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OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

Kuva Nynäsistä kun sähkökatko 
yllätti johtamisvalmennuksen 
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Kuka sinä olet?

Kirjoita chattiin

• Nimesi

• Missä kaupungissa asut

• Mitä teet Punaisessa 
Ristissä

• Valitse joku emoji, joka 
kuvaa tämän hetken 
fiilistäsi

• Lue sen jälkeen keitä 
muita täällä on paikalla
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Osaaminen on…

Mitä osaamista
Punaisen Ristin 
kouluttaja 
tarvitsee?
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YHTEISÖT

KATASTROFIT PAIKALLINEN

TRANSFORMATIIVINEN

NUORET

RAHOITUS

TEHOTTOMUUS

VAPAAEHTOISET

SITOUTUMINEN

ILMASTO
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Tulevaisuudem 
kannalta tärkeintä 
on ymmärtää, 
miten ja 
millaisella 
osaamisella 
rakennetaan ja 
ylläpidetään 
tulevaisuuden 
auttamisyhteisöjä
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Varmuus, selkeys, ennustettavuus
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JÄRJESTYS

Budjetti

Ohjeet, säännöt

Hierarkiat

"Kuri"

Suunnitelmat

Vakiintuneet käytännöt

ILMAANTUVAA, 
MUOTOUTUVAA

Vuorovaikutus
Yhteistyö

Yhdessäohjautuvuus

Periaatteet
Luottamus

Vastuullisuus

Muotoutuvat käytännöt

JÄSENTYMÄTÖN

Erillisyys
"Kaaos"

Hajaannus
Sähläys

"Ad hoc"
Impulsiivisuus

Aina uudet käytännöt
Dialogi
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Osaamisen kehittämisestä toimintalinjauksen 
pohjalta

Tehty mm.
• Johtamisvalmennuspilotti, jossa 

vapaaehtoisia ja työntekijöitä: 
valmiusidentiteetti, arvot, yhteistyö, 
luottamus, osallistava johtaminen

• Mentorointikokeiluja
• Erätaukokoulutusta 
• Uusia vapaaehtoiskouluttajia koulutettu
• Itslearning otettu käyttöön 

verkkokoulutusalustaksi
• Auttamisvalmiuden peruskurssi valmistui
• Sivisverkon käyttöönotto
• 30 vapaaehtoiskoulutusta laatutarkastettu ja 

opintopisteytetty Siviksen avulla -> 
hyödyntäminen opinnoissa

• Todistukset Sivisverkosta
• Digitaaliset osaamismerkit

Tulossa mm.
• Keskeisiä koulutuksia selkokielellä ja 

englanniksi

• Lisää verkkokoulutuksia

• Jatketaan johtamisvalmennusta ja otetaan 
käyttöön Siviksen järjestöjohtamisen 
koulutus luottamushenkilöille

• Mentorointiohjelma vapaaehtoisille ja 
työntekijöille

• Vahvempi tuki vapaaehtoiskouluttajille

• Yhtenäinen koulutusten hallintajärjestelmä 
Sivisverkko

• Yhtenäinen koulutusten palautejärjestelmä

• Kehitetään periaatteiden ja arvojen 
perehdytystä ja koulutusta

• Kokeillaan uusia kehittämistapoja kotimaassa 
ja osallistutaan Liiton kokeiluihin

• Vahvistetaan oppimis- ja muutoskykyä

•
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Oppimisen 70-20-10 malli

70% 
työssä tekemällä, uusien 

haasteiden kautta, ongelmia 
ratkaisemalla

20% 
vuorovaiku-
tus, palaute

10% 
koulutus
Valmen-

nus

Lähde: Robert Eichinger ja Michael Lombardo
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SPR:n oppimiskäsitys

Osaamisen kehittämisemme 
perustuu oppimiselle joka 
● on oppijan oman 

toiminnan tulosta ja 
hänen vastuutaan ja 
rooliaan huomioivaa

● perustuu aiempaan 
kokemukseen

● perustuu osallistavaan 
työskentelyyn

● korostaa sosiaalista 
vuorovaikutusta ja 
avointa näkemysten 
vaihtoa

● ja jossa kouluttajan 
rooli on välittää omaa 
asiantuntijuuttaan ja 
ohjata 
oppimisprosessia



ILO, TOIVO JA LUOTTAMUS

Osaamisen kehittämisen ja oppimisen menetelmiä

Itseopiskelu
Lehdet, kirjat, internet
Esimerkeistä oppiminen
Koulutustiedon jakaminen muille
Vapaamuotoiset keskustelut eri tasojen 
kesken
Kannustus, tuki, motivoiminen
Sosiaaliset suhteet ja verkostot

Ad hoc -palaverit
Ongelmanratkaisutilanteet
Koulutustarpeiden läpikäynti
Ilmiölähtöinen/kiinnostuskohtainen 
ryhmämuodostuminen
Case esimerkkien läpikäynti kokouksissa
Perehdyttäminen
Spontaanisti muodostuneet työparit

Mentorointi
Työkierto
Tavoite- ja kehityskeskustelut
Osaamiskartoitus
Työnohjaus
Koulutukset ja kurssit
Työtehtävien laajentaminen

Pilottiprojektit
Kehittämishankkeet
Kehittämistiimit ja työpajat
Senior-Junior -työparit
Mentorointi
Koulutukset ja kurssit
Sähköiset tietopankit ja -hakemistot

Tilannelähtöinen, epämuodollinen

Formaali, virallinen

Työyhteisö-
tasoYksilö-

taso

Lähde: kuva mukailtu raportista TTL:  Osaamisen  aika, osaamisen kehittämisen menetelmiä


