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Kaikkiin lähteviin laivoihin on
hankittava lipput etukäteen

Pirjo Salo,
Asiantuntija

Osaamisentaito

Jatkuva liike on muodostunut toi-
mintatavaksi. On kasvettava uuteen
asennoitumiseen sekä työnteko-
tavoissa että kouluttautumisessa. Uu-
sien teknologioiden hallinnan tarve
kasvaa jatkuvasti. Yhä useammilla
aloilla tarvitaan jatkuvaa erikoistu-
mista. Verkottumisen seurauksena
yksittäiset työntekijät tarvitsevat sa-
maan aikaan hyvin syvällisiä
konkretttisiä taitoja ja laaja-alaista
teknisten taitojen ja kokonaisuuksi-
en hallintaa.

Kyvykkyysvalikoima

Tietoyhteiskunnan yksi välttä-
mätätön kehityssuunta on sirpa-
loituminen siten että pienelläkään
osaamisalueella ei voi säilyttää kaiken
kattavaa tietämystä. Pirstoutumiseen voi
vastata huolehtimalla omasta kyvyk-
kyysvalikoimastaan eli olemalla oikealla
tavalla kyvykäs oikeassa käyttö-
tilanteessa. Tietoteollisuuden alueella
sekä työntekijän että yrityksen kyvyk-
kyyttä ovat koetelleet viime aikoina mm:

•     web-tekniikoita tarvitaan lähes
       kaikkialla,
•     oliopohjaisuus lisääntyy ja olio-
       osaajien kysyntä kasvaa jatkuvas-

       ti,
•     tiedonhallinnan ja tietokanta
      ratkaisujen asiantuntijoista on jat-
      kuva pula,
•     vaativat asiakasprojektit edellyttä-
      vät taitoa hankkeiden johtamiseen
      ja läpivientiin sekä asiakassuhteen
      hoitamiseen ja asiakkaan toiminta-
      prosessien ymmärtämiseen,
•     järjestelmäarkkitehtuurista vastaa-
      vien, monipuolisesti teknologiaa
       osaavien teknisten arkkitehtien
       tarve kasvaa.
•     v.2000 ja Euro -hankkeet aiheutti-
       vat paineita ennen kaikkea
      jaksamiselle,
•    Sähköisestäkaupasta maailmanky-
      lässä odotetaan suuria.

Elinikäinen oppiminen

Koulujärjestelmän antama koulutus
keskittyy lapsuus- ja nuoruusvuosiin ja
lamavuosilta tuttu uudelleenkoulutus
kohdistuu keski-ikään, joten
elinikäisestä oppimisesta puhuminen li-
neaarisen koulutusrakenteen yhteydes-
sä ei ole aivan oikea. Osaamisen tarve
muuttuu yhä nopeammin ja jatkuva
kouluttautuminen on entistä tärkeäm-
pää. Koulujärjestelmän joustavuuden li-
sääminen laajentaisi oppilaiden vapaut-
ta säädellä opintojen sisältöä ja ajan-
käyttöä.

Liian pitkä koulutusaika

Suomessa korkeakoulusta valmistu-
neiden kokonaiskoulutusaika on noin 20
vuotta, jonka jälkeen siirrytään työelä-
mään. Koulutus kestää liian kauan ver-
rattuna kilpailijoihin. Tietotekniikka-
alan työtilanne on nyt hyvä ja yhä use-
ammat opiskelijat työskentelevät yrityk-
sissä myös lukukausien aikana, mikä ai-
heuttaa opiskelun ja valmistumisen siir-

tymisen kauemmas tulevaisuuteen.

Melkein valmis vanhus

Edellinen atk-alan kuumentuminen
osui 70-luvun lopulle. Alan kuumetessa
’gradua-vaille-valmiit’ harjottelijat jäi-
vät työelämään ja ikuisten ylioppilaiden
tilalle tulivat entiset opiskelijat. Kahden-
kymmenen vuoden aikana on tietysti
käyty viikon ja parin päivän kursseja
sekä saatu rankasti kokemusta.
Koulutuspohjan paikkaamiselle pidem-
mällä täydennyskoulutuksella, lisä-
koulutuksella tai jatko-opiskelulla on
kuitenkin tarvetta, vaikkakaan yli 35 –
vuotiaita ei aika ajoin ole pidetty
rekrytointikelpoisina.

Jatkuva kehittyminen

Yritysten organisaatiot ovat jatkuvas-
sa liikkeessä ja työn keskipisteenä on
asiakas ja asiakkaan tarpeet. Täyden-
nyskoulutusta tarvitaan lisää. Muutok-
sen sieto, joustavuus ja asiakasraja-
pinnan vaatimusten kasvaminen muut-
tavat myös johtamista.

Jatkuva nopea muutos edellyttää
yksilöltä jatkuvaa uudistumista ja muu-
toksen hallintaa. Jokaisen ihmisen on
entistä napakammin pidettävä huolta
omasta kehittymisestään. Ammattitai-
dosta huolehtiminen ei voi jäädä työn-
antajan tarjoamien mahdollisuuksien
varaan. On viisasta huolehtia siitä että
osaaminen on riittävän laaja-alaista
pärjätäkseen ankeampinakin aikoina.
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