toiminta herätti 

osallistujayrityksissä kiinnostuksen systemaattiseen kehittämistoimintaan. Yritysten 

koettiin alkavan suhtautumaan koulutukseen pakollisen kustannuserän sijasta myös 

olennaisena investointina tulevaisuuteen. Havaittavissa olikin, että useissa yrityksissä 

koulutussuunnittelu otettiin mukaan yrityksen suunnitteluprosessiin ja alettiin nähdä 

osana yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja strategista päätöksentekoa. Lisäksi useissa 

projektien osallistujayrityksissä luotiin laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä ke

hitettiin uudentyyppistä koulutusta yritysten tarpeita vastaavasti. Projektissa mukana 

olevat henkilöt arvioivat teknologisten menetelmien hallinnan ja atk-osaamisen kehit

tyneen sekä yritysten, yritysverkostojen ja joissakin tapauksissa kokonaisten alueiden 

tai toimialojen kilpailukyvyn parantuneen. Projektien henkilöstökoulutusten koettiin 

nostaneen myös yksittäisten työntekijöiden osaamistasoa parantaen näin heidän työssä 

selviytymistään ja työmarkkina-asemaansa. Myös henkilöstön työmotivaation arvioitiin 

parantuneen nousseen osaamistason ja kehittymismahdollisuuksien myötä.

Projekteissa luotiin uusia yhteistyöverkostoja ja toiminnan muotoja. Osan projekteista 

toiminta-ajatuksena oli nimenomaan yritysverkoston luominen ja kouluttaminen, mutta 

verkostoitumista ja uudenlaisen yhteistyön luomista tapahtui myös lähtökohdiltaan toi

senlaisissa hankkeissa. Esimerkiksi Lohjan metallirakenne ja ohutlevytaitokeskus - 

projektissa osatavoitteena oli siirtää uusinta tutkimustietoa osaamiseksi pk-yrittäjien 

käytännön toimintaan. Projektissa pyrittiinkin luomaan yhteistyötä alan tutkimuslai

tosten ja korkeakoulujen sekä pk-yrittäjien ja -yritysten välille. Useassa projektissa py

rittiin lisäksi kehittämään yritysten, oppilaitosten, kouluttajien ja työvoimaviranomais

ten välistä yhteistyötä entistä toimivammaksi niin. että koulutus-ja työvoimapalveluilla 

kyettäisiin entistä paremmin vastaamaan yritysten todellisiin tarpeisiin (esimerkiksi 

Imatran seudun yrittäjien osaamisen verkottuminen -projekti).
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5.1.3 Hyvien käytäntöjen leviämisestä

Uuden institutionaalisen teorian mukaisesti hyvien käytäntöjen leviäminen on seura

usta institutionaalisista prosesseista, joista keskeisin tässä yhteydessä on mimeettinen 

isomorfismi. Käytäntöjen mimeettinen leviäminen tarkoittaa, että uudet käyttäjäryh

mät hallitsevat omaa ja toimintaympäristönsä epävarmuutta ottamalla käyttöön jo ai

emmin hyväksi osoittautuneita toimintatapoja, joiden soveltaminen ja kehittäminen 

omassa toiminnassa voi lisäksi oikeuttaa organisaation toimintaa ja auttaa perustele

maan sitä ulkopuolisille tahoille.

Tutkimuksen projektit eivät itse etsineet hyviä käytäntöjä malleiksi toiminnalleen tai 

aktiivisesti pyrkineet etsimään omille hyville käytännöilleen uusia käyttäjäryhmiä. 

Useat projekteista vastuussa olevat henkilöt olivat sitä mieltä, että tarpeen ja kysynnän 

toimintamalleille tai käytännöille pitää tulla ulkopuolelta, ennen kuin projekti voi läh

teä levittämään omaa osaamistaan tai kokemuksiaan laajemmin. Toisin sanoen leviä

misen edellytyksenä on jonkin uuden käyttäjäryhmän kiinnostus ja halu siirtää käytäntö 

osaksi omaa toimintaa. Tiedottamisen rooli projektien toiminnassa korostuu, koska uu

det käyttäjäryhmät eivät voi olla tietoisia hyvistä käytännöistä ja täten tehdä aloitetta 

soveltaa niitä omaan toimintaansa, jollei niistä ole tiedotettu riittävän laajasti.

Projektien ulkoinen tiedotustoiminta oli vaihtelevan tasoista. Jokainen projekti sai 

kohtuullisesti näkyvyyttä omalla alueellaan ja kohderyhmiensä keskuudessa, mutta 

vaikka projektit pyrkivät tiedotuksellaan kertomaan toiminnastaan ja tuloksistaan, niin 

harvoissa tapauksissa tiedotus keskittyi nimenomaan hyvien käytäntöjen esittelyyn. 

Joissakin projekteissa, esimerkiksi Pirkkagramissa, tiedotukselle oli kuitenkin luotu 

omat selkeät tavoitteensa ja se oli hyvin aktiivista.

Hyvien käytäntöjen leviämiskanavana toimii tiedottamisen ohella myös yhteistyö mui

den hankkeiden, organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Suurin osa projekteista oli
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verkottunut ainakin oman alueen tai toimialan hankkeiden kanssa, näkyvintä yhteistyö 

oli valtakunnallisen GRAM-hankkeen projekteissa GRAKE ja Pirkkagram.

Myös hyvien käytäntöjen vaihteleva luonne vaikuttaa niiden leviämiseen. Konkreettisia 

työkaluja tai jo tuotteistettuja menetelmiä on huomattavasti helpompi levittää kuin 

yrityslähtöisyyden kaltaisia toiminnan perusolettamuksia. Valmiita työkaluja ei tarvitse 

muokata uuteen ympäristöön samalla tavalla kuin laajempia toiminnan filosofiaa kos

kevia näkemyksiä, jotka vaativat uuden kontekstin myötä jatkuvaa soveltamista ja uu

sien merkitysten etsimistä omasta toiminnasta. Projektien hyvistä käytännöistä suurin 

osa on luonteeltaan sellaisia, jotka tulee räätälöidä uuteen toimintaympäristöön sovel

tuviksi ja uuden kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Tämä ei kuitenkaan vie käytän

nöiltä niiden luonnetta hyvinä käytäntöinä. Soveltaminen, räätälöinti ja muokkaus vain 

osoittavat, että käytäntö todella on ajankohtainen ja hyödyllinen uudessakin yhteydessä 

ja sitä pystytään hyödyntämään uuden organisaation tarpeiden mukaisesti. Mitään mal

lia ei sellaisenaan voida siirtää toiseen yhteyteen ja olettaa sen toimivan, vaan uuden 

toimijaryhmän ja organisaation on ensin muodostettava siitä oma toimintatapansa, jotta 

siihen voidaan sitoutua ja saada aikaan hyviä tuloksia.

Joitakin projektien tuloksia tai työkaluja tuotteistettiin. Tästä toimivat esimerkkeinä 

45+ -projektin kehitystarvekartoitus ja Kylmä kilpailueduksi -projektin Matkailijan 

kylmäopas. Tällöin projekti on nähnyt vaivaa tuotteiden kehittämiseksi ja muutkin 

ryhmät pääsevät helposti hyödyntämään niitä. Vähemmän konkreettisten hyvien käy

täntöjen leviäminen ei ole yhtä yksinkertaista. Projektien yhteistyöverkostoissa on 

opittu ja kuunneltu toisten näkemyksiä ja kokemuksia ja täten viety osaamista ja toi

mintatapoja eteenpäin. Projektien hallinnoija- ja toteuttajaorganisaatiot ovat myös ak

tiivisesti käyttäneet hankkeissa syntyneitä toimintamalleja ja -tapoja hyödyksi omassa 

toiminnassaan. Lisäksi usean projektin seurauksena syntyi jatkohankkeita, joissa luon

nollisesti hyödynnetään ja kehitetään aiemmin syntyneitä hyviä käytäntöjä. Varsinaista 

käytäntöjen siirtoa kokonaan uusiin hankkeisiin on kuitenkin tapahtunut vain vähän. 

Tähän lienee useita syitä. Ensinnäkin tarkasteluperspektiivi on melko lyhyt, muutamia 

vuosia, ja toisaalta käytäntöjen levittämiseksi ei ole tehty riittävän aktiivista työtä.
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Mahdollisesti aktiivisemmalla tiedotustoiminnalla ja esimerkiksi tämän tutkimuksen 

kaltaisella hyvien käytäntöjen etsimis- ja dokumentointityöllä voidaan levittää tietoi

suutta hyvistä käytännöistä ja saada täten uusia käyttäjäryhmiä kiinnostumaan niiden 

tarjoamista esimerkeistä toiminnan kehittämiseen.

5.1.4 Tutkimuksen viitekehyksestä

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämi

seen liittyvistä projekteista hyviä käytäntöjä ja pohtia niiden leviämismahdollisuuksia. 

Hyvät käytännöt, niiden vaikutus osaamisen kehittymiseen sekä käytäntöjen leviämi

nen liitettiin toisiinsa luvussa 2.4 muodostetun viitekehyksen avulla. Seuraavassa pyri

tään arvioimaan tämän viitekehyksen soveltuvuutta aiheen tarkasteluun.

Lähtöoletuksena olivat yritysten kehittymistarpeet, jotka on huomioitu ja tulkittu oike

alla tavalla ja otettu kehittämistoimien suunnittelun lähtökohdaksi. Yritykset sitoutuvat 

kehittämistoimintaan, joka vaatii sekä niiltä että projektin suunnittelija- ja toteuttajata

hoilta merkittävää panostusta toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Projekteissa syntyy hyviä käytäntöjä, niin toimintamalleja, yhteistyötapoja kuin konk

reettisia työvälineitäkin, joiden syntymiseen ovat vaikuttanut yritysten ja projektiorga

nisaatioiden senhetkinen osaaminen ja toimintavalmiudet. Syntyneet hyvät käytännöt 

puolestaan vaikuttavat positiivisesti osaamisen kehittymiseen kohdeyrityksissä. Osaa

misen kehittyminen parantaa niin yksilöiden ammattitaitoa kuin yrityksen kilpailuky

kyäkin. Muut organisaatiot saattavat kiinnostua itselleen ajankohtaisista ja hyödyllisistä 

hyvistä käytännöistä ja pyrkiä siirtämään niitä omaan toimintaansa. Käytäntöjen so

veltamisessa nämä organisaatiot saavat lisää oppimiskokemuksia ja myös niiden osaa

minen kehittyy.

Todellisuudessa edellä kuvattu prosessi toteutuu osittain. Projektin osallistujayritysten 

tarpeet on otettu kaikissa hankkeissa toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi. Yritykset 

ovat olleet riittävän sitoutuneita koulutus- ja kehitystoimintaan ja projektiorganisaatiot 

ovat nähneet vaivaa saadakseen koulutus- ja kehitystoimet sisällöltään yritysten tar-
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peitä vastaaviksi ja niiden kannalta mielekkäällä tavalla toteutettua. Projektien toimin

nan tuloksena on syntynyt lukuisia hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen vaikutuksia 

osaamisen kehittymiseen osallistujayrityksissä on sen sijaan vaikeampaa osoittaa to

teen. Yksilöiden ammattitaidon ja yritysten kilpailukyvyn voidaan olettaa parantuneen 

ja kokonaisuudessaankin osaamisen kehittyneen, mutta mittareita, joilla tämä yksise

litteisesti voitaisiin näyttää toteen, ei ole luotu riittävästi.

Myöskään käytäntöjen leviäminen ei toteudu edellä kuvatulla yksinkertaisella tavalla. 

Projektien hyville käytännöille oli tunnistettavissa joitakin uusia käyttäjäryhmiä ja yh

teistyökumppaneita, mutta todellisuudessa käytäntöjen siirtoa tapahtui vain vähän. Uu

den institutionaalisen teorian näkemys organisaatioista, jotka imitoivat oikeutetuilta 

vaikuttavia toimintatapoja, sopinee tähän yhteyteen sillä edellytyksellä, että hyvien 

käytäntöjen potentiaaliset vastaanottajaorganisäätiöt saisivat riittävästi tietoa hankkeis

sa kehitetyistä hyvistä käytännöistä. Tämä edellytys ei kaikilta osin toteutunut, joten 

hyvien käytäntöjen leviämistä tapahtui huomattavasti oletettua vähemmän.

Hyvien käytäntöjen leviämistä ei myöskään ole otettu riittävästi huomioon projektien 

toiminnan suunnittelussa. Jos hyvien käytäntöjen tunnistaminen, niistä tiedottaminen ja 

niiden mahdollinen levittäminen kuuluisivat projektin tavoitteisiin alusta alkaen, saat

taisivat käytännöt levitä nykyistä tehokkaammin ja laajemmalle.

5.2 Huomioita ja suosituksia projektien toteutuksesta

5.2.1 Projektien toteuttamisesta ja hallinnoinnista

Tässä luvussa esitetään muutamia projektien toteutukseen liittyviä havaintoja ja suosi

tuksia, jotka eivät ole tulleet huomioiduksi aiemmin tämän tutkimuksen puitteissa.

Projektien alkuvaiheessa projektihenkilöstön on varattava riittävästi aikaa ja resursseja 

toimintamallin ja seurantajärjestelmän luomiseen. Projektin käynnistysvaihe on muu

tenkin kriittinen ja ulkopuolisen tuen tarve on juuri silloin suurimmillaan. Aloittava

76



projektiorganisaatio saattaa kohdata lukuisia ongelmia suunnitteluun, käytännön to

teuttamiseen. hallinnointiin ja raportointiin liittyen. Projektien käynnistymistä voitai

siinkin tehostaa, jos esimerkiksi rahoittajataholla olisi tarjota enemmän projektitoi

mintaan perehtyneiden henkilöiden teknistä apua paikan päällä projektien järjestämis- 

paikkakunnilla.

Projekteissa nousi myös esille tarve löytää keskitettyä tietoa oman alan kouluttajista, 

asiantuntijoista ja konsulteista. Koulutusten suunnittelutyössä olisi koettu hyödylliseksi 

tietokanta, joka tarjoaisi tietoa tietyn osa-alueen osaajista. Perustietojen kuten yhteys

tietojen lisäksi tietoa olisi hyödyllistä saada myös muiden tahojen kokemuksista kysei

sistä asiantuntijoista. Avoimuus ja tiedonvälitys kouluttajista ja konsulteista sekä heistä 

saadusta palautteesta parantaisi projektien koulutuksen tasoa. Projekteissa on saatettu 

tehdä suuri työ asiantuntijoiden löytämiseksi ja palautteen keräämiseksi heidän toimin

nastaan ja näitä tietoja voitaisiin hyödyntää muissakin saman alan projekteissa tai 

koulutushankkeissa. Pidemmissä hankkeissa on myös varattava resursseja projektihen

kilöstön oman ammattitaidon kehittämiseen.

Projektin hallinnoijalta tai toteuttajalta vaaditaan myös rohkeutta ja ennakkoluulotto

muutta tehdä uudenlaisia ratkaisuja projektin aikana, mikäli suunnitelmassa tai tavoit

teissa nimetyt toimenpiteet eivät näytä johtavan haluttuun lopputulokseen. Osallistujien 

palautetta on kuunneltava alusta alkaen ja koulutussuunnitelmia on pyrittävä tarkenta

maan ja toimintaa kehittämään sen mukaisesti. Joustavuus ja nopea reagointi tarpeen 

mukaan ovat välttämättömiä toimintatapoja projektiluontoisessa toiminnassa.

Pienten yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden resurssitilanne aiheuttaa haasteita myös 

projektien taloudelliselle hallinnalle. Pääoman puuttuessa ja rahaliikenteen ollessa hi

dasta hankerahoitusta saavilla pienillä toimijoilla saattaa olla vaikeuksia toimintamallin 

rakentamisessa. Paikallisten ruohonjuuritason toimijoiden ja pienten yritysten osallis

tuminen hankkeisiin saattaakin joissain tapauksissa vaatia väliaikaista kehittämisra

hoitusta.
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Hankkeiden välistä yhteistyötä voitaisiin kokonaisuudessaan kehittää toimivammaksi. 

Ajan ja resurssien puute saattavat olla esteenä yhteistyön toteuttamiselle, jokainen 

projektihan toteuttaa ensisijaisesti omaa ydintoimintaansa. Jo hankkeiden toiminnan 

suunnittelussa ja aikatauluttamisessa pitäisikin siis ottaa alustavasti huomioon yhteis

työn vaatimat ajalliset ja taloudelliset resurssit. Tietoa pitäisi pystyä keräämään vähin

tään saman alueen tai saman toimialan jo toteutetuista, käynnissä olevista ja suunnit

teilla olevista muista hankkeista. Projektien aktiivisempi verkottuminen auttaisi myös 

tulosten ja käytäntöjen leviämisessä. Lisäksi kokeneet projektien hankkeistajat ja toi

mijat voisivat toimia uusien hankkeistajien kummeina sekä henkilötasolla että hanke- 

organisaatioiden puitteissa.

Projektin vaikuttavuuden arviointi koettiin ongelmalliseksi. Määrällisten tavoitteiden 

saavuttamista oli helppo mitata, mutta laadullisten tulosten ja vaikutusten mittaus ja ar

viointi koettiin useassa yhteydessä ongelmalliseksi. Ongelmana oli se, että projektin 

toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ei yleensä oltu otettu huomioon projektin ta

voitteita laadittaessa ja toimintaa suunniteltaessa. Näin ollen siihen ei oltu varattu aikaa 

tai taloudellisia resursseja. Vaikutusten arviointiin vaadittaisiin lähes poikkeuksetta 

myös pidempi aikaperspektiivi kuin mitä projektien hankeluontoisilla organisaatioilla 

on mahdollista toteuttaa. Projektin lopullisen vaikuttavuuden kannalta keskeistä on 

myös se, kuinka aikaansaatuja tuloksia jatkossa ylläpidetään ja kehitetään. Tulosten 

pysyvyys olisi turvattava projektin päättymisen jälkeen ja toimintaa olisi tarvittaessa 

kyettävä jatkamaan ilman ulkoista hanketukea. Ihanteellista olisi, jos projektit toimisi

vat tietyn toiminnan alkusysäyksenä, josta pysyvämpää kehittämistä olisi mahdollista 

lähteä rakentamaan. Sellaisten toimintatapojen ja käytäntöjen luominen, joiden avulla 

projektin kokemukset ja tulokset jäisivät elämään varsinaisen projektin päättymisen 

jälkeenkin, tulisi olla tavoiteltavaa jokaisessa hankkeessa.
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5.2.2 Pk-yritysten kontekstista

Projektien kohderyhmän, pk-yrityksten, toimintaedellytykset ja -ympäristö asettavat 

tiettyjä vaatimuksia projektien toiminnalle. Koulutusprojekteissa tämä asettaa vaati

muksia projektien käyttämien kouluttajien, konsulttien ja muiden asiantuntijoiden 

osaamiselle. Erittäin keskeiseksi koettiin, että kouluttajien tulee tuntea ja huomioida 

yrittäjien ja yritysten ydinosaaminen, toimiala sekä toiminnan mentaliteetti. Koulutta

jia, joilla oli riittävästi toimialatuntemusta sekä mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia 

yrittämisestä ja pienyrittäjän arvomaailmasta, arvostettiin eniten.

Verkottumisprojekteissa yritysten ja projektin toteuttajien tulee pohtia, mitä verkostoi- 

tumisella todella tarkoitetaan sekä kenen tarpeista se lähtee. Tulevaisuudessa yritysten, 

asiakkaiden ja toimittajaorganisaatioiden välille muodostuu uudenlaisia rajapintoja ja 

yritysten välisestä kilpailusta siirrytään yhä enemmän yritysverkostojen väliseen kil

pailuun. Tällöin keskeiseksi nousee tuotanto- tai muun verkoston yritysten välisen yh

teistyön kehittäminen. Yritysten välisen toiminnan rajapintaongelmissa tietojärjestel

mien kehittäminen ja integrointi muuttuu yhä tärkeämmäksi kilpailukyvyn osatekijäksi.

Pk-yritysten koulutusta suunniteltaessa on jatkuvasti otettava huomioon koulutettavien 

yritysten henkilö-, yritys- ja toimialakohtaiset erityistarpeet. Yrityksiin ei voida viedä 

valmistaja ennalta suunniteltua koulutuspakettia vaan toimenpiteet on suunniteltava ja 

toteutettava sisällöltään ja toteutustavaltaan tarpeita vastaaviksi jatkuvassa vuorovai

kutuksessa osallistujien kanssa.
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