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Osaamiskartoitus-workshop kevät 2021 
 

 AJANKOHTA: 07.05.2021 ja 31.05.2021 workshop-päivät ja niiden välillä 
yrityskohtaisia tehtäviä 

 PAIKKA: Verkossa TEAMS:n välityksellä 
 KOHDERYHMÄ: Teknologia-alan yritykset, esim. hr-toimesta ja strategisesta 

kehittämisestä ja johtamisesta vastaavat henkilöt 

KOULUTTAJA(T): Taina Hanhinen, toimitusjohtaja, FT, C&Q Systems Oy 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -
hanke ja C&Q Systems Oy järjestävät Osaamiskartoitus-workshopin. 

Koulutus on maksuton.  
 

OHJELMA 
Workshop-päivien aikana yrityksiä tuetaan osaamistarpeittensa 
tulevaisuuspainotteisessa määrittelyssä sekä tunnistetaan henkilöstönsä kyvykkyydet ja 
mahdolliset osaamiskapeikot sekä henkilöstön motivaatiotasot liittyen heiltä 
edellytettäviin osaamisiin. 

Workshoppeihin osallistuvista teknologia-alan yritystä toivotaan kustakin noin 2–3 
mielellään yrityksen johtotehtävissä työskentelevää henkilöä.  

Osaamiskartoitukset rajataan 1–3 ammattiryhmään / yritys (riippuen osallistujamäärästä). 

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysytään, minkä ammattien osaamiskartoitukset 
he haluavat yrityksessään toteuttaa. Workshoppien aikana jokaiselle yritykselle 
rakennetaan omat ammattiryhmäkohtaiset osaamisprofiilit, joihin kunkin yrityksen 
osaamiskartoitukset perustuvat. 

Ensimmäisessä workshopissa osallistujille tarjotaan kartoitettavien ammattiryhmien 
osaamisprofiilien pohjat, jotka sisältävät sekä geneerisiä osaamisia ja asenteita sekä 
kyseisten ammattien yleisimpiä ammatillisia osaamistarpeita. Pohjat perustuvat satojen 
suomalaisten teknologiayritysten osaamiskartoitusten aineistoihin.  

Osaamisprofiilienpohjat muokataan workshop-päivien aikana osallistujayritysten 
henkilöstön kompetenssikartoituksiin sopiviksi, jonka jälkeen kartoitettava kohderyhmä 
arvioi osaamisensa. Jokainen kartoitettu henkilö saa tuloksena henkilökohtaisen 
osaamiskorttinsa ja yritykset saavat yrityskohtaiset osaamismatriisit, joihin on koottu 
kartoitettujen henkilöiden osaamisen tasot sekä motivaatiotasot. 
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1. Workshop-päivä 7.5.2021 klo 12:00‒16:00 
• Työelämäosaaminen ja sen kartoittaminen 
• Yrityksen geneeriset sekä arvopohjaiset osaamistarpeet 
• Ammatilliset teknologiaosaamistarpeet  
• Pienryhmissä työskentelyä 
• Ohjeistus yrityskohtaisen osaamisprofiilin tarkentamiseen  

 

Ensimmäisen ja toisen workshop-päivien välillä tapahtuva työskentely 
• Osaamisprofiilien yrityskohtainen muokkaaminen yrityksissä. 
• Osaamisten ja motivaatiotasojen itsearviointi 

 

2. Workshop-päivä 31.5.2021 klo 14:00‒16:00, tulosten purku 
Yritysten edustajille esitellään koko osallistujaryhmän osaamistasojen, kuilujen, 
motivaatiotasojen ja merkitystasojen anonyymit keskiarvot eli mitä osaamisia ryhmässä 
pidetään liiketoiminnalle kaikkein tärkeimpinä, mitkä osaamiset hallitaan parhaiten tai 
heikoimmin, missä osaamisissa ovat suurimmat osaamiskapeikot ja mitkä osaamiset 
motivoivat kartoitettuja henkilöitä eniten ja vähiten. 

Yrityksille on toimitettu etukäteen ennen toista workshop-päivää henkilökohtaiset 
osaamiskortit sekä yrityskohtaiset osaamismatriisit. Workshopin aikana käydään läpi, 
miten osaamiskartoitusten tuloksena syntyviä raportteja tulkitaan.  

Osallistujaryhmän kanssa keskustelua ja kokemuksia henkilökohtaisten 
osaamiskartoitusten tekemisestä ja kartoitusten tuottamien tulosten 
hyödynnettävyydestä. 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 30.04.2021 klo 12:00 mennessä 
https://www.lyyti.in/osaamiskartoitus_kevat_2021 

 LISÄTIETOJA: Taina Hanhinen C&Q Systems, taina.hanhinen@cqsystems.fi 
p. 044 5383600 

https://www.lyyti.in/osaamiskartoitus_kevat_2021
mailto:taina.hanhinen@cqsystems.fi
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