
Uutiskirje 3/2022

Ota käyttöön Uudella osaamisella kasvuun -julkaisun opit!

Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu on hankkeen opeista koottu
käytännönläheinen lukupaketti kaikille pk-yritysten osaamisen kehittämisestä
kiinnostuneille. 
 
Julkaisu sisältää: 
 
👉 vinkkejä esihenkilöille oppimista tukevaan lähijohtamiseen
👉 inspiraatiota kehittämiseen osaamisen johtamisen avulla
👉 hankkeessa kehitettyjen digitaalisten työkalujen esittelyt
👉 opit siitä, miten yritysten osaamistarpeisiin yhteiskehitetään ratkaisuja.
 
Opeista hyötyvät niin pk-yritysten johto, HR ja työntekijät kuin organisaatiot,
jotka ovat kiinnostuneita pk-yritysten osaamisen kehittämisestä ja
vastuullisen kasvun tukemisesta.

https://urbaaniakasvua.fi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_etusivu
https://urbaaniakasvua.fi/uudella-osaamisella-kasvuun/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_uudella_osaamisella_kasvuun


Luku 1: Työssäkäyvä aikuinen jatkuvana oppijana 

Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja uusien toimivien käytänteiden luominen vaatii
työssäkäyvien aikuisten tarpeiden huomioimista. Ymmärrys oppimisen lähtökohdista auttaa
luomaan yrityksiin oppimista ja osaamisen kehittämistä tukevaa toimintakulttuuria.

Lue lisää

Luku 2: Onnistu kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa 

Nopeat toimintaympäristön muutokset ja teknologinen kehitys edellyttävät yrityksiltä
muutoskyvykkyyttä. Kilpailukyvyn varmistaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Vastuullinen yritys
panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 

Lue lisää

https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=7
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=7
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=14
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=14


Luku 3: Digitaaliset työkalut tukevat osaamisen kehittämisen
prosesseja 

Hankkeessa kehitetyt digitaaliset työkalut automatisoivat ja sujuvoittavat osaamisen
kehittämistä. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä osaamisen kehittämisen solmukohdissa, kuten
osaamisen tunnistamisessa ja sopivien koulutusten löytämisessä.

Lue lisää

Luku 4: Yhteiskehittämisestä voimaa palveluiden muotoiluun

Hanke toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmin. Lisäksi panostettiin vaikuttavuuden arviointiin
ja parhaiden toimintamallien jatkuvuuteen. Hankkeessa kertyi monenlaisia oppeja
yhteiskehittämisen hyödyistä ja pk-yritysten kannustamisesta sosiaalisesti vastuulliseen
kasvuun.

Lue lisää

https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=24
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=24
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=31
https://view.taiqa.com/vantaa/uudella-osaamisella-kasvuun#/page=31


Talent Vantaa tarjoaa apua yrityksille kansainvälistymisessä

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen voi olla yritykselle ratkaiseva kilpailuetu globaaleilla
markkinoilla toimiessa. Talent Vantaa tarjoaa tietoa ja neuvontaa työyhteisön
kansainvälistymiseen sen kaikissa vaiheissa.
 
 
Tutustu pääkaupunkiseudun palveluvalikoimaan alta! 
 

Tutustu palveluihin

Valmennusta kansainvälistymiseen ja työyhteisön kehittämiseen

Valmennusta yrityksen kansainvälistymiseen, työyhteisön kehittämiseen tai henkilöstö
osaamisen kehittämiseen? Talent Vantaa tarjoaa tukea vantaalaisille yrityksille eri kulttuurisista
lähtökohdista olevan organisaationne tai tiiminne toimintaan. Yrityksille tarjotaan kaksi tunnin
mittaista sparrausta liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijan Kari I. Mattilan kanssa.

Ilmoittaudu mukaan

https://business.vantaa.fi/fi/talent-vantaa
https://business.vantaa.fi/fi/talent-vantaa
https://business.vantaa.fi/fi/valmennusta-kansainvalistymiseen-ja-tyoyhteison-kehittamiseen
https://business.vantaa.fi/fi/valmennusta-kansainvalistymiseen-ja-tyoyhteison-kehittamiseen


Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat –podcastissa murretaan osaamisen
kehittämisen myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan
näkökulmista. 

Uusimmat julkaisut

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

https://urbaaniakasvua.fi/jatkuvan-oppimisen-myytinmurtajat-podcast/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_podcast
https://urbaaniakasvua.fi/2022/03/16/jatkuvaa-oppimista-yli-rajojen-tapahtumasta-ratkaisuja-jatkuvaan-oppimiseen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_jatkuvaa-oppimista-yli-rajojen-tapahtumasta-ratkaisuja-jatkuvaan-oppimiseen
https://urbaaniakasvua.fi/2022/03/16/jatkuvaa-oppimista-yli-rajojen-tapahtumasta-ratkaisuja-jatkuvaan-oppimiseen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_jatkuvaa-oppimista-yli-rajojen-tapahtumasta-ratkaisuja-jatkuvaan-oppimiseen
https://urbaaniakasvua.fi/2022/01/24/kokeile-ja-yllaty-verkostoitumalla-uusia-bisnesideoita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_kokeile-ja-yllaty-verkostoitumalla-uusia-bisnesideoita
https://urbaaniakasvua.fi/2022/01/24/kokeile-ja-yllaty-verkostoitumalla-uusia-bisnesideoita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_kokeile-ja-yllaty-verkostoitumalla-uusia-bisnesideoita
https://urbaaniakasvua.fi/2022/02/17/partneriyritysten-ajatuksia-ja-oppeja-hankeyhteistyosta/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_partneriyritysten-ajatuksia-ja-oppeja-hankeyhteistyosta
https://urbaaniakasvua.fi/2022/02/17/partneriyritysten-ajatuksia-ja-oppeja-hankeyhteistyosta/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_partneriyritysten-ajatuksia-ja-oppeja-hankeyhteistyosta
https://urbaaniakasvua.fi/2021/11/12/voiko-organisaation-muutos-tapahtua-itseohjautuvasti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_voiko-organisaation-muutos-tapahtua-itseohjautuvasti
https://urbaaniakasvua.fi/2021/11/12/voiko-organisaation-muutos-tapahtua-itseohjautuvasti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_voiko-organisaation-muutos-tapahtua-itseohjautuvasti


Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen,
teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden
vastuullista kasvua. urbaaniakasvua.fi
 
Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative
Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia
ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

https://urbaaniakasvua.fi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oppiraportti_uutiskirje3.22_etusivu
https://twitter.com/urbaaniakasvua
https://fi.linkedin.com/company/urbaania-kasvua-vantaa-hanke
https://www.youtube.com/channel/UCanZeiBiyHHT6pej4rW9tGQ

