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NÄIN LÄHETÄT 
TEKSTIT 
JA KUVAT

YLÄKERTA- 
ARTIKKELIT
Kaleva, Yläkerta
PL 170,  
90401 Oulu tai  
artikkelit@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 834
 
Tekstin pituus on 4 700 
merkkiä otsikoineen, välilyön-
teineen ja kirjoittajaesittelyi-
neen. Tekstin voit lähettää  
joko sähköpostina tai liitetie-
dostona.

MIELIPIDE- 
KIRJOITUKSET
Kaleva, Lukijalta,  
PL 170, 90401 Oulu
tai mielipide@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 755

Tekstin pituus enintään  
3 000 merkkiä välilyönteineen. 
Kirjeissä on oltava kirjoittajan 
nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Kaleva hyväksyy nimimerkit 
vain poikkeustapauksissa. 
Toimituksella on oikeus tarvit-
taessa käsitellä kirjoituksia.

Mielipiteitä julkaistaan myös 
verkossa kaleva.fi/mielipiteet
Kaleva.fi:ssä  voidaan julkaista 
myös tekstejä, joita ei julkaista 
Kalevassa.

Lähetä kuvat ja teksti- 
viestit numeroon 13222.

KUVAT
Kännykällä: Kirjoita teksti-
kenttään LUKIJAKUVA, KU-
VAAJAN NIMI, TILANNETEKSTI 
ja lähetä kuva numeroon 13222.
Viestin hinta normaalin MMS-
viestin hinta. Toimii Elisan, 
Saunalahden, Telian ja DNA:n 
liittymillä.
 
Tietokoneelta: Lähetä kuva 
–lomake löytyy osoitteesta 
www.kaleva.fi/lukijakuva

Lähetä vain itse ottamiasi 
kuvia. Muistathan, että ku-
vassa olevilta tunnistettavilta 
henkilöiltä on pyydettävä lupa 
julkaisemiseen.

TEKSTIVIESTI
Viestin pitää alkaa kirjaimilla 
MP, sen jälkeen lyödään yksi 
tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotet-
tava pisteellä.
MALLI: MP Minusta verotus on 
liian kovaa. Matti Meikäläinen.
Merkkejä saa olla enintään 
200. Toimii Elisan, Saunalah-
den, Telian ja DNA:n liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa. 
Toimitus valitsee julkaistavat 
viestit.

!13222
Lähetä meille kuvia, teksti -
viestejä ja uutisvinkkejä.
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T yöyhteisöt monialaistu-
vat jatkuvasti työelämän 
muutoksen ja työn mur-
roksen myötä. Monialai-

suudella tarkoitetaan koulutusala-
rajojen ylittämistä, jolloin eri tut-
kinnon ja koulutuksen suorittaneet 
työskentelevät samassa tiimissä tai 
työryhmässä.

Tulevaisuuden johtamisosaami-
nen on kykyä johtaa monialaises-
ti. Hyvällä johtajalla on monialais-
ta ymmärrystä ja kykyä, jolloin hän 
osaa katsoa asioita useista eri näkö-
kulmista. 

Hyvin pitkälle on kyse ihmis-
ten välisestä vuorovaikutuksesta ja 
omasta tahdosta ymmärtää ja näh-
dä asioita toisen alan silmin. 

Erilaista työkokemusta ja koulutus-
taustaa omaavat työntekijät voivat 
oman osaamisensa kautta uudistaa 
työyhteisöä laaja-alaisesti ja kehit-
tää omaa asiantuntijuuttaan. Mo-
nialaisuus on työyhteisöissä rikka-
us, joka tukee uusien toimintatapo-
jen kehittämistä. Työelämässä tar-
vitaan kykyä soveltaa erilaista tie-
toa ja ratkaista ongelmia, joita no-
peasti muuttuvat olosuhteet tuovat 
mukanaan. 

Väistämättä monialaisuus haas-
taa työntekijöitä sietämään myös 
erilaisuutta ja muuttuviin työn te-
kemisen puitteisiin liittyvää epävar-
muutta.

Osaamistarpeiden muutoksia on 
kartoitettu Opetushallituksen en-
nakointifoorumin raportissa Osaa-
minen 2035. Raportissa nostetaan 
esille useita tulevaisuuteen vaikut-
tavia muutostekijöitä. Yksi keskei-

simmistä on digitalisaatiokehitys, 
joka ulottuu yhteiskunnassa kaikil-
le tasoille pakottaen organisaatioi-
ta uudistamaan vanhoja toiminta-
mallejaan ja yksilöitä kehittämään 
jatkuvasti omaa osaamistaan. Digi-
talisaatioon liittyy myös yhä kiihty-
vä muutosvauhti: se mistä puhum-
me tänään, toteutuu jo huomenna 
työelämässä.

Osaaminen 2035 -raportin mu-
kaan johtamisessa korostuu digita-
lisaation myötä verkostoituvien ja 
virtuaalisten työyhteisöjen johta-
misosaaminen. Esimiestyön luon-
ne muuttuu hierarkkisesta johtami-
sesta osaamisen, motivaation ja luo-
vuuden johtamiseen sekä valmen-
tamisen. 

Työn digitalisoituminen ja työn-

tekijöiden monialaistuminen edel-
lyttävät myös johtamisosaamisen 
kehittämistä. Henkilöstöjohtamisen 
merkitys kasvaa; nopeasti muuttu-
va työ vaatii myös työntekijöiden 
henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tämistä ja johtamista, joka esimies-
työssä olevien tulee mahdollistaa 
osana omaa työtään.

Omasta osaamisesta ja sen ajanta-
saisuudesta on yksilötasolla huoleh-
dittava jatkuvalla kouluttautumisel-
la. Myös Sanna Marinin hallitusoh-
jelmassa on huomioitu muuttuvan 
työelämän vaatimuksena lisäänty-
nyt oman osaamisen päivittämisen 
ja jatkuvan oppimisen tarve. 

Organisaatioissa haasteena on joi-
denkin tehtävien osalta työvoima-
pula: osaajia tarvittaisiin enemmän 
kuin heitä on tarjolla. Kansantalou-
den näkökulmasta työmarkkinoi-
den kysyntä ja tarjonta eivät koh-
taa, koska toisaalta on myös paljon 
niitä, joille puuttuvan tai vanhen-
tuneen osaamisen vuoksi työpaik-
kaa ei löydy. 

Jotta osaajatarpeet ja -potentiaa-
li kohtaisivat nykyistä paremmin, 
tarvitaan erilaisia koulutusratkaisu-
ja ja -vaihtoehtoja. Tämä avaa uusia 
mahdollisuuksia kaikille koulutus-
organisaatioille uudistaa sekä kou-
lutustarjontaansa että pedagogisia 
ratkaisujaan myös johtamiskoulu-
tuksen osalta.

Tulevaisuuden työelämän tarpeita 
on koulutusorganisaatioissa peilat-
tava monin eri tavoin. Yksi keino on 
aktiivinen työelämäyhteistyö ja tu-
levaisuustaitojen kehittäminen. Sit-
ran kokoama ja julkaisema katsaus 

Megatrendit 2020 luo kokonaisku-
vaa siitä, mihin tulee keskittyä pää-
töksenteossa tulevina vuosina. 

Vaade osaamisten jatkuvasta ke-
hittämisestä ja päivittämisestä edel-
lyttää koulutuksen järjestäjiltä ny-
kyistä suurempaa ketteryyttä. Kou-
lutuksen on tarjottava työelämäläh-
töisiä, monimuotoisia, jatkuvan op-
pimisen koulutuskokonaisuuksia. 

Monialaiset työyhteisöt velvoitta-
vat huomioimaan monialaisuuden 
myös koulutuksessa.

Ketterä väylä hankkia itselle tie-
toa, taitoa ja pätevyyttä johtaa 
on suorittaa ylempi korkeakoulu-
tutkinto ammattikorkeakoulussa 
(YAMK). Suomessa ammattikor-
keakoulut ovat laajalti siirtyneet to-
teuttamaan YAMK-tutkinnot Master 
Schoolissa.

Lapin ammattikorkeakoulussa 
YAMK-koulutukset on organisoitu 
tästä keväästä alkaen Lapin AMK 
Master Schooliin. Kyse on ennen 
kaikkea YAMK-koulutusten kehit-
tämisestä, jota tällä hetkellä Lapis-
sa tukee Euroopan sosiaalirahas-
ton rahoittama Lapin kehittäjäkou-
lu -hanke. 

Tavoitteenamme on luoda uu-
denlaista, muuttuvaa monialaista 
työelämää palvelevaa YAMK-tutkin-
tokoulutusmallia vastaamaan mo-
nialaistuvien työyhteisöjen johta-
misen osaamistarpeisiin.6

Maarit Tihinen on filosofian 
tohtori (FT) ja Outi Mattila 
terveystieteiden tohtori (TtT). He 
työskentelevät yliopettajina Lapin 
ammattikorkeakoulussa (Lapin 
AMK Master School).

Monialaistuva työyhteisö
haastaa työn johtamista

”Väistämättä monialaisuus 
haastaa työntekijöitä 
sietämään myös erilaisuutta 
ja muuttuviin työn tekemisen 
puitteisiin liittyvää 
epävarmuutta.”

YLÄKERTA

MAARIT TIHINEN OUTI MATTILA

Lukijan kuva

Mummolan huussin uusi ilme.
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