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10+ muutosohjelmaa
100+ design-, softaprojektia

1000+ koulutettu, opetettu, valmennettu
10000+ Lean Service Creation –kirjaa, latausta

Nykyään: 1 koulutusohjelma



?
Mitä taitoja & osaamista

tarvitaan?

”Dignity consciousness”

”Itsensä kontrolli”

”Rekrytään oppijoita”

”Kontekstin ymmärr”ys
”Kognitiivinen diversiteetti”







Mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta?

…jos olen yrityksen päätöksentekijä.





Yli 30 tekijää.

Kolme työpajaa.

Yritysjohtajia + asiantuntijoita.

KÄSIKIRJA



Osaamisen murroksessa korostuu…

yhdistävä, 
kokoava, 

kuratoiva, näkemyksellinen, 
keskusteleva osaaminen… 

joka vie kohti yhteisiä suurempia tavoitteita.



Meta-
osaaminen



Meta-
osaaminen

Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu.



Tuo erilaisia ihmisiä 
ja osaamista yhteen.

Empatia, ihmistuntemus

Sosiaalinen vuorovaikutus

Laaja-alainen osaaminen

Fasilitiointi

Organisaatioymmärrys



Näkee 
kokonaisuuksia, 
big picture.

Yhteiskunnallinen ymmärrys

Kyky luoda laaja-alaisia visioita

Viestintätaidot, vuorovaikutus

Liiketoiminta- & kaupallinen ymmärrys

Uskallus, rohkeus, itsetunto.



Toimii kontekstin ja
ympäristön pohjalta.

Ei pelästy kun ei selkeitä polkuja (itsetunto)

Ymmärtää kontekstin ja tilanteen (laaja-alainen)

Osaa kirkastaa päämäärän ja tavoitteet (viestintä)

Valitsee tarvittavan osaamisen, reitin, ja… (luovuus)

…hyväksyy harha-askeleet & virheet 
(oma ja muiden hyvinvointi).



Voi oppia ja opetella, 
mutta kokemus korostuu
(kokemuksellisuus)

Näkee ja ymmärtää tilanteet & kontekstit.

Arvaa ja tietää miten ihmiset & organisaatiot toimivat.

Ennakoi ongelmat ja haasteet kokemuksen pohjalta.

Kokemus tuo uskottavuutta, jota muut kuuntelevat.



Meta-
osaamisen
vaikeudet



Metaosaajan 
ongelma:

Ei tunnisteta.

Ei tunnusteta.



Metaosaajan
ongelma:

Kukoistaa vain
avoimessa
(organisaatio)kulttuurissa.

Virheet, riskit, oppiminen, avoimuus, 
reflektointi, diversiteetti…



Metaosaajan
ongelma:

Perinteiset 
onnistumisen mittarit 
eivät toimi, 
eivät tunnista 
eivätkä tue.



Metaosaajan
ongelma:

Tripladuuni.

1. Kartoita oma reitti.
2. Tallo se oma polku.
3. Opi ja reflektoi.

(triplakuormitus)



Miten tunnistaa metaosaaminen?
(Onko se HR:n kompetenssikartassa?)

Miten tunnustaa, kannustaa, palkita
metaosaamista?
(Sait bonukset koska kuuntelit paljon ihmisiä, häh?)

Miten kasvattaa ja opettaa metaosaamista?
(”Jos ne ton näkis, niin kyllä muutaman proffan pitäisi hengitellä 
paperipussiin.”)



Engineers build “cool stuff”.

Risto.sarvas@aalto.fi
informaatioverkostot.fi

“Metaosaamisen”

koulutusohjelma.

tinyurl.com/SaaSoveltaa


