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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen kohteena on työssä oppiminen, joka tapahtuu työpaikalla 
ja työn yhteydessä. Lähtökohtana on ollut tutkia työpaikalla ja työssä op-
pimista eri näkökulmista: miten työntekijät itse kokevat oppimisen, mil-
laiset ovat yksilön lähtökohdat työssä oppimiselle sekä millaisia ovat tek-
nis-organisatorinen ja sosio-kulttuurinen oppimisympäristö. Tutkimus 
alkoi tapaustutkimuksina metalliverstaassa, tavaratalossa, uusmedia-
yrityksessä, saattohoitolassa edeten teatterissa tapahtuvaan ryhmätyös-
kentelyyn. Tutkimuksessa on hyödynnetty oppimisteorioita ja erityisesti 
näkemyksiä yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta. Yksilöä tarkastel-
laan motivaation ja identiteetin näkökulmasta neljän työntekijän kautta 
(metallimies, myyjä, copywriter ja sairaanhoitaja), teknis-organisatoris-
ta oppimisympäristöä työn luonteen tarkastelun kautta samoin neljässä 
työpaikassa (metalliverstaassa, tavaratalossa, uusmediayrityksessä sekä 
saattohoitolassa) ja sosio-kulttuurista oppimisympäristöä oppimisen so-
siaalisen teorian sekä tiedon luomisen paikan – ba:n – kautta teatterityös-
sä. Tutkimuksen ongelmat ovat: Millaisena oppiminen koetaan erilaisilla 
työpaikoilla, eri tavoin organisoiduissa työympäristöissä? Millainen op-
pimisympäristö työpaikka on? Miten työssä oppiminen ilmenee osana 
yksilön laajempaa elämänkokonaisuutta? Millaisia näkemyksiä työnte-
kijöillä on työstään ja siinä kehittymisestä? Millaiset ovat työntekijän 
lähtökohdat oppimisen suhteen? Miten ja millaista oppimista tapahtuu 
ryhmätyössä? Millainen oppimisympäristö on luovaa työtä tekevä pro-
jektiryhmä?

Tutkimus on toteutettu käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä. 
Ensimmäisen vaiheen tapaustutkimuksessa aineistoa kerättiin pääasial-
lisesti haastattelemalla ja havainnoimalla työntekijöitä. Lisäksi työnteki-
jöiden taustatietoja kysyttiin kyselylomakkeella ja työpaikkoja koskevia 
taustatietoja kerättiin niitä koskevista dokumenteista. Toisessa vaiheessa 
teatterin työryhmän työskentelyä koskeva tutkimus toteutettiin etnogra-
fiana, ja tutkimusaineistoina ovat vapaamuotoiset haastattelut, yksilö-



haastattelut, ryhmäkeskustelu, työprosessin seuraaminen ja havainnoin-
ti sekä työpäiväkirjat. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat kuinka erilaisista lähtökohdista 
työntekijät työtään tekevät ja työssään oppivat. Työn luonne ja se kuin-
ka työ on organisoitu vaikuttavat merkittävästi niihin mahdollisuuksiin, 
joita työpaikalla oppimiseen ilmenee. Tayloristinen työn organisoinnin 
tapa on edelleenkin monilla työpaikoilla vallitsevana. Tällaista työpaik-
kaa edusti metalliverstas ja jossain määrin tavaratalo. Metalliverstas oli 
oppimisympäristönä virikkeiltään niukka. Työnantaja kuitenkin pyrkii 
mm. vaihtelevien työtehtävien kautta laajentamaan oppimisen mahdolli-
suuksia ja edellytyksiä viihtyä työssä. Tavaratalossa oppimisen mahdol-
lisuuksia eivät työntekijät havainneet itse työssä, vaikka niitä näyttäisi 
siinä olevan. Uusmedia-alan työpaikka puolestaan edustaa matalahie-
rarkkista, projektityöhön ja yksilön vastuuseen perustuvaa organisaatio-
ta. Oppimisen mahdollisuuksia on runsaasti. Kyseisen työpaikan suhteen 
oleellinen kysymys on kuitenkin oppimisen luonne. Kokonaisuuksien 
hallintaan ei nopeatempoisessa työssä juuri ollut mahdollisuuksia. Saat-
tohoitokodissa työskentely näytti puolestaan pakkotahtiselta ja suhteel-
lisen yksinkertaiselta perushoitotyöltä. Kyseinen työ vaatii kuitenkin sy-
vällistä käsitystä kuolevan potilaan hoidosta. Kukin työpaikka poikkesi 
työn luonteen ja työn organisointitavan suhteen toisistaan. Myös tavat 
oppia erosivat niissä merkittävästi. Lähtökohtana oppimiselle on useim-
miten kokemus, mutta joillakin työpaikoilla oppiminen perustui yrityk-
seen ja erehdykseen, joillakin itsenäiseen tiedonhankintaan, teorian ja 
kokemuksen yhdistämiseen sekä yhdessä ongelmien ratkomiseen.

Yksilön lähtökohtien tarkastelussa tuli esiin sukupuolen ja iän mer-
kitys työn tekemisessä ja suuntautumisessa uuden oppimiseen. Metalli-
mies oli kiinnostunut laajentamaan tehtäväkuvaansa ja oppimaan uusia 
asioita. Naispuolinen metallityöntekijä halusi puolestaan saavuttaa au-
tonomisen aseman työntekijänä perinteisesti miesvaltaisella alalla, jossa 
naiset tekevät yksinkertaista toistoon perustuvaa työtä. Naisvaltaisessa 
kaupan organisaatiossa, kun uranäkymät iän myötä kapenevat, kiinnos-
tus jatkuvaan kouluttautumiseen vähenee. Elämän koetaan olevan työn 



ulkopuolella. Uusmedia-alan työntekijä näki urakehityksensä horison-
taalisena. Tärkeää on jatkuva omasta ammattitaidosta ja kehittymisestä 
huolehtiminen. Sairaanhoitajan suuri halu oppimiseen nousi raskaasta 
työstä selviytymisen ja jaksamisen tarpeesta. Jatkuvan opiskelun ja oppi-
misen kautta sairaanhoitaja sai etäisyyttä työhönsä ja uusia käsitteellisiä 
välineitä hallita työtään entistä paremmin. Kaikki neljä työntekijää koki-
vat, että heidän asemansa työpaikalla oli jatkuvassa muutoksessa. Moti-
vaatio työn tekemiseen vaihteli rahan saamisesta ja elannon hankkimi-
sesta itsensä toteuttamiseen ja itselle tärkeiden arvojen toteuttamiseen. 
Sitoutuminen työhön vaihteli suhteessa tähän.

Teatteriryhmän toiminta antoi mahdollisuuden nähdä mitkä ovat 
luovan työryhmän työskentelyn edellytykset ja toisaalta mitä esteitä pro-
jektiluontoisessa ryhmätyössä esiintyy. Teatterityön kautta nousi erityi-
sesti esiin fyysisen tilan merkitys ja mahdollisuudet oppimisen ja uuden 
luomisen edistäjänä. Työ teatterissa vaatii jatkuvaa oppimista ja uuden 
luomista, joka tapahtuu erilaisten kokeilujen ja ryhmän yhteistyön kaut-
ta. Teatteriryhmä oli oppimisen sosiaalisen teorian ja uuden tiedon luo-
misen edellytysten suhteen lähes ”esimerkillinen”. Työryhmään luotiin 
tietoisesti oppimista ja uuden luomista tukeva ilmapiiri.  Etnografisen 
tutkimuksen kautta ryhmän toiminnassa tuli kuitenkin esiin kysymyk-
siä, joiden ratkaiseminen työelämässä on tulevaisuudessa suuri haaste, 
jos projektinomaista yhteisöön perustuvaa työskentelytapaa sovelletaan 
laajemmin. Näitä olivat, monet toimintaan kohdistuivat sekä taloudelli-
set, että ryhmän jäsenten muuhun elämään liittyvät paineet. Merkityk-
sellistä oli, kuinka keskeisenä teatterin työntekijöiden oppimisen kuva-
uksissa nousivat esiin tunteet. Teatterityössä tunteet ovat osa työtä ja ne 
tiedostetaan ja niiden kanssa toimitaan tietoisesti. Ryhmän toiminnassa 
tunteiden merkitys on tärkeä työskentelyilmapiirin ylläpitämisessä. Ris-
tiriitojen käsittely rakentavasti oli yksi keskeinen osa tunteiden käsitte-
lyä ryhmässä. Keskeisenä teemana tuli myös esiin positiivisen ilmapiirin 
merkitys työskentelyssä. Luottamus ryhmän jäseniin, heidän kunnioi-
tuksensa ammattilaisina ja taiteilijoina olivat oleellisia tekijöitä työsken-
telyilmapiirin rakentamisessa. 



Tutkimus lähti liikkeelle oppimisteorioihin liittyvästä oppimisym-
päristöajattelusta. Se muuttui työn kuluessa näkemykseksi oppimisen 
tilasta, jossa erilaiset yksilöön liittyvät kysymykset motivaatiosta ja iden-
titeetin kehittymisestä sekä erilaiset ympäristöt; työpaikka fyysisenä 
ympäristönä, työn luonne sekä yhteisön sosiaalinen toiminta kohtaavat. 
Parhaimmillaan kummankin sekä yksilön että organisaation toimintaa 
edistävä oppiminen mahdollistuu. Aina näin ei kuitenkaan käy. Tutki-
mus osoittaa erilaisten näkökulmien tärkeyden oppimisen mahdolli-
suuksien hahmottamisessa.  

Avainsanat: työssä oppiminen, oppimisympäristöt, yksilön lähtökohdat 
oppimiselle, etnografia



SUMMARY

The object of this research is learning at work occurring at the workplace 
and in connection with work. The point of departure was to examine 
learning at work from various perspectives: how the workers themselves 
feel about learning, what the individual’s points of departure are for 
learning at work and what the learning environment is like with regard 
to the technical-organisational and socio-cultural learning environment. 
The research began in the form of case studies in a metal company, a 
department store, a new media enterprise, a hospice and progressed to 
the theatre. The research makes use of learning theories and especially 
of views of the relationship between the individual and the environment. 
The individual is contemplated from the perspective of motivation and 
identity through four workers (a metalworker, a salesperson, a copywriter 
and a nurse), the technical-organisational learning environment is con-
templated through an examination of the nature of the work, likewise in 
four workplaces (in the metal company, the department store, the new 
media enterprise and the hospice) and the socio-cultural learning envi-
ronment is contemplated from the perspective of social theory of learn-
ing and creation of knowledge in theatre work. The research problems 
are: How do people feel about learning in the various workplaces, in work 
environments which are organised in different ways? What kind of learn-
ing environment is the workplace? How does learning at work appear as a 
part of the wider sphere of the individual’s life? What is the nature of the 
views people hold of their workplaces and developing there? What are the 
workers’ points of departure with regard to learning? How does learning 
occur in group work, and of what kind? What kind of a learning environ-
ment is a project group engaged on creative work?

The research was accomplished using qualitative research methods 
in the case research in the first stage data were gathered mostly by inter-
viewing and observing workers. Workers’ background information was 
elicited by questionnaire and background information on the workplaces 



was gathered from documents pertaining to them.  In the second stage 
the research on the work of the theatre workgroup was accomplished 
ethnographically, the research data being unstructured interviews, indi-
vidual interviews, group discussion, monitoring the work process, obser-
vation and work diaries.

The research findings reveal how workers from different points of de-
parture accomplish their work and learn at work. The nature of the work 
and the way in which it is organised have a significant effect on the op-
portunities arising for learning at work. The Tayloristic way of organising 
work continues to dominate many workplaces; this was seen in the metal 
company and the department store. The metal company was low in stim-
uli as a learning environment, likewise to some extent the department 
store. However, the employer did endeavour, among other things through 
varying tasks, to expand the scope for learning and the preconditions for 
feeling good at work. In the department store the workers did not them-
selves perceive opportunities for learning, although there would indeed 
appear to be some. The new media enterprise on the other hand repre-
sents a work organisation with a flat hierarchy based on project work 
and responsibility for the individual. There were ample opportunities for 
learning. Regarding this workplace the essential question, however, con-
cerns the nature of learning. In the hectic pace of work there were no op-
portunities for gaining a command of the entity. In the hospice the work 
appeared to be compelling in its pace and relatively simple basic nursing. 
However, such work demands a profound understanding of the care of 
the patient. Each of the workplaces differed from the others with regard 
to the nature of the work and the way in which it was organised. The ways 
of learning also differed significantly. For learning the point of departure 
is generally experience, but in some workplaces learning was based on 
trial and error, in others on independent information acquisition, com-
bining theory and experience and solving problems together. 

Examination of the points of departure of individuals revealed the 
significance of age and gender in accomplishing work and orientating 
to learning new things. The metal worker was interested in broadening 



his job description and in learning new things. A female metalworker 
wished to achieve an autonomous position as a worker in a male-domi-
nated field in which women do simple repetitive tasks. In the female-
dominated retail organisation, as career prospects diminished with in-
creasing age, interest in lifelong learning likewise diminished. Life was 
felt to be somewhere outside of work. The new media worker perceived 
her career path to be horizontal. What mattered was to take constant 
care of one’s own professional skill and development. The great desire of 
the nurse to learn emerged from coping with heavy work and the need to 
pull through. Through continuous study and learning the nurse can take 
distance from her work and take on board new conceptual tools to mange 
her work better than before. All four workers felt that their positions in 
their respective jobs were in a constant state of change. Motivation to ac-
complish the work ranged from earning money and making a living to 
the fulfilment of values important to the individual concerned. Commit-
ment to the work varied in relation to this.

The activities of the theatre group provided an opportunity to see 
what the prerequisites for creative group work are, and on the other hand 
what barriers occur in project-type group work. What emerged especially 
through the theatre work was the significance of physical space and the 
possibilities as a means of promoting learning and the creation of some-
thing new. Work in the theatre requires continuous learning and creating 
something new, which occurs through various experiments and coopera-
tion in the group. With regard to the requirements of the social theory 
of learning and the creation of something new the theatre group was 
virtually “exemplary”. An atmosphere was deliberately engendered that 
was conducive to learning and the creation of something new. Through 
ethnographic research, however, questions emerged in the activity of the 
group the solution of which in working life will be a great future challenge 
of the mode of working based on a project-type organisation is applied 
more widely. Such challenges are pressures on activities of an economic 
nature and also pertaining to the rest of the members’ lives. The very 
prominent role played by emotions in the theatre workers’ descriptions 



of work was significant.  Emotions are part and parcel of theatrical work; 
the people concerned are very aware of them and operate with them 
consciously. In the activities of the group the significance of emotions is 
important in maintaining the working atmosphere. Constructive resolu-
tion of conflicts was one major part of processing emotions in the group. 
Another main theme was sustaining a positive atmosphere in the group. 
Confidence in the members, respect for them as professionals and artists 
were essential components in the creation of the working atmosphere.

The research started out from learning environment thinking per-
taining to theories of learning.  In the course of the work this changed to 
become a view of the condition of learning with various questions per-
taining to the individual on motivation and the creation of identity; the 
workplace as a physical environment, the encounter of the nature of work 
and the social activity of the organisation. In the best case learning pro-
moting the actions of both the individual and the organisation becomes 
possible. But this is not always the case. The research shows the impor-
tance of different perspectives in the conception of the opportunities for 
learning.

Keywords:  Learning at work, learning environments, the individual’s 
points of departure for learning, ethnography
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TUTKIMUKSEN TAUSTA

1 JOHDANTO 

Työssä oppiminen on ollut jo jonkin aikaa kasvatustieteissä enenevän 
huomion ja keskustelun kohteena. Yhtenä syynä kiinnostukselle ai-
hetta kohtaan ovat olleet nopeat muutokset työelämässä. Vielä jonkin 
aikaa sitten työn ja oppimisen käsitettiin olevan kaukana toisistaan. 
Työllä tarkoitettiin toimintaa ja asioiden tekemistä elannon hankki-
miseksi. Oppiminen puolestaan kuului koulutusinstituutioihin. Ajalli-
sesti se tapahtui yleensä ennen työssä oloa. Opiskelu oli tarpeen työn 
alkuvaiheessa, mutta katsottiin, että sen jälkeen kaikki mitä oli tar-
peen oppia, opittiin työtovereilta. Tästä tilanteesta maailma on muut-
tunut dramaattisesti. Työn ja muun elämän erotteleminen on tullut 
vaikeammaksi, samoin oppimisen ja tuotannon. Rajat työssä siirtyvät, 
arvot muuttuvat, työn tavoitteet muuttuvat: kaikki nämä muutokset 
vaikuttavat työntekijöiden fyysisiin, emotionaalisiin ja kognitiivisiin 
vaatimuksiin. Globalisaatio on eräs keskeinen tekijä, joka on vaikut-
tanut tähän kehitykseen. Inhimillinen pääoma on tullut kansainväli-
semmäksi ja koko maailma on kiinteämmin yhteydessä markkiname-
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kanismeihin. Työvoiman joustavuus on elintärkeää markkinatalouden 
kehitykselle. (Boud & Garrick 1999, 1–2, 4.) 

Yhteiskuntatieteilijät ovat jo pitkään puhuneet tiedon merkityksen 
kasvusta ja sen välttämättömyydestä tuotantovoimille. Tiedosta tulee 
kauppatavaraa. Kun tiedon merkitys kasvaa, on luonnollista, että myös 
oppimisen merkitys kasvaa. Kun on huomattu, että tähänastiset kou-
lutusratkaisut eivät ole pystyneet vastaamaan kaikkiin työelämän ja 
teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin, oppimista on alettu orga-
nisoida osaksi työprosesseja. 

Työsuhteiden ennustetaan myös muuttuvan. Kasvio ja Nieminen 
(1999, 334–335) toteavat, että: 

”Työelämän instituutioiden alueella keskeisenä muutoksena tu-
lee olemaan kaikkialla teollisuusmaissa siirtymä perinteisestä 
yhdenmukaisesta palkansaajayhteiskunnasta kohti projektin-
omaisen työnteon ja rajattomien työurien yhteiskuntaa, jossa 
työsuhteiden ja jatkuvuuden sijasta tavoitteeksi nousee ihmisten 
ja organisaatioiden osaamispääoman jatkuva kasvu.” 

Lisäksi työsuhteet muuttuvat epäsäännöllisiksi, osa-aikaisiksi ja mää-
räaikaisiksi. Kyseessä on ilmiö, jota on kutsuttu työmarkkinoiden jous-
tavuudeksi. Eri maissa tämän tyyppisen työvoiman määrä vaihtelee. 
Suomessa epäsäännöllisissä työsuhteissa olevien määrä on ollut koko 
ajan kasvamaan päin. Tällaisissa työsuhteissa olevien kehittymis- ja 
opiskelumahdollisuudet ovat heikommat kuin kiinteässä, kokoaikai-
sessa työsuhteessa olevien. 

Kehitettäessä koulutuskokonaisuuksia, joihin osana kuuluu työtoi-
minta, tarvitaan tietoa työpaikalla ja työssä oppimisesta. Työorgani-
saation toiminnasta tarvitaan tietoa monelta taholta. Tutkimuksella 
on tärkeä tehtävä pyrittäessä hahmottamaan ilmiön monet ulottuvuu-
det: kilpailevat intressit, yksilölliset, poliittiset ja institutionaaliset vai-
kutukset. Markkinasuuntautuneen painotuksen ohella on myös tuotu 
esiin jatkuvan koulutuksen ajatus, jossa työssä oppiminen nähdään 
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osana kansalaisuuteen kasvamista ja kokonaisvaltaista yhteisöllistä 
osallistumista. (Boud & Garrick 1999, 3, 5.) Yleisesti ottaen työssä op-
pimisen katsotaan edistävän joko työntekijöiden hyvinvointia ja työssä 
viihtymistä tai sen lähtökohdat ovat ennen kaikkea taloudelliset. Usein 
kuitenkin esitetään lähtökohdaksi kummatkin. Tällöin hyvinvoivan ja 
kehittyvän henkilöstön katsotaan tekevän myös hyvää tulosta: ts. hen-
kilöstön ja työntekijöiden kehittäminen hyödyttää sekä yksilöä että or-
ganisaatiota.

Oppimista on tuettu, kun on pyritty lisäämään työn viihtyvyyttä ja 
työssä jaksamista. Usein tuodaan esiin oppimaan oppimisen taitojen 
merkitys työelämän vaatimuksiin vastaamisessa. Boudin ja Garrickin 
(1999, 5) mukaan juuri tällä hetkellä tarvittavat kompetenssit eivät ole 
riittäviä, vaan työssä oppimisessa on tarpeen suuntautua myös tule-
vaisuuden tarpeisiin. Yleisinä avaimina työelämän muutoksista selviä-
miseen on esitetty kommunikaatiotaitojen kehittämistä, perustaitojen 
(luku- ja laskutaidon) kehittämistä, ongelmanratkaisutaitoja, tiimi-
työskentelyn hallitsemista sekä aloitteellisuutta ja kykyä omien ta-
voitteiden asettamiseen. Uudet käsitykset kompetensseista muuttavat 
ymmärrystämme tiedosta ja kvalifikaatioista. Nykyään tärkeää ei ole 
vain se, mitä tiedämme tai osaamme tehdä, vaan se, kuinka voimme 
hyödyntää tietoja ja taitojamme selviytyäksemme ongelmistamme nyt 
ja tulevaisuudessa. Emotionaaliset, motivaatioon perustuvat ja psy-
kodynaamiset aspektit ovat mukana siinä, kuinka toimimme. (Illeris 
2002, 52.) 

Oppiminen ja kehittyminen ovat nykyisin keskeinen osa ammatti-
taitoa ja osaamista. Oppiminen on tiedon merkityksen kasvun myötä 
eri muodoissaan tullut osaksi työtä ja siitä käytävää keskustelua. On 
myös väitetty, että oppiminen on uusi työn tekemisen muoto (Zuboff 
1990). Mielenkiintoinen kysymys on, millaista oppimista työpaikoilla 
tapahtuu ja miten työntekijät sen itse kokevat. 
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Tutkimushankkeen eteneminen

Aloittaessani tätä väitöskirjatutkimusta vuonna 1999 olin juuri saanut 
valmiiksi edellisen projektin ja lisensiaatin tutkimuksen tutoroinnista 
organisaatiossa (Heikkilä 1999a). Kyseessä oli työpaikalla ja työn yh-
teydessä toteutettu ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien 
pätevöitymiskoulutus. Tutkimuksen tuloksena paljastui selkeästi opis-
kelijoiden tavoitteiden ja organisaatioiden tavoitteiden välinen jännite 
(Heikkilä 1999b). Tästä jännitteestä muotoutui tuolloin lähtökohtani 
jatkaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen tutkimista. 

Uudessa projektitutkimusryhmässämme1 professori Annikki Jär-
visen johdolla päädyimme aloittamaan tutkimuksen neljässä tapaus-
organisaatiossa: metalliverstaassa, tavaratalossa, uusmediayrityksessä 
ja saattohoitokodissa. Valitsimme tutkimuksen kohteeksi mahdolli-
simman erilaisia työyhteisöjä. Tutkimusryhmän yleisenä tavoitteena 
oli saada selville, millaista oppimista erilaisissa työyhteisöissä ja töissä 
tapahtuu. Erityisesti nousi esiin kysymys työn luonteen ja työn suun-
nittelun ja oppimisen välisestä yhteydestä. Tavoitteenani oli myös 
saada selvennystä edellä kuvaamaani ongelmaan työntekijöiden ja 
organisaation välisestä jännitteestä oppimisen ja kehittymisen suh-
teen. Suuntasin tutkimukseni koskemaan työssä oppimiseen liittyviä 
erilaisia näkökulmia. Tarkoitukseni tässä vaiheessa oli hahmottaa, 
millaisia oppimisprosesseja työssä on nähtävissä kuvaten samalla sitä 
moninaista ympäristöä, jossa työ ja oppiminen tapahtuvat. Aloitimme 
tutkimuksen tutkija Kati Tikkamäen (ent. Mäkinen) kanssa haastat-
telemalla työntekijöitä ja havainnoimalla heidän työtään. Keräsimme 
yhdessä aineistoa työntekijöiltä heidän oppimisestaan ja työstään. 
Lisäksi kumpikin haastatteli työntekijöitä omien tutkimusteemojen-
sa näkökulmasta. Analysoituamme oppimiseen liittyvän aineiston 

1 Tutkimusryhmään kuuluivat Professori Annikki Järvinen, seniortutkija Esa Poi-
kela, tutkijat Kati Tikkamäki (ent. Mäkinen) ja Kirsi Heikkilä. Myöhemmin mu-
kaan tulivat tutkijat Liisa Marttila ja Pasi Koski.
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kävimme kertomassa tuloksista (Heikkilä & Mäkinen 2001) mukana 
olleilla työpaikoilla. 

Vuoden 2000 alussa pohdin ideoita tutkimuksen jatkosta. Jatkaa-
ko tutkimusta jossakin tai joissakin noista neljästä organisaatiosta vai 
etsiäkö vielä uusi tapaus? Olin lähtenyt yksilön ja organisaation väli-
sestä jännitteestä edeten työn organisointiin ja oppimiseen tutkien 
asiaa pääasiassa haastatellen. Tässä vaiheessa kiinnostus kasvoi entistä 
suuremmaksi päästä näkemään syvemmin, mitä työssä ja työpaikal-
la tapahtuu. Tällöin luontevaksi valinnaksi aineiston hankintaan tuli 
toiminnan havainnointi ensimmäistä vaihetta perusteellisemmin ja 
aineiston hankkiminen mahdollisimman monipuolisesti. Työssä oppi-
misen tutkimuksen keskiöön oli tuolloin noussut tiimien, ryhmien ja 
yhteisöjen oppiminen. Olin myös kiinnostunut luovasta työprosessista 
ja lopulta päätin etsiä luovaa projektiluontoista työtä tekevän ryhmän, 
jonka toimintaa ja oppimista seuraisin. Löysin lopulta teatteriryhmän, 
jonka työskentelyä ja oppimista pääsin tutkimaan. Tämän aineiston 
keräämisen intensiivinen vaihe alkoi keväällä 2000 ja päättyi saman 
vuoden syksyllä. 

Teatteria koskevan aineiston purkaminen ja alustava analysoin-
ti jatkui vuoden 2001 kevääseen, jonka jälkeen tein projektin toisen 
tutkijan Kati Tikkamäen kanssa tutkijavierailun Calgaryn yliopistoon 
Kanadaan. Vierailun tutkimuksellinen anti oli tutustua erilaiseen 
laadulliseen tutkimukseen, autoetnografiaan, uuteen etnografiaan ja 
osallistavaan toimintatutkimukseen (PAR). Seuraavana vuonna jatkoin 
teemaa opiskelemalla Carolyn Ellisin ja Arthur Bochnerin (ks. Boch-
ner & Ellis 2002) johdolla uuden etnografian kirjoittamista Jyväskylän 
yliopiston kesäkoulussa (Heikkilä 2004). Samanaikaisesti työskente-
limme projektissa kehitetyn työssä oppimisen prosessimallin parissa 
analysoiden aineistoamme sen avulla (Poikela et al. 2005; Heikkilä & 
Tikkamäki 2005). Kävimme myös keskusteluja koko hankkeemme tu-
loksista ja työmme merkityksestä itsellemme tutkijoina ja tutkimuksen 
kohteena oleville organisaatioille. Päätimme keväällä 2002 palata Kati 
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Tikkamäen kanssa jälleen yhteiseen työskentelyyn ja toteuttaa toimin-
tatutkimuksellisen hankkeen yhdessä ensimmäisen vaiheen tapaus-
organisaatioista. Koimme, että olisi tärkeää vielä kehittää työpaikkoja 
konkreettisesti ja samalla myös hyödyntää jo saamiamme tutkimustu-
loksia ja kokemustamme työssä oppimisen alueelta. Pääsimme mukaan 
tavaratalon työtyytyväisyystiimiin, jossa yhdessä työntekijöiden kans-
sa pyrimme kehittämään tavaratalon työoloja. Käsityksemme aiemmin 
tutkimastamme organisaatiosta syveni huomattavasti. Työskentelystä 
kirjoitettiin tutkimuskohteena ollutta organisaatiota varten loppura-
portti keväällä 2002. Koko tutkimusryhmämme työskentely huipentui 
kesällä 2003 Tampereella järjestettyyn työssä oppimisen kolmanteen 
kansainväliseen 3rd International Conference of Researching Work and 
Learning -kongressiin, jossa esittelin alustavia tutkimuksia teatteri-
ryhmän tutkimuksestani (Heikkilä 2003).

Punaisena lankana tutkimuksessa on koko ajan ollut yksilön ja orga-
nisaation (ympäristön) välinen jännite. Moninaisten aineistojen kaut-
ta prosessin edetessä mukaan on tullut uusia teemoja, joita käsittelen 
jatkossa. Esimerkkinä tästä voisi mainita työn luonteen muuttumisen 
monilla aloilla projektiluontoiseksi, joka vaikuttaa merkittävästi oppi-
misen mahdollisuuksiin työpaikoilla. Keskeiseksi teemaksi on noussut 
myös tunteiden osuus oppimisessa. 

Tutkimus sisältää kaksi osaa, joista ensimmäinen osa käsittelee 
tutkimukseen liittyvää teoreettista ajattelua. Heti johdannon jälkeen 
tutkimuksen toisessa luvussa kuvaan tanskalaisten tutkijoiden työssä 
oppimiseen liittyvien teorioiden synteesejä. Ensimmäinen (Jørgensen 
& Warring 2002) käsittelee oppimista yksilön ja oppimisympäristöjen 
välisenä vuorovaikutuksena ja toinen (Illeris 2002) itse oppimisproses-
sia lähtökohtanaan yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Näitä 
synteesejä mukaillen olen jaotellut tutkimukseni kolmeen teemaan: 
työhön oppimisympäristönä, yksilön lähtökohtiin ja yhteisöön oppi-
misympäristönä. Luku kolme sisältää katsauksen vallitseviin oppimis-
teorioihin lähtien yksilön sisäisiin prosesseihin liittyvistä teorioista 
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ja edeten sosiokulttuurisiin lähestymistapoihin. Luvuissa neljä, viisi 
ja kuusi käsittelen tarkemmin edellä mainittuihin kolmeen teemaan 
liittyvää kirjallisuutta. Ensimmäinen näistä kolmesta teemasta on tek-
nis-organisatorinen oppimisympäristö, ja siinä käsittelen erityisesti 
työn organisoinnin erilaisia suuntauksia. Toinen teema liittyy yksilön 
oppimispolkuun ja siihen liitän teoriat motivaatiosta sekä identiteetin 
kehittymisestä. Kolmantena teemana on sosio-kulttuurinen oppimis-
ympäristö, jossa tarkastelen yhteisön toimintaa liitettynä oppimiseen 
osallistumisena sekä uuden tiedon luomisena. Luvussa seitsemän ve-
dän yhteen ja tarkennan vielä tutkimuksen teoreettista ajattelua. Luku 
kahdeksan sisältää kuvauksen tutkimusprosessista, tutkimusongel-
mista ja tutkimuksessa käytetyistä metodeista. 

Tutkimuksen empiirisen osan olen jaotellut myös edellä kuvattu-
jen kolmen teeman mukaisesti. Luvussa yhdeksän käsittelen neljän 
tapaustutkimuksen (metalliverstas, tavaratalo, uusmediayritys, saatto-
hoitokoti) kautta työn organisoinnin ja oppimisen välistä yhteyttä eli 
työtä oppimisympäristönä. Luvussa 10 kuvaan samojen työpaikkojen 
työntekijöiden kautta yksilön lähtökohtia työssä oppimiselle. Luku 11 
sisältää teatteriryhmän työskentelyä ja oppimista kuvaavan tapaustut-
kimuksen. Lopuksi luvussa 12 laajennan lähtökohtana ollutta ajatusta 
oppimisympäristöstä näkemykseksi tilasta, jossa useat eri tekijät, niin 
yksilön sisäiset, sosiaaliset kuin fyysisetkin tekijät, ovat vaikuttamassa 
samanaikaisesti.



26

TUTKIMUKSEN TAUSTA

Kirsi HEIKKILÄ

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Oppiminen yksilön ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena

Tanskalaiset tutkijat Christian Helms Jørgensen ja Niels Warring 
(2002; 2003) ovat kehitelleet mallia työssä oppimisesta liittäen sen op-
pimisympäristön käsitteeseen. Käytän heidän ajatteluaan tutkimukse-
ni lähtökohtana.1 Mallin kolme osa-aluetta vastaavat edellä mainittuja 
tutkimukseni kolmea teemaa, työtä oppimisympäristönä, yksilön läh-
tökohtia sekä yhteisöä oppimisympäristönä. Esittelen aluksi Jørgense-
nin ja Warringin näkemykset ja sen jälkeen kuvaan tarkemmin omia 
valintojani (luvussa 2.4). Liitän tutkimukseeni mukaan myös oppimis-
prosessin kuvauksen, joka Jørgenseniltä ja Warringilta puuttuu. Joita-
kin teemoja käsittelen hieman eri näkökulmasta kuin he ovat tehneet. 

Jørgensen ja Warring näkevät työssä oppimisen työpaikan oppimis-
ympäristöjen sekä työntekijöiden elämänkerrallisten ”oppimispolku-
jen” välisenä vuorovaikutuksena (biographical learning trajectories of 
the employees). He soveltavat oppimisympäristön käsitettä kuvamaan 
niitä materiaalisen ja sosiaalisen ympäristön elementtejä, jotka vaikut-
tavat siihen, tapahtuuko oppimista, mitä opitaan ja miten opitaan. He 
1  Työpaikkaa oppimisympäristönä ja yksilön lähtökohtia työssä oppimisessa on 

käsitellyt laajasti viime vuosina myös australialainen tutkija Stephen Billett (ks. 
esim. 2001; 2004a ja 2004b). Kuvaan hänen näkemyksiään työpaikasta oppimis-
ympäristönä ja työpaikan opetussuunnitelmasta luvun 3.2.2 lopussa.
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erottelevat toisistaan työpaikan teknis-organisatorisen ja sosio-kult-
tuurisen kontekstin. Ensin mainittuun he liittävät mukaan kuusi työn 
ulottuvuutta: työnjaon, työn luonteen, työn autonomisuuden, mahdol-
lisuudet taitojen käyttöön, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja työn stres-
saavuuden, jotka kuvaavat työprosessin fyysistä, teknistä sekä organi-
satorista ympäristöä. Nämä kehystävät työpaikan oppimisprosessia ja 
sisältävät sekä rajoituksia että mahdollisuuksia oppimisprosessille. So-
sio-kulttuurista kontekstia analysoidaan kolmen ulottuvuuden kautta, 
jotka ovat työyhteisöt, poliittiset yhteisöt sekä kulttuuriset yhteisöt. 
Heidän analyysinsa keskittyy siihen, miten oppiminen esiintyy liit-
tyneenä sosiaaliseen elämään ja jokapäiväisiin työrutiineihin paikal-
lisissa yhteisöissä. Oppiminen tapahtuu sosiaalisena prosessina, kun 
työntekijät jakavat tulkintojaan ja kokemuksiaan ja samanaikaisesti 
rakentavat identiteettiään suhteessa näihin yhteisöihin. (Jørgensen & 
Warring 2002, 9.) Kuvio 1 havainnollistaa Jørgensenin ja Warringin 
ajattelua.

Kun analysoidaan työpaikkojen teknis-organisatorista ja sosio-
kulttuurista ympäristöä, saadaan tietoa näiden työpaikkojen oppi-
misympäristöjen oppimismahdollisuuksista. Mutta vasta se, kuinka 
työntekijät havaitsevat nämä mahdollisuudet (ja rajoitukset) ja kuinka 
ne vaikuttavat heidän subjektiiviseen motivaatioonsa, määrittää sen 
minkälaista oppimista tapahtuu. Oppimisprosessi ammentaa koke-
muksista ja muuttaa työntekijöiden aiempia yksilöllisiä ja kollektiivi-
sia kokemuksia. Jørgensen ja Warring näkevät oppimisen elinikäisenä 
prosessina, joka tapahtuu, kun yksilöt yhdessä ja erikseen taistelevat 
selvitäkseen haasteistaan ja ongelmistaan, joita he kohtaavat elämänsä 
aikana. Tästä näkökulmasta mukaan otetaan työntekijöiden lähtökoh-
tien analysointi elämänkerrallisen oppimispolun kautta. Työntekijän 
kokemukset ja odotukset kohtaavat muiden työntekijöiden vastaavat ja 
lisäksi työpaikan vallitsevat kollektiiviset normit ja arvot. Oppiminen 
tapahtuu aktiivisena prosessina, kun työntekijät tulkitsevat ja neuvot-
televat yksilöllisistä ja kollektiivisista kokemuksistaan suhteessa tek-
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nis-organisatorisen ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja mahdolli-
suuksiin. (Jørgensen & Warring 2002, 10.) 

TEKNIS-ORGANISATORINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

• työnjako
• työn luonne
• työn autonomisuus
• mahdollisuudet taitojen käyttöön ja 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen
• stressaavuus ja intensiivisyys

TYÖSSÄ OPPIMINEN

BIOGRAFINEN OPPIMISPOLKU

• sosialisaatio työhön
• työn subjektiivinen merkitys
• työ ja ammatillinen identiteetti

SOSIO-KULTTUURINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

• työyhteisöt (communities of work)
• kulttuuriset yhteisöt
• poliittiset yhteisöt

KUVIO 1. Työssä oppiminen yksilön oppimispolkujen ja oppimisympäristöjen 
välisenä vuorovaikutuksena (Jørgensen & Warring 2002, 10)
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Kolme oppimisen ulottuvuutta

Illeriksen (2002) tekemä jaottelu oppimisen kolmesta ulottuvuudesta 
on jonkinlainen synteesi eri oppimisteorioista. Hän on pyrkinyt raken-
tamaan mallin, joka kattaisi mahdollisimman monipuolisesti eri näkö-
kulmat. Hän kuvaa tekemäänsä työtä seuraavasti: 

”Naturally, a process of this kind cannot be carried through in 
any neutral or objective manner. It is evident that when con-
structing the model I have had to involve my personal and pro-
fessional views as to what is basic, important and significant, and 
to employ continuously my own interpretations and judgements 
and make my own additions.” (Illeris 2003b, 397.) 

Illeris on käyttänyt hyväkseen pohjoismaisia, venäläisiä, englantilaisia 
ja amerikkalaisia teorioita. Illeriksen käyttämät teoriat eivät ole pel-
kästään oppimisteorioita, vaan hän on hyödyntänyt myös psykologi-
sia, sosiaalipsykologisia ja sosiologisia teorioita (ks. Illeris 2002). Ille-
ris näkee oppimisprosessin hyvin kompleksisena prosessina sisältäen 
sekä biologisia että sosiaalisia elementtejä, jotka noudattavat erilaisia 
logiikoita ja ovat monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään. 
Hän pyrkii yhdistämään nämä erilaiset näkemykset tiedostaen kuiten-
kin suuntauksissa ilmenevät suuret erot. (Illeris 2003b, 398.)

Oppimisen perusprosessit 
Pelkistäen Illeris (2003a, 51) väittää traditionaalisten oppimisteori-
oiden käsittelevän pääasiassa sisäisiä mentaalisia oppimisprosesseja. 
Teoriat perustuvat oletukseen, että oppiminen ilmenee tietyissä sisäi-
sissä mentaalisissa mekanismeissa, jotka ovat kehittyneet historialli-
sen kehityksen tuloksena lajien taistellessa henkiinjäämisestä. Viime 
vuosikymmeninä sosiaaliset aspektit on kuitenkin liitetty mukaan 
aivan uudella tavalla. Radikaaleimmin tämä toteutuu sosiaalisessa 
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konstruktionismissa, jossa oppimisprosessit nähdään pääasiassa so-
siaalisina prosesseina. Illeriksen mukaan kaikki oppiminen perustuu 
kahteen eri prosessiin, ensinnäkin ulkoiseen vuorovaikutusprosessiin 
oppijan sekä hänen sosiaalisen, kulttuurisen ja materiaalisen ympäris-
tönsä kanssa, ja toisaalta sisäiseen prosessiin eli psykologiseen tiedon 
hankintaan (acquisition) ja kehittelyyn (elaboration). Monet oppimis-
teoriat käsittelevät vain toista näistä prosesseista, mikä ei luonnolli-
sestikaan tarkoita, että kyseiset teoriat olisivat vääriä tai arvottomia. 
Kumpaakin prosessia on mahdollista tutkia erikseen, mutta on kui-
tenkin todettava, että nämä oppimisteoriat eivät kata koko oppimisen 
kenttää2. Esimerkkeinä Illeris mainitsee behavioristisen ja kognitiivisen 
näkemyksen oppimisesta, jotka keskittyvät vain sisäisiin prosesseihin. 
Joistakin sosiaalisen oppimisen teorioista voidaan myös todeta, että 
ne keskittyvät puolestaan vain ulkoisiin vuorovaikutusprosesseihin 
(sosiaalinen konstruktionismi, situated learning). Kuitenkin näyttää 
siltä, että nämä kummatkin prosessit ovat aktiivisesti mukana silloin, 
kun oppimista tapahtuu. (Illeris 2003b, 398.) Illeris (2003a, 51) toteaa: 
”To learn the learner must be actively involved both in interaction, di-
rect or indirect, with the social and material environment and in an 
internal acquisition process.” Hänen mukaansa impulssit, jotka johtu-
vat tästä vuorovaikutuksesta, yhdistyvät mentaalisiin skeemoihin, jot-
ka ovat muodostuneet aiemmin. Tämä viittaa siihen, että kognitiiviset 

2 Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004, 21–23) ovat myös nostaneet esiin eri op-
pimisteorioiden välisiä eroja kolmessa oppimisen vertauskuvassaan. Tiedonhan-
kintavertauskuva tarkastelee oppimista prosessina, jossa tieto siirtyy yksittäiseen 
toimijaan tai oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista. Osallistumisvertaus-
kuva korostaa sosiaalisten yhteisöjen roolia oppimisessa. Oppiminen on vuorovai-
kutuksellista erilaisiin kulttuurikäytäntöihin ja jaettuihin oppimistoimintoihin 
osallistumista. Tiedonluomisen vertauskuva kuvaa puolestaan tiedon luomista, 
joka on verrannollinen innovatiivisiin tutkimusprosesseihin. Näiden prosessien 
kautta luodaan uusia ideoita, älykästä toimintaa tukevia välineitä ja lähtökohtana 
olevaa tietoa rikastetaan tai muunnetaan prosessin aikana. (Ks. myös Hakkarai-
nen, Palonen & Paavola 2002.)
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ja sosiaaliset lähestymistavat tunnistetaan, mutta ei kuitenkaan voida 
väittää, että jompikumpi niistä kattaisi täysin koko kentän. (Mt.)

Illeris lähtee omassa mallissaan (kuvio 2) ulkoisista vuorovaiku-
tusprosesseista. Toisena on psykologinen tiedon hankinnan prosessi 
(acquisition), joka on puolestaan oppijan sisäinen prosessi. Hän aset-
taa nämä kaksi ulottuvuutta siten, että ne muodostavat kolmiomaisen 
kentän. Kentän kolme kulmaa kuvaavat kolmea aluetta tai ulottuvuutta 
– kognitio, emootio, ympäristö – ja ovat ydin teoriassa, jonka mukaan 
kaikki oppiminen aina sisältää nämä kolme ulottuvuutta. Oppimista 
voidaan Illeriksen mukaan myös analysoida näiden kolmen näkökul-
man kautta (Illeris 2002, 18; Illeris 2003b, 398.)

vuorovaikutus

YMPÄRISTÖ
sosiaalisuus
integraatio

KUVIO 2. Oppimisen perusprosessi ja sen ulottuvuudet (Illeris 2003b, 399–400)

KOGNITIO
funktionaalisuus
merkitys
kyvyt

YKSILÖ
tiedon hankinta 
(acquisition)

EMOOTIO
herkkyys
mentaalinen tasapaino

YHTEISKUNTA
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Kognitiivinen ulottuvuus (kuviossa kognitio) on Illeriksen mukaan op-
pimisen sisältö, jota voidaan kuvata tiedoksi tai taidoiksi, joka lisää op-
pijan ymmärrystä ja kykyjä. Oppija yrittää rakentaa merkityksiä, joiden 
avulla hän voi selviytyä elämän haasteista ja sitä kautta kehittää omaa 
henkilökohtaista toimintakykyään. Emotionaalinen tai psykodynaa-
minen ulottuvuus (kuviossa emootio) liittyy mentaaliseen energiaan, 
tunteisiin ja motivaatioon. Sen perimmäisenä tarkoituksena on tur-
vata oppijan henkinen tasapaino ja samanaikaisesti kehittää henkilö-
kohtaista herkkyyttä. Näihin kahteen ulottuvuuteen vaikuttavat aina 
vuorovaikutusprosesseista tulevat impulssit ja ne yhdistyvät sisäisiin 
tiedon hankinnan ja kehittelyn prosesseihin. Illeriksen mukaan kog-
nitiiviseen tietämiseen liittyvät voimakkaasti tunteet on sitten kyse 
oppimisesta, jonka taustalla on halu (desire), mielenkiinto, tarve tai 
pakko. (Illeris 2003b, 399–400.) Tämän jo Piaget ja Vygotsky tunnis-
tivat teorioissaan, joskin heillä fokus oli kuitenkin voimakkaasti kog-
nitiivisessa tietämisessä tunteiden jäädessä taka-alalle (Illeris 2003a, 
51). Vastaavasti tietäminen ja ymmärtäminen vaikuttavat aina tuntei-
siin liittyvään oppimiseen niin, että esimerkiksi uusi informaatio voi 
muuttaa tunnetilan. Monet psykologit ovat Illeriksen mukaan tiedos-
taneet tämän läheisen yhteyden jo pitkään, mutta viime aikoina sitä 
on tutkittu myös neurologisesti. Illeris (2003a, 52) viittaa Damasion 
(1994) tutkimuksiin mentaalisen prosessin kaksinaisesta luonteesta. 
Damasion mukaan kaikki kognitiiviset prosessit sisältävät myös emo-
tionaalisen aspektin. 

Sosiaalinen ulottuvuus liittyy puolestaan ulkoiseen vuorovaiku-
tukseen, kuten osallistumiseen, kommunikointiin ja yhteistyöhön. Se 
palvelee henkilökohtaista yhdistymistä yhteisöihin ja yhteiskuntaan 
ja siten rakentaa oppijan sosiaalisuutta. Tähän tarvitaan myös kahta 
muuta dimensiota. Tämä triangeli kuvaa yleistä oppimiseen liittyvää 
jännitekenttää. Tämän lisäksi on tarpeen huomioida myös, että oppi-
minen tapahtuu tietyssä yhteiskunnassa, joka asettaa perusehdot op-
pimismahdollisuuksille. (Illeris 2003b, 399–400.) Illeris tuo esiin muu-
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toksen nyky-yhteiskunnan vaatimien kompetenssien luonteessa. Enää 
ei ole riittävää vain tutkia sitä, kuinka tietäminen tapahtuu. Yhtä tär-
keää on tietää se, kuinka tietoa hyödynnetään ja kuinka saadaan taitoja 
selviytyä nykyisistä ja tulevista tilanteista ja ongelmista. Siihen, miten 
toimimme, vaikuttavat voimakkaasti emootiot, motivationaaliset ja 
psykodynaamiset aspektit. (Illeris 2003a, 51–52.)

Illeris perustaa oppimisnäkemyksensä kognitiiviseen, psykody-
naamiseen ja sosiaalipsykologiseen lähtökohtaan yleiskehyksen olles-
sa konstruktivistinen oppimisteoria (ks. tarkemmin luku 3.2). Hänen 
mukaansa ei ole enää mielekästä ottaa lähtökohdaksi vain psykologisia 
oppimisteorioita. Tarvitaan myös sosiaalisten ehtojen ja ympäristön 
analysointia. Voidaan sanoa, että oppija rakentaa itse aktiivisesti omaa 
oppimistaan mentaalisina rakenteina, joita voidaan kutsua skeemoiksi 
tai mentaalisiksi malleiksi (Illeris 2003b, 401). Liitettynä kognitiivi-
seen ulottuvuuteen puhutaan yleensä skeemoista tai muistista. Emoo-
tioihin ja sosio-yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyen voidaan pu-
hua malleista tai taipumuksista. Kaikissa olosuhteissa on ratkaisevaa, 
että opittu on strukturoitunut ennen kuin se voidaan sisäistää. Tämä 
rakentuminen voi tapahtua monin eri tavoin. 

Seuraavassa käyn läpi Illeriksen jaottelua (kognitio – emootio) mu-
kaellen teorioita tiedosta ja tunteista oppimisessa yleensä sekä liittyen 
työhön ja työpaikkaan. 
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2.2 Tieto ja tietäminen työssä

Näkemyksiä tiedosta

Tieto on keskeinen oppimisen lähtökohta ja tiedon luonteen pohdinta 
on yksi länsimaisen filosofian peruskysymyksiä.3 Tiedon käsite oli jo 
Platonin ja Aristoteleen ajattelussa keskeisenä. Usein tiedon tarkas-
telussa käytetään lähtökohtana informaation ja tiedon erottelua. In-
formaatio voidaan käsittää tiedon raaka-aineeksi, miksi tahansa mer-
keiksi, merkkijonoiksi, dataksi ja faktoiksi. Tieto on puolestaan tämän 
raaka-aineen jalostettu muoto. Mitkä tahansa merkit kantavat infor-
maatiota, mutta tiedoksi ne muuttuvat vasta sitten, kun ne ovat yksilön 
kannalta sellaisessa kontekstissa, jossa ne saavat merkityksen. Yksilö 
siis poimii informaatiovirrasta oman merkityksenantonsa perusteella 
merkkejä, jotka kyseisessä prosessissa muuttuvat tiedoksi. (Koivunen 
1995, 95–96.)

Filosofian ja tieteen piirissä ollut jaottelu, joka liittyy tietoon ja kä-
sillä olevaan kysymykseen työssä oppimisesta, on mentaalisen tiedon 
ja kehollisen tiedon erottelu. Jaottelu perustuu kartesiolaiseen jakoon 
mielen ja ruumiin erillisyydestä. Lähes kaikissa ammateissa on läsnä 
myös kehollista tietoa. Oppipoikaoppimisessa kehollinen tieto on kes-
keinen osa oppimisprosessia. 

Työssä oppimiseen yhteydessä on usein puhuttu myös hiljaisesta 
tiedosta (tacit knowledge), joka liitetään unkarilaiseen lääketieteen tut-
kijaan, fyysikko ja kemisti Michael Polanyihin. Hänen teoksensa The 

3 The Cambridge Dictionary of Philosophy (Audi 1995, 233–234) mainitsee mm. 
seuraavia tiedon lajeja: propositionaalinen tieto (that something is so), ei-propo-
sitionaalinen tieto jostakin (esim. knowledge by acquaintance or by direct aware-
ness), empiirinen (a posteriori) propositionaalinen tieto, ei empiirinen (a priori) 
propositionaalinen tieto sekä tieto, kuinka tehdä jotakin. Keskeisenä kysymyk-
senä on ollut mm. se, missä suhteessa a priori tietomme on a posteriori tietoon 
nähden.
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Tacit Dimension lähtökohta-ajatuksena on, että me tiedämme enem-
män kuin osaamme kertoa. Polanyi korostaa mm. tunteiden ja ”kät-
ketyn todellisuuden” merkitystä tiedossamme sekä tiedon kehollista 
luonnetta. Hiljainen tieto näyttäytyy erityisesti toiminnassa. Polanyin 
mukaan suuri osa myös tieteellisestä tiedosta tulee tältä alueelta. Hän 
kuvailee hiljaisen tiedon osuutta ongelman ratkaisemisessa ja siihen 
liittyvää paradoksia. Hänen mukaansa lähtökohtana on oltava hyvin 
muotoiltu ongelma, muuten ratkaisun löytäminen on vaikeaa. Hiljaista 
tietoa on ongelmanratkaisutilanteessa oleva oletus vastauksesta, joka 
edesauttaa vastauksen löytymistä. (Koivunen 1997, 76; Polanyi 1966, 
4, 22, 66–68.)

Hiljainen tieto ei ole pelkästään yksilön tietoa, vaan osa sosiaalista 
kontekstia ja tietovarantoa. Polanyi käyttää termiä traditio, joka mer-
kitsee yksilön ulkopuolista arvojen järjestelmää, johon sisältyy yhtei-
sön hiljaisen tiedon järjestelmä. Kieli liittyy keskeisesti tähän kollek-
tiiviseen tietovarantoon, joka siirtyy eteenpäin rituaalien, juhlien ym. 
kautta. Yksilöllinen tieto sisältää myös tämän kollektiivisen tietovaran-
non. Se on siirtynyt yksilöön jäljittelyn, samaistumisen ja tekemisen 
kautta. Näin toimintamallit, ohjeet, säännöt, arvot ja normit tulevat 
huomaamattomasti osaksi yksilöllistä tietoa. (Koivunen 1995, 83–84.)

Tieto työpaikalla

Nykyisin tiedon katsotaan olevan tuotantotoiminnan keskeinen osa. 
Puhutaan siirtymisestä ns. tietoyhteiskuntaan. Työn luonne on muut-
tunut ratkaisevasti verrattuna aikaisempaan. Keskeisimpänä erona on, 
että organisaation vauraus on nyt riippuvainen työntekijöiden ”päistä”. 
Organisaatiorakenteita, strategioita, kulttuureja ja malleja on pyritty 
kehittämään sellaisiksi, että tiedon tuottaminen olisi niissä tehokasta. 
Byrokraattiset organisaatiot ovat saaneet väistyä osallistumista ja yh-
teistyötä korostavan tiimityöskentelyn ja johtamistavan myötä. (Matt-
hews & Candy 1999, 48–49.)
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Yleinen jako tiedon suhteen puhuttaessa työstä ja työssä oppimi-
sesta on jako deklaratiiviseen (tietää mitä) ja proseduraaliseen (tietää 
miten) tietoon. Toinen keskeinen jako on eksplisiittiseen tietoon, joka 
on yhteisesti jaettua, sekä hiljaiseen tietoon (tacit, implicit). Kolmante-
na Matthews ja Candy (1999, 52) esittävät vielä jaon persoonalliseen ja 
sosiaaliseen tietoon. Kolbia (1984) lainaten he kuvaavat persoonallisen 
tiedon suorasta kokemuksesta käsittämiseksi. Sosiaalisesti rakentu-
nutta tietoa he puolestaan kuvaavat sellaiseksi, jonka avulla selitetään 
kokemuksia ja ohjataan toimintaa. Eri tiedon lajit ovat luonnollisesti 
läsnä niin yksilön kuin organisaationkin toiminnassa. Suuri osa työ-
paikan tiedosta on kollektiivista, ja sitä pidetään usein itsestään selvä-
nä. Tämä tieto on usein näkymätöntä, jolloin siitä on vaikeaa puhua. 
Organisaatiotutkimuksessa onkin keskeisenä teemana ollut pohtia sitä, 
kuinka hiljainen tieto saatetaan näkyväksi, julkiseksi ja ennen kaikkea 
sellaiseksi, että se on mahdollista patentoida tuotteeksi (Arnal & Bur-
wood 2003; Spender 1996). 

Organisaatiotutkimuksessa tiedon lajeista on käytetty jaottelua: 1) 
käsitteellistetty tieto, 2) toiminnallistettu tieto, 3) kulttuurinen tieto, 
4) ankkuroitu tieto ja kooditettu tieto (Blackler 1995). Nämä tiedon-
lajit eivät Blacklerin mukaan suinkaan esiinny erillisinä toisistaan. 
Tieto on hänen mukaansa monipuolista ja kompleksista ollen samalla 
situationaalista ja abstraktia, implisiittistä ja eksplisiittistä, jaettua ja 
yksilöllistä, fyysistä ja mentaalista, kehittyvää ja staattista, verbaalia 
ja koodattua. Jaottelun mukainen käsitteellistetty tieto on riippuvaista 
käsitteellisistä taidoista ja kognitiivisista kyvyistä. Siinä kyse on fak-
toista, informaatiosta, vakuutteluista, käsitteistä, väittämistä ja toimin-
taperiaatteista. Toiminnallistettu tieto on toimintakäytäntöjen osaa-
miseen liittyvää taitotietoa ja suureksi osaksi piilevää luonteeltaan. Se 
on riippuvaista ihmisten fyysisestä läsnäolosta, tuntoaistin informaa-
tiosta, fyysisistä vihjeistä ja kasvokkain käytävistä keskusteluista. Kult-
tuurinen tieto liittyy niihin prosesseihin, joissa muodostuu yhteisesti 
jaettua tietoa. Sen luomiseen tarvitaan yhteistä kieltä, se voi tapahtua 
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tarinoiden kertomisen, metaforien ja yhteisten keskustelufoorumien 
kautta. Ankkuroitu tieto on rakennettuna koneisiin ja systeemisiin 
rutiineihin ja kätkettyinä rooleihin. Kooditettu tieto on puolestaan kä-
sitteellistä tietoa, joka on kirjattu ja koodattu erilaisiin tiedostoihin ja 
ohjekirjoihin jne. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 136.)

Eräiden näkemysten mukaan työpaikkaan liitettynä koko tiedon 
käsite on problemaattinen, ja on jopa vältetty puhumista tiedosta. Tie-
to on käsitetty tällöin tieteelliseksi ja objektiiviseksi, joka on tietäjänsä 
ulkopuolella (Spender 1996, 57). Myös tällaista tietoa työpaikalla on, 
mutta ei vallitsevana tiedon lajina kuten edellä on jo tullut ilmi. Black-
lerin jaottelu laajentaa tiedon määrittelyä huomattavasti, ja käsitys laa-
jenee entisestään, kun siirrytään puhumaan tietämisestä toimintana. 

Kulttuurinen näkemys tiedosta

Engeström (1995, 102–103) esittää kulttuurihistoriallisen koulukun-
nan tietokäsityksen poikkeavan vallalla olevasta kognitiivisesta nä-
kemyksestä. Käsityksen mukaan ihmisen ratkaiseva erityispiirre on 
kyky käyttää esineisiin ja merkkeihin kiteytettyä tietovarantoa. En-
geströmin mukaan tämä laajentaa tiedonkäsittelyn mahdollisuuksia 
dramaattisesti. Toiminnan teorian mukaan tieto on liikettä ulkoisten, 
aineellisten esineiden ja tekojen sekä sisäisten, mentaalisten mallien 
ja prosessien välillä. Lähtökohtana on, että ulkoiset esineet, välineet 
ja merkit tallentavat tietoa ja niiden kautta mahdollistuu tiedon siir-
täminen paikasta toiseen, ajasta toiseen sekä ihmisiltä toisille. Lisäksi 
tieto voi esiintyä myös prosessina, tapahtumina ja tekoina. Engeströ-
min mukaan kognition tutkijat ovat painottaneet suhteellisen pysyviä 
tiedon rakenteita. Tieto ei hänen mukaansa myöskään ole selvärajais-
ta ja ihmisen päähän tallennettua, vaan tieto ja ajatustavat muuttuvat 
koko ajan varsinkin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Toisaalta 
teksteiksi ja esineiksi vangittu tieto voi säilyä vuosisatoja, ja myös si-
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säisillä ajattelumalleilla, esim. ennakkoluuloilla ja tottumuksilla, on 
usein hämmästyttävä pysyvyys. Engeströmin kehittävän työn tutki-
muksen lähtökohtana on ollut tarkastella tietoa laajasta näkökulmasta, 
jolloin analyysin kohteena ei ole yksilö eikä organisaatio, vaan sosiaa-
lisesti jaetut ja jatkuvasti muuttuvat toimintasysteemit (Blackler 1995, 
1038–1039). 

Wengerin oppimisen sosiaalisen teorian mukaan tiedossa on puo-
lestaan kyse kompetenssista jonkin asian kuten laulamisen, tieteellis-
ten faktojen löytämisen, koneiden korjaamisen, runojen kirjoittami-
sen, pojaksi kasvamisen jne. suhteen. Hän myös puhuu tietämisestä 
toimintana, jossa keskeistä on merkitysten antaminen neuvottelussa, 
jossa yhdistyy osallistuminen ja esineellistäminen. (Wenger 2003, 135.) 
Osaamisen voidaan Wengerin mukaan katsoa muodostuvan yhteisestä 
ymmärryksestä siitä, mitä ollaan tekemässä, vuorovaikutuksesta sekä 
yhteisistä toimintatavoista (kieli, herkkyys, rutiinit, artefaktit, työka-
lut, tarinat, tyylit jne.). (Wenger 2000, 229.) Hän sanoo tietoisesti vält-
televänsä puhumista tiedosta ja korvaa sen puhumalla kokemuksesta, 
kompetenssista ja tietämisestä käytännössä. 

Kuten jo todettiin, tietoa pidetään tärkeänä tuotannon kannalta ja 
se on myös keskeinen lähtökohta oppimisen tarkastelussa. Työssä oppi-
misen suhteen olennaista on tietokäsityksen laajeneminen koskemaan 
erilaisia hiljaisen tiedon muotoja ja tietämistä toimintana. Työssä op-
pimisessa ei ole kyse pelkästään tietäjänsä ulkopuolella olevasta objek-
tiivisesta tiedosta, vaan myös tiedosta, joka kehittyy työtoiminnassa ja 
vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. 

2.3 Tunteet työssä ja oppimisessa

Tunteet eivät yleensä ole olleet käsittelyn kohteena, kun puhutaan 
työssä oppimisesta. Forsberg toteaa sosiaalityön työssä oppimista kos-
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kevassa artikkelissaan, että vaikka tunteet ovat sisältyneet tieteellisen 
kiinnostuksen piiriin jo antiikin ajoista asti, maallikkotietämys ja taide 
ovat olleet länsimaisissa kulttuuripiireissä akateemisia selityksiä kes-
keisemmässä asemassa tunteiden erittelyssä ja kuvaamisessa. Yleise-
nä käsityksenä on ollut, että tunteet eivät kuulu rationaalisen tieteen 
maailmaan. (Forsberg 2002, 296–297.) Sama koski pitkään myös työtä 
ja työpaikkoja. Tunteet suljettiin työn tekemisestä ulkopuolelle, eikä 
huomioitu niiden suurta merkitystä esimerkiksi työpaikan vuoro-
vaikutuksen ja työilmapiirin luomisessa. Viime aikoina tunteet ovat 
kuitenkin nousseet kasvavan kiinnostuksen kohteeksi niin organisaa-
tiotutkimuksessa, työpaikkojen kehittämisessä kuin oppimisessa. (Ks. 
esim. Sturdy 2003; Fineman 2003; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 
2004; Luukka 2004; Puolimatka 2004; Varila 2004.)

Tunteet ovat olleet psykologisen tutkimuksen erityisalue jo pitkään. 
Tunteita on tutkittu pääasiassa sisäisinä kokemuksina tai mittaamal-
la ja havainnoimalla erilaisia tunteiden ilmauksia (esim. fysiologisia). 
Yleensä tunteet ajatellaan sisäisiksi yllykkeiksi, jotka jokin tapahtuma 
herättää. Ne ovat ihmisen kontrollin ja tahdon ulkopuolella. Yhteis-
kuntatieteissä tunteiden tutkimus on saanut jalansijaa 1990-luvulla. 
Sosiologiassa tunteiden tutkimus on painottunut psykologialle tyypil-
listen tunnesisältöjen erittelyn sijaan tunteiden tutkimiseen yhteisö-
jen rakentumisessa. Tällöin on kysytty, mikä on tunteiden sosiaalinen 
paikka ja kulttuurinen tila, miten niitä kulttuurisesti, yhteiskunnalli-
sesti ja yhteisöllisesti käsitellään ja miten tunteet liittyvät muutospro-
sesseihin. (Näre 1999, 9–10.)

Tunteet liittyvät biologiaan siinä mielessä, että ne koetaan ruumiis-
sa tuntemuksina ja elämyksinä. Niillä on myös psykologinen pohja, sillä 
ne kehittyvät vuorovaikutussuhteissa lapsuudesta alkaen. Kulttuuriset 
arvot ja uskomukset vaikuttavat tunteiden kokemukseen: esimerkiksi 
kunnian, syyllisyyden ja häpeän tunteiden taustalla ovat kulttuuriset 
käsitykset oikeasta ja väärästä käyttäytymisestä. Yhteiskuntatieteis-
sä 1990-luvulla virinnyttä kiinnostusta tunteisiin edelsi 1980-luvun 
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kiinnostus ruumiillisuutta kohtaan. Tähän on antanut innoitusta mm. 
fenomenologia. Psykoanalyyttinen ja psykohistoriallinen näkökulma 
puolestaan tarkastelee tunteita muovaavia kokemuksia, jotka ovat ra-
kentuneet yksilön tunnevarastoihin. (Näre 1999, 10–11.)

Tunteet ovat siis tulleet yhteiskuntatieteisiin uudestaan 1990-luvul-
la sosiaalisen konstruktionismin myötä. Tunteita tutkitaan sosiaalisina 
ja kulttuurisina konstruktioina, ei vain yksilön sisäisestä maailmasta 
käsin, vaan ne ovat mukana sosiaalisissa käytännöissä ja ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Universaalien teorioiden sijaan tutkimus 
on kiinnostunut kulttuurisista ja paikallisista erityisyyksistä. (Fors-
berg 2002, 297; Näre 1999, 9–15.) Näre puhuu myös emotionaalisesta 
pääomasta, joka hänen mukaansa on syytä tulkita omaksi symbolisen 
pääoman lajikseen kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla:

”Yhteiskunnan julkinen katse porautuu yhä syvemmälle inti-
miteettiin ja emootioihin. Talouden globalisoituminen on post-
modernin eetoksen ja hedonistisen individualismin ilmapiirissä 
johtanut siihen, että yksilöä arvioidaan yhä enemmän henkilö-
kohtaisten ominaisuuksien, psyykkisen kestävyytensä ja emoti-
onaalisen itseohjautuvuutensa perusteella.” (Näre 1999, 12–13.)

Tunteiden tutkimuksen erilaiset lähestymistavat eivät sulje toisiaan 
pois. Sosiaalis-kulttuuristen aspektien painottaminen tarkastelussa 
ei tarkoita sitä, että tunteiden kognitiiviset, yksilölliset ja fysiologiset 
aspektit kiellettäisiin. Kyse on painotuseroista ja uuden näkökulman 
myötä pyrkimyksestä laajentaa tunteiden tarkastelutapoja. (Forsberg 
2002, 297.)

Tunteet ja oppiminen

Kuten edellä on todettu, tiedon lajeja ja tietoa on käsitelty suhteessa 
työhön ja työssä oppimiseen suhteellisen runsaasti. Tunteista on puo-
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lestaan alettu kirjoittaa vasta viime aikoina. Oppimisen yhteydessä 
niitä tarkastellaan usein liitettynä motivaatioon tai vain sivutaan nii-
den mukana oloa. Perinteisesti aikuiskasvatuksen alueella ja erityisesti 
aikuisten oppimiseen liittyvinä tunteet on kuitenkin huomioitu. Illeris 
(2002, 64) ottaa esimerkin Carl Rogersista, joka oli kiinnostunut oppi-
misesta persoonallisuuden kehittymisenä, ei vain tietojen ja taitojen 
hankkimisena. Myös aikuisten oppimisen klassikko How Adults Learn 
(Kidd 1959) käsittelee laajasti tunteiden merkitystä oppimiselle. Kidd 
näkee oppimisen ehtoina kiinnostuksen, tarpeet ja motivaation. Nämä 
kaikki ovat hänen mukaansa tunteisiin liittyviä kysymyksiä. Humanis-
tiset suuntaukset ja kokemuksellinen oppiminen ovat ottaneet tunteet 
voimakkaammin huomioon. Niissä pyrkimyksenä on ollut tarkastella 
ihmistä kokonaisvaltaisesti. Kognitiivisen oppimisen alueella yleisenä 
näkökulmana tunnekysymykseen on ollut, että tunteet ovat kognitii-
visten skeemojen osia. Ne mainitaan usein lähinnä vain oppimisen es-
teinä. Puolimatkan (2004, 110) mukaan tunteiden merkitys oppimis-
prosessille on moninainen. Hän katsoo, että tunteiden kautta saadaan 
tietoa, ne motivoivat oppimaan ja ne vaikuttavat havaitsemiseen, teo-
reettiseen mielikuvitukseen ja päättelyyn. 

Illeriksen (2002) mukaan uusimman oppimiseen liittyvän ajatte-
lun tulisi päästä perinteisen tieto–tunne-jaottelun ylitse ja tarkastella 
yksilöä kokonaisuutena. Hän käsittelee kysymystä kahden klassisen 
tutkijan näkemysten, Piagetin kognitiivisen kehityksen ja Freudin per-
soonallisuuden kehityksen, kautta. Illeris (2002, 65–66) kuvaa näiden 
kahden teorian yhdistämispyrkimyksiä Furthiin (1987) viitaten. Läh-
tökohtana on, että hyvin pelkistetysti katsoen jokaisessa toiminnas-
sa on mukana implisiittinen seksuaaliviettikomponentti ja sen taus-
talla implisiittinen loogisen järjen komponentti. Illeris puhuu näiden 
kahden komponentin välisestä vuorovaikutuksesta ja kysyy, millaista 
tämä vuorovaikutus on luonteeltaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että tunteet ja motivaatio antavat oppimiselle tarvittavan psyykkisen 
energian. Illeris tuo esiin näkökulmia oppimisesta hengissä säilymi-



42

TUTKIMUKSEN TAUSTA

Kirsi HEIKKILÄ

senä, tyytyväisyytenä elämään ja oppimisen suhteesta libidoon. Hän 
puhuu oppimisesta haluna. Lisäksi hän pohtii tunteita ja oppimiseen 
liittyvää vastustusta. Hän viittaa edelleen Freudiin ja Piagetiin, joiden 
näkemykset inhimillisestä kehityksestä ovat vastakkaisia. Freud näkee 
kehityksen taistelukenttänä, jossa persoonallisuuden eri kerrostumat 
kohtaavat vakavia konflikteja suhteessa toisiinsa ja muihin ihmisiin 
ja sosiaaliseen todellisuuteen. Tämän tuloksena henkilö joko kehittyy 
tai ”romahtaa”. Piaget puolestaan näkee oppimisen positiivisesta näkö-
kulmasta kehittymisenä. Hän näkee siinä olevan samanaikaisesti sekä 
kognitiivisen että affektiivisen komponentin. Illeriksen mukaan elä-
mässä on kuitenkin tilanteita, joissa emme pysty toteuttamaan unel-
moimaamme ”elämämme tyydytystä/täyttymystä” (life fulfilment); 
näissä tilanteissa tulemme mahdollisesti joko aggressiivisiksi tai ve-
täydymme. Freudiin pohjautuen ajatellaan, että näillä reaktiotavoilla 
on juurensa lapsuuden kokemuksissa. (Illeris 2002, 72, 73–75.)

Viimeisimpänä suuntauksena tunteiden ja yleensä mentaalisten 
prosessien tutkimuksessa on neurobiologinen näkökulma (ks. esim. 
Damasio 1994; Taylor 2001; Illeris 2003a). Sen mukaan kaikki kogni-
tiivinen toiminta pitää aina sisällään myös emotionaalisen aspektin. 
Asialla on luonnollisesti merkitystä oppimisen kannalta. Taylor (2001, 
219), joka tarkastelee transformatiivista oppimista neurobiologisesta 
näkökulmasta, katsoo, että viimeaikaiset aikuiskasvatuksen alueella 
tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että transformatiivinen prosessi 
ei ole vain järkeen perustuva ja täysin riippuvaista kriittisestä reflekti-
osta, vaan se perustuu merkittävästi myös tunteiden tutkimiseen (exp-
loration) ja niiden erotteluun.

Tunteet työpaikalla

Ashforth ja Humphrey (1995, 97) toteavat, että tunteet on työpaikalla 
jätetty lähes huomiotta. Vasta työpaikkoja koskeneet etnografiset tut-
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kimukset ovat tuoneet esiin tunteiden merkityksen työssä. Sen taus-
talla, että tunteita ei työpaikalla ole erityisesti huomioitu, on myös 
mahdollisesti pitkään ollut työelämän tarkastelu weberiläisen tavoite-
rationaalisuuden näkökulmasta. Työelämän tutkimusta on hallinnut 
rationaalisuusoletus (Ilmonen 1999, 299). Työntekijä on hallinnut it-
sensä tahtonsa varassa ja sysännyt syrjään hetkelliset impulssinsa ja 
tunnekuohunsa. Myöskään tayloristiseen työorganisaatioon tunteiden 
ei ole katsottu kuuluvan. 

Myös Ashforthilla ja Humphreyllä on tunteiden jaottelu sosiaalisiin 
ja yksilöllisiin aspekteihin. He tekevät jaon seuraavasti: Toinen näkö-
kulma tunteisiin on heidän mukaansa yhdistelmä sosiaalista konst-
ruktionisimia sekä symbolista interaktionismia ja toinen naturalismia 
sekä positivismia. Kyse on siis joko tunteiden rakentumisen sosiaali-
sesta luonteesta tai niiden ilmenemisestä fyysisenä kiihtymyksenä ja 
muuttumisesta tulkinnan myötä. Nämä kaksi näkemystä eroavat pe-
rustaltaan toisistaan siinä, ovatko tunteet kognitiivisesti vai sosiaalises-
ti välittyneitä. Jälkimäisessä suuntauksessa väitetään, että tietty ärsyke 
aiheuttaa aina saman tunteen enemmän tai vähemmän automaattises-
ti, ensin mainitussa annettu ärsyke voi aikaansaada erilaisia tunteita 
riippuen siitä, kuinka se tulkitaan. Kirjoittajat yhdistävät nämä kak-
si näkökulmaa omaksi tulkinnalliseksi näkemyksekseen emootioista. 
Heidän mukaansa fyysinen kiihtyminen tai muutos riippuu kulttuuri-
sista normeista tai yksilöllisistä eroista. Tärkeää on huomioida jokai-
nen tulkinta tunteen kokemisesta niissä moninaisissa tilanteissa, joita 
kohtaamme, on reaktiomme sitten automaattinen tai harkittu. Lisäksi 
on olennaista huomioida konteksti, jossa ärsyke aiheutuu ja/tai tulkin-
ta tapahtuu. Ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, tapahtuuko tunne yk-
silön fysiologiassa vai suhteessa sosiaaliseen ympäristöön; kummatkin 
ovat läsnä. (Ashforth & Humphrey 1995, 100–101.)

Ashforth ja Humphrey toteavat jaon rationaaliseen ja emotionaa-
liseen olevan suhteellisen uusi, palauttaen sen renessanssin aikaan. 
Hallinnollisena paradigmana se tuli isoihin organisaatioihin laajassa 
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mitassa teollisen vallankumouksen myötä. Organisaatioiden toimin-
ta perustuu edelleen pitkälti selkeille päämäärille, instrumentaalisille 
keinoille sekä rationaalisille kognitiivisille kartoille, jotka yhdistävät 
keinot ja päämäärät ennustettavalla ja luotettavalla tavalla. Nämä kar-
tat on näennäisesti rakennettu objektiivisesta ja teknisestä aineistosta, 
ja niitä on mahdollista testata tieteellisesti ja empiirisesti. Tällainen 
ylirationalisoiminen voi kirjoittajien mukaan estää luovien prosessien 
johtamisen, ryhmäpäätösten tekemisen sekä intuitioiden ja aavistus-
ten hyväksikäytön organisaatioissa. Esimerkkinä mainitaan saattohoi-
tokoti, jonka hoitotyössä rutiininomainen fyysinen työskentely on vie-
nyt tilan spontaanimmalta ja avoimemmalta tunnetyöltä. (Ashforth & 
Humphrey 1995, 101–102.)

Usein työpaikalla on sosiaalisesti hyväksyttyä tuoda esiin vain pieni 
kirjo tunteita. Esimerkiksi negatiivisten tunteiden kuten pelon, ahdis-
tuksen ja vihan ilmaiseminen ei ole hyväksyttävää muulloin kuin ehkä 
joissakin erityisissä tilanteissa. Esimerkki tällaisesta on ylemmässä 
asemassa toimivan kärsimättömyys alemmassa asemassa toimivan 
työtä kohtaan. Tunteita siis säädellään organisaatioissa. Ashforth ja 
Humphrey kuitenkin väittävät, että rationaalinen ei useinkaan ole 
todellisuudessa kovin rationaalista. Formaalit organisaatiorakenteet 
ja prosessit saattavat olla olemassa estääkseen tai kompensoidakseen 
vahvoja tunteita kuten turvattomuutta tai pakonomaisuutta. (Ashforth 
& Humphrey 1995, 104.)

Tunneäly työssä
Viime vuosikymmenellä erilaiset psykologian tutkimat sosiaalisen, 
persoonallisen ja käytännöllisen älykkyyden käsitteet saivat jatkoa tun-
neälyn käsitteestä. Näkemyksen taustalla on ajatus, että ihmisen hy-
vinvointi ja onnistuminen eri elämänalueilla riippuvat muustakin kuin 
älystä, loogisuudesta ja tiedosta. Käsite on alun perin peräisin Salovey 
ja Mayeriltä, mutta suuren yleisön tietoisuuteen se tuli Daniel Golema-
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nin kautta (Kokkonen 2003, 115). Keskeisimmässä teoksessaan ”Emo-
tional Intelligence” Goleman (1995) käsittelee kykyjä, jotka selittävät 
niitä eri elämänalueiden onnistumisia, joita perinteinen matemaattis-
looginen älykkyys ei selitä. Tällaisia kykyjä ovat 1) itsetietoisuus, 2) 
itsesäätely, 3) motivaatio, 4) empatia ja 5) sosiaaliset taidot. Tunneä-
lyä tutkitaan nykyisin runsaasti, mutta vielä ei ole tieteellistä tietoa 
tunneälyn ja tehtävistä suoriutumisen välisistä yhteyksistä (Kokkonen 
2003, 118–119). Goleman on jatkanut tunneälyteorian kehittelyä ja 
liittänyt teorian erityisesti työelämään, johtamiseen ja ryhmässä työs-
kentelyyn (Goleman 1999). Fineman (2003, 47–55) suhtautuu tunneä-
lyyn kriittisesti. Hänen mukaansa tunneälyä ovat mitanneet konsultit 
ja sitä on käytetty toiminnan tehostamiseen. Tästä syystä se on anta-
nut hyvin rajoitetun kuvan tunteista organisaatioissa. Fineman nostaa 
tunneäly-käsitteen rinnalle tunneherkkyyden (emotional sensitivity). 
”Kun luodaan erilaisia, sensitiivisempiä, tunneilmastoja, merkitsee se 
riskien ottamista ja tukea organisaation ylimmältä johdolta” (mt., 54). 
Tunteiden ilmaiseminen työpaikalla vaatii siis erityistä yhteisön hy-
väksyntää ja tukea.

Tunteet ryhmätyöskentelyssä
Tunteet näkyvät ryhmien työskentelyssä monin eri tavoin. Jo edel-
lä esitetyt työpaikkoja koskevat huomiot liittyvät luonnollisesti myös 
ryhmien työskentelyyn. Kuvaava esimerkki ryhmien työskentelystä on 
tilanne, jossa jostakin asiasta ollaan eri mieltä, mutta ei tuoda sitä jul-
ki ja saatetaan jopa esittää, että ollaan samaa mieltä. Päätöstilanteessa 
kuitenkin hiljaisesti sabotoidaan asiaa koskeva päätös. Syynä kyseiseen 
toimintaan on usein organisaation kulttuuri sekä johtajan toiminta. 
Kyseisessä ryhmässä ei välttämättä ole koskaan keskusteltu avoimesti 
erimielisyyksistä. (Goleman et al. 2002, 221–223.) 

Ashforth ja Humphrey tuovat esiin näkemyksen tunteista ryhmän 
työskentelyssä puhuen tunteiden tarttumisesta. Ilmiötä on kuvattu 
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mm. seuraavilla ilmauksilla: ”tiimihenki” (team spirit) ja ”sähköä il-
massa” (electricity in the air). He esittävät tunteiden tarttumiselle seu-
raavia edellytyksiä: 

1) Vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus ryhmässä ovat korkeita 

2) Tunteen ilmaisee joku, joka on korkeassa asemassa, tai joku, joka on 
pidetty henkilö 

3) Tunne on yhdenmukainen tunnesääntöjen kanssa 

4) Vahvoja vastakkaisia tunteita ei ole vielä olemassa 

5) Merkitykset eivät tietoisen prosessoinnin suhteen ole lukkoon lyötyjä, 
ja sopiva tunneasenne ja yleinen tulkinta alkavat yhtyä 

Tunteiden tarttuminen voi toimia joko rakentavana tai tuhoavana 
voimana organisaatiossa. Positiivisena ilmiönä se kasvattaa empaatti-
suutta ja solidaarisuutta luoden ryhmään yhteenkuuluvuutta ja kas-
vattaa psyykkistä osallistumista luoden motivoituneita työntekijöitä. 
Negatiivisena puolena voi puolestaan olla suorituksen heikentyminen. 
Tunteet voivat estää tehtävien tekemisen. Pelko tai ahdistus voi levites-
sään estää organisaatiolle tarpeellisen ongelmanratkaisun. (Ashforth 
& Humphrey 1995, 113–114.)

Tunteiden merkitys työpaikalla on noussut laajemmassa mittakaa-
vassa esiin paljolti työpaikalla ilmenneiden monien ongelmien kautta. 
Burn out -ilmiö ja työssä jaksamisen kysymykset ovat keskeisiä syitä 
siihen, että työhyvinvointiin on alettu viime vuosina kiinnittää run-
saasti huomiota (ks. esim. Notkola 2002). Tunteiden käsittelystä työ-
paikoilla tarvitaan entistä enemmän tietoa työn vaatimusten jatkuvas-
ti kasvaessa. 
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2.4 Lähtökohdat teorialle – ”näyttämön rakentaminen”

David Silverman (2000, 78) kuvaa teoriaa rakennelmaksi käsitteitä, 
jotka määrittelevät ja selittävät jotakin ilmiötä. Teoriat toimivat vii-
tekehyksenä ilmiön kriittiselle ymmärtämiselle. Ne toimivat myös 
perustana tuntemattoman järjestämiselle. Teorian ja empirian suhde 
voi erityyppisissä tutkimuksissa poiketa suuresti toisistaan. Tutkimus 
voi olla tyypiltään aineistolähtöinen (grounded theory), jolloin teoria 
syntyy empiriasta käsin, tai taustalla voi olla teoria, jonka kautta empi-
riaa tarkastellaan tai teoria ja empiria rakentuvat vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa. Tutkijalla voi olla useita eri teorioita, jolloin tutkimus 
etenee aineistolähtöisesti tai ilmiöpohjaisesti, ja erilaiset käsitteet sekä 
teoriat toimivat tulkintakehyksinä, joiden avulla tutkijan on mahdol-
lista tulkita aineistoaan ja tutkimaansa ilmiötä (Eskola 2001, 138). Vii-
meisessä vaihtoehdossa mukana voi olla useita teorioita tai vain yksi. 
Kun mukana on useita teorioita, on aineistoja mahdollista tarkastella 
ikään kuin erilaisten linssien läpi. David Silverman (2000, 76) lainaa 
Martin O’Brienia (1993) kuvatessaan teorian merkitystä tutkimukses-
sa: 

”a kaleidoscope… [is] the child’s toy consisting of tube, a number 
of lenses and fragments of translucent, colored glass or plastic. 
When you turn the tube and look down the lens of the kaleido-
scope, the shapes and colors, visible at the bottom, change. As 
the tube is turned, different lenses come into play and the com-
binations of color and shape shift from one pattern to another. In 
a similar way, we can see social theory as a sort of kaleidoscope 
– by shifting theoretical perspective the world under investiga-
tion also changes shape.” 

Erilaiset näkökulmat merkitsevät tutkimukselle erilaisia teoreettisia ja 
metodologisia valintoja. Useiden teorioiden käyttäminen samassa tut-
kimuksessa on haastava tapa toteuttaa tutkimus. Se antaa kuitenkin 
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mahdollisuuden tarkastella asioita monipuolisesti. Tässä tutkimuk-
sessa näkökulmat vaihtelevat eri osissa ja mukana on useita teorioita, 
joiden kanssa erilaiset aineistot ovat olleet vuorovaikutuksessa tut-
kimuksen edetessä lopulliseen muotoonsa. Tutkimuksen teoreettiset 
lähtökohdat ja tutkimusaineistot ovat ”käyneet keskustelua” ja kehit-
tyneet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa koko tutkimusprosessin 
ajan. Edellä olevissa kappaleissa kuvatut näkemykset erilaisista op-
pimisympäristöistä, yksilön lähtökohdista sekä oppimisesta tiedon, 
tunteiden ja ympäristön välisenä jännitekenttänä toimivat työni läh-
tökohtana. Esittelen tanskalaisten tutkijoiden esiin nostamia teemoja 
jatkossa myös muiden teorioiden valossa ja valitsen niistä sopivat tähän 
tutkimukseen ja tämän tutkimuksen aineistojen tarkasteluun. Käytän 
tutkimuksessani edellä kuvattua Jørgensenin ja Warringin jaottelua 
niin, että tarkastelen kutakin kolmea ”ympäristöä” erikseen eri tapa-
usten valossa. Jørgensen ja Warring jättävät oppimisprosessin oman 
tarkastelunsa ulkopuolelle. Se on kuitenkin tässä työssä mukana eri-
tyisesti työntekijöiden näkemyksinä siitä, miten he kuvaavat oppivansa 
työssään. Jaottelu kolmeen teemaan on tässä tutkimuksessa sama kuin 
Jørgensenilla ja Warringilla, mutta sitä on sovellettu hieman eri tavoin, 
ja myös sisällöt saavat hieman erilaisia painotuksia (tarkempi kuvaus 
luvuissa 4, 5 ja 6). 

Sovellan siis erilaisia teoreettisia näkemyksiä tutkimukseni eri osis-
sa eri tavoin. Myös tutkimusote on poikennut niissä jonkin verran 
toisistaan. Oppimisteoriat sekä tietäminen ja tunteminen ovat väljästi 
mukana läpi koko työn. Tekemiäni valintoja kuvaan kunkin osan yhtey-
dessä tarkemmin. 
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3 TEORIAT OPPIMISESTA

Usein kuulee esitettävän, että on niin monia tapoja oppia, ettei siitä ole 
mahdollista esittää yleistä teoriaa etenkään liittyen työssä oppimiseen. 
Tästä syystä käyn aluksi läpi työssä oppimiseen liittyviä näkemyksiä 
ja sen jälkeen perusteellisemmin niiden taustalla vaikuttavia oppimis-
teorioita, (behaviorismin, konstruktivismin jne.).

Työssä oppimista on tarkasteltu monista eri näkökulmista painot-
taen joko yksilöllisiä tai organisaatioon liittyviä kysymyksiä. Joissakin 
painopisteenä on työyhteisö ja toisissa itse työtoiminta. Käsitteitä, joita 
lähestymistavoissa usein käytetään, ovat mm. informaali ja satunnais-
oppiminen, kokemuksellinen ja ekspansiivinen oppiminen, oppiminen 
osallistumisen prosessina käytäntöyhteisössä (community of practice) 
sekä oppiva organisaatio. Näkökulmat perustuvat sekä organisaatio- 
että oppimistutkimuksiin. Monet niistä edustavat näkemystä, että op-
pimisprosessi ja työtoiminta kietoutuvat toisiinsa. Työssä oppimisen 
teorioissa oppimisen kontekstia pidetään keskeisenä lähtökohtana. 
Kontekstina voi olla itse työtoiminta, työyhteisö ja organisaatio. 

Työssä oppiminen sisältää siis hyvin erilaisia näkemyksiä ja teorioi-
ta oppimisesta. Boudin ja Garrickin (1999, 2) mukaan ei ole olemassa 
vain yhtä tapaa ymmärtää työssä oppimista. Tarvitaan useita näkökul-
mia, koska jo työ ja organisaatiot ovat erilaisia ja luonnollisesti myös 
oppiminen erilaisissa konteksteissa on erilaista. Aikuiskasvatuksen 
alueella yhtenä suuntauksena on ollut tutkia työssä oppimista osa-
na organisaation muutosprosessia (ks. esim. Virkkunen, Engeström, 
Pihlaja & Helle 1999). Kansainvälisesti työssä oppimisen tutkimus on 
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ollut laajeneva alue, jossa on näkyvissä erilaisia lähestymistapoja, esi-
merkiksi erityisesti yritysmaailmassa kiinnostuksen kohteena ovat jo 
pitkään olleet erilaiset henkilöstön kehittämisen muodot (HRD). (Ks. 
esim. Boud & Garrick 1999; Bratton & Gold 2003; Garrick 1999a.)

Käsitteellisesti aluetta on hahmotettu mm. puhumalla formaalista 
ja informaalista1 oppimisesta. Ensin mainittu on koulutusinstituuti-
oiden tuottamaa strukturoitua ja organisoitua oppimista ja jälkim-
mäinen puolestaan tapahtuu arkielämän toimintatilanteissa. (Aittola, 
Koikkalainen & Vaherva 1997, 20–22; Marsick & Watkins 1990, 12.) 
Organisointinsa suhteen työssä oppiminen voi olla esimerkiksi koulu-
tusorganisaatioiden järjestämiä koulutusohjelmia, jotka sisältävät työs-
sä oppimisen jaksoja. Kyseinen työssä oppimisen muoto on vallannut 
ammatillisessa koulutuksessa runsaasti alaa. Tämän tyyppisen työssä 
oppimisen keskeiseksi eduksi voidaan nähdä mm. teorian ja käytännön 
yhteen liittyminen. Varilan (2003, 17) mukaan työssä oppiminen on 
yläkäsite, jonka alla on useita rinnakkaiskäsitteitä kuten esimerkiksi 
työssäoppiminen, joka on hänen mukaansa ammattikasvatuksellinen 
menetelmä. 

Perinteisesti työssä oppiminen on ollut jonkin työtehtävän tai am-
matin oppimista työpaikalla. Tynjälä (1999, 129–130) kuvaa Engeströ-
miin tukeutuen oppimistoiminnan historiallisia juuria. Lähtökohtana 
on ollut työtoiminta, jossa työprosessi on nähty itsessään oppimis-
prosessina. Tällainen työprosessissa oppiminen on kuitenkin usein 
luonteeltaan tahatonta. Intentionaalinen oppiminen on liittynyt myös 
aluksi työtoimintaan. Oppipojat ovat jäljitelleet tietoisesti mestareita. 
Vähitellen alkoi kehittyä myös organisoitu koulutus erillään tuotan-
nollisesta työstä. Oppiminen oli pitkään reproduktiivista, toistavaa ja 

1 Watkinsilla ja Marsickilla (1992) on mukana omassa jaottelussaan myös satun-
naisoppiminen ja ei oppiminen. He tekevät erottelun reflektion mukana olon mu-
kaan seuraavasti. Formaali oppiminen perustuu reflektioon, mutta siitä puuttuu 
toiminta. Informaali oppiminen puolestaan sisältää sekä toiminnan että reflek-
tion. Satunnaisoppiminen taas perustuu toimintaan, mutta siitä puuttuu reflek-
tio. 
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siirtävää. Sen sijaan luovaa, kriittistä, tuottavaa ja kokeilevaa oppimista 
tapahtui tieteen ja taiteen piirissä. Näiden yhteydessä ei puhuttu oppi-
mistoiminnasta, vaan uuden tiedon tai esteettisten elämysten tuotta-
misesta. Kun oppiminen on ymmärretty konstruktiiviseksi toiminnak-
si, on huomattu sen yhtäläisyydet tieteen ja taiteen luovaan aspektiin. 
Oppiminen nähdään tällöin toiminnaksi, jossa luodaan jotain uutta. 

Viime aikoina oppimista on käsitelty paljolti yhteisöllisenä tapah-
tumana, jolloin tarkastelun kohteena ovat ryhmät ja yhteisöt (esim. 
Wenger 2003). Oppiminen on tapa osallistua sosiaaliseen maailmaan. 

”Learning is the primary way to engage with others in an ongo-
ing practice. This is what enables actors to modify their relations 
to others while contributing to the shared activity.” (Gherardi & 
Nicolini 2002, 194.)

Olen jaotellut työssä oppimisen tarkastelun lähtökohtanani oppimis-
teorioissa olevat näkemykset yksilökeskeisistä oppimisnäkemyksistä 
edeten teorioihin toimintasysteemien oppimisesta. Kuten alussa tote-
sin, tutkimukseni peruslähtökohtana on yksilön ja ympäristön välinen 
suhde. Näihin liittyvät painotukset vaihtelevat eri teorioissa. Huomi-
on kohteena ovat myös oppimisen ilmiön eri puolet. Behaviorismissa 
keskeistä on toiminnan vahvistaminen ulkoisin keinoin. Humanisti-
sessa ajattelussa puolestaan pyrkimys on oppijan piilossa olevien po-
tentiaalien vapauttamiseen. Kokemuksellisessa oppimisessa huomio 
kiinnittyy kokemuksen ja reflektion merkitykseen. Konstruktivisti-
sissa näkemyksissä oppiminen nähdään sekä yksilöllisenä että yhtei-
söllisenä tiedon ja osaamisen rakentamisen prosessina, jossa otetaan 
huomioon oppimisen tilannesidonnaisuus ja painotetaan sosiaalisen 
vuorovaikutuksen sekä toiminnan ja sen tavoitteisuuden merkitystä 
oppimisprosessissa. Tilannesidonnaisessa oppipoikaoppimisessa huo-
mio on toiminnassa ja osallistumisessa. Se lähestyy sosiokulttuurisia 
lähestymistapoja, joissa keskiössä ovat osallistumisen ja toiminnan li-
säksi kulttuuri ja sosiaalinen vuorovaikutus. Näistä lähestymistavoista 
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Säljön painotus on eniten yksilössä, Wengerin yhteisössä ja Engeströ-
min koko kollektiivisessa toimintajärjestelmässä. Seuraavissa luvuissa 
kuvaan tarkemmin näitä erilaisia lähestymistapoja oppimiseen.

3.1 Yksilöön painottuvia näkemyksiä oppimisesta

3.3.1 Behavioristinen oppimisnäkemys

Tynjälän (1999, 29) mukaan behaviorismin taustalla on nähtävissä 
objektivistinen ja empiristinen ajattelu. Ensimmäiset yritykset luoda 
systemaattista oppimisen teoriaa sisältyvät brittiläisten empiristis-
ten filosofien tietoteoreettisiin pohdintoihin, esimerkkinä John Locke 
(1632–1704). Hän näki ihmisen mielen ”tyhjänä tauluna” (tabula rasa), 
johon kokemukset piirtävät jälkiä. Kokemukset ovat joko aistihavain-
toja tai havaintoja sisäisistä tiloistamme. Varhainen empirismi perus-
tui olettamukseen, että mieli koostuu yksiköistä, elementeistä, jotka 
ovat peräisin havainnoista, jotka eri tavoin assosioituessaan ”luovat” 
koko kokemusmaailmamme. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 
2003, 142.)

Vuosisadan alussa tapahtui muutos psykologisessa tarkastelutavas-
sa. Introspektio eli itsensä tarkkailu tutkimusmenetelmänä hylättiin 
ja tilalle otettiin luonnontieteiden objektiivista tietoa korostava ulkoi-
sen käyttäytymisen tutkiminen. Oppimisen tutkimuksen valtavirta 
oli 1910-luvulta aina 1970-luvulle saakka luonnontieteellisesti orien-
toitunutta. Tutkimus keskittyi tyypillisesti laboratorioihin ja kokeiden 
– usein eläimillä suoritettujen – avulla pyrittiin selvittämään oppimi-
sen perusilmiöitä. Ajatuksena oli, että ärsyke–reaktio (S-R) -kytken-
töjen kautta olisi vähitellen mahdollista ymmärtää myös oppimisen 
monimutkaisempia muotoja. (Rauste-von Wright et al. 2003, 148.) Op-
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pimisen psykologian ”isänä” pidetään amerikkalaista Lee Thorndikea 
(1874–1949), jonka ensimmäiset tutkimukset koskivat kysymystä, mi-
ten eläimet ratkaisevat ongelmia. Tämän hän näki tapahtuvan ”yrityk-
sen ja erehdyksen” kautta. Ne yritykset, jotka johtavat palkitsemiseen, 
opitaan: oppimista säätelevät toimintojen seuraukset. Tätä Thorndike 
kutsui ”vaikutuksen laiksi”; myöhemmin sitä on kutsuttu vahvistami-
sen periaatteeksi. Thorndiken ryhdyttyä uudistamaan koululaitosta 
hänen näkemyksensä vaikuttivat merkittävästi. (von Wright 1992 , 6.)

Tunnetuin behavioristi ja yksi sen radikaaleimmista edustajista oli 
amerikkalainen B.F. Skinner. Hän edusti näkemystä, jonka mukaan 
”tyhjä organismi” (ihminen) reagoi ärsykkeeseen. Käyttäytymistä 
voidaan rohkaista ja muotoilla sopivin vahvistuksin (palkkioin). Tätä 
prosessia Skinner nimitti operantiksi ehdollistamiseksi. Kun käyttäy-
tymistä vahvistetaan positiivisesti, se todennäköisesti toistuu. Ennen 
Skinnerin tutkimuksia venäläinen psykologi Pavlov oli tutkinut ehdol-
listamista koirilla. Hänen tutkimuksensa tulosta on kutsuttu klassi-
seksi ehdollistamiseksi. Siinä eläimen reaktio ilmeni automaattisena 
refleksinä. Näin esimerkiksi koiralla, jolloin sen syljen eritys kasvoi, 
kun sille näytettiin ruokaa. Skinnerin tutkimukset laajensivat ehdol-
listumista koskemaan intentionaalista toimintaa. Hän lähti liikkeelle 
Thorndiken vaikutuksen laista tutkien sitä rotilla, jotka oli sijoitettu 
laatikkoon. Niillä oli mahdollisuus saada laatikon toisesta päästä ruo-
kaa toimimalla tietyllä tavalla. Ne oppivat pian, että painamalla vipua 
ruokaa tuli saataville. Kun rotta laitetaan myöhemmin uudestaan laa-
tikkoon, se tietää saavansa ruokaa tietyllä tavoin toimien. Tällöin se on 
täysin ehdollistunut. (Bowen & Hobson 1974, 265.) Skinnerin ideana 
oli muuttaa eläimen toiminta täysin ehdollistamisen avulla. Vähitellen 
ympäristön olosuhteita muuttamalla on hänen mukaansa mahdollista 
vaikuttaa myös ihmisen toimintaan.
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Behavioristinen opetusmalli
Suuntauksen mukaan oppiminen on siis ulkoisesti säädeltyä käyttäy-
tymisen muuttumista. Opetus järjestetään seuraavien vaiheiden mu-
kaan:

A. Asetetaan käyttäytymistavoitteet.

B. Jaetaan oppimateriaali osakomponentteihin.

C. Määritetään sopivat käyttäytymisen vahvistajat.

D. Opetus toteutetaan edeten vaihe vaiheelta.

E. Arvioidaan tulokset. (Tynjälä 1999, 30.)

Opetuksen tavoitteet on selkeästi määritelty, ja asetettujen tavoittei-
den tulee olla oppijoiden saavutettavissa. Oppiminen etenee yksin-
kertaisesta monimutkaiseen. Oppijan motivaatiota ei liiemmälti poh-
dita, vaan tärkeämpänä pidetään ns. sekundäärisiä vahvistajia, joina 
toimivat esimerkiksi kiitos, hyväksyvät kasvonilmeet, suorituspisteet. 
Oppijan käyttäytyminen ohjautuu lähinnä ulkoisten palkkioiden eikä 
niinkään sisäisen motivaation perusteella. 

3.1.2 Humanistinen kasvatusajattelu

Humanistisen kasvatusfilosofian voidaan ajatella tarkoittavan kaikkia 
niitä kasvatusfilosofisia suuntauksia, joissa ihmiselle annetaan yksi-
lönä ehdoton arvo. Korostus on ollut ihmisen ainutlaatuisuudessa ja 
luovuudessa. Usein käytännössä kyse on ollut terapeuttisista proses-
seista ja niiden ohjauksesta. Suuntauksella on yhteys humanistiseen 
psykologiaan, joka oli voimakkaimmillaan erityisesti Yhdysvalloissa 
1960-luvulla. (Ks. Shaffer 1978; Royce & Mos 1981.) 

Humanistisen psykologian keskeisiä edustajia ovat Abraham 
Maslow ja Carl Rogers. Maslowin tavoitteena oli korvata tuolloin val-
litsevana suuntauksina olleet psykoanalyysi ja behaviorismi. Behavio-
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rismin tilalle Maslow tarjosi yksilön kokonaisvaltaista tutkimusta ja 
psykoanalyysin biologisen determinismin tilalle vastaavasti näkemys-
tä luovasta ja henkiseen kasvuun pyrkivästä ihmisestä. Psykoanalyysin 
tavoitteena oli homeostaasiin eli tasapainoon palautuminen. Maslown 
mukaan ihmisen toiminnan tavoitteena kuitenkin oli – tai ainakin tu-
lisi olla – hänelle ominaisten potentiaalien toteuttaminen. (Rauste-von 
Wright & von Wright 1994, 136.)

Maslow tunnetaan parhaiten kehittämästään motivaatioteoriasta. 
Sen mukaan ihmisen tarpeet muodostavat hierarkian, jossa ”alempien” 
(biologisesti perustavampien) tarpeiden toteuduttua toiminta siirtyy 
aina seuraavalle tasolle. Hierarkian huipulla on itsensä toteuttamisen 
tarve, aidoin inhimillisen toiminnan voimanlähde. Tarvehierarkiaan 
kuuluvat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarve, liittymisen tarve, 
arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. (Shaffer 1978, 34–
37.)

Toinen humanistisen kasvatusajattelun keskeinen edustaja on Ro-
gers, joka tuli tunnetuksi kehittämästään terapiamuodosta. Sen avulla 
pyrittiin kuntouttamaan toisesta maailmansodasta kotiin palannei-
ta veteraaneja. Heidän keskeisenä ongelmanaan oli vaikeus sopeutua 
normaalielämän vaatimuksiin sekä kadonneen identiteetin uudelleen 
rakentaminen. Rogers totesi käyttökelpoiseksi menetelmän, jossa tera-
peutti toimii – ei tulkitsijana eikä ohjeita antavana – vaan ”fasilitaat-
torina”, joka empatiaa ja tukea antaen auttaa terapoitavaa löytämään 
itsensä ja mielekkäät puitteet elämälleen. (Shaffer 1978, 80–86.)

Humanistisen psykologian edustajien keskeinen yhdistävä näkemys 
on minän tai itsen – self ’in –korostaminen ihmisen kehityksessä ja 
elämässä. Näkemyksen mukaan yksilön tavoitteenasettelu on peräisin 
yksilön elämän keskipisteenä olevasta sisäisestä self ’istä. Esim. Buh-
ler on korostanut self-käsitteen ja psykoanalyysin ego-käsitteen vas-
takohtaisuutta. Humanistisessa psykologiassa jokaisen yksilön selfiin 
liittyy juuri hänelle luonteenomaisia, ”ennalta annettuja” potentiaaleja, 
mahdollisuuksia, jotka voivat toteutua tai jäädä toteutumatta. Self-kä-
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sitteellä on selvä arvovaraus ja usein myös metafyysisiä vivahteita, esi-
merkiksi silloin, kun yksilön selfiin katsottiin tiivistyvän hänen todel-
linen luontonsa. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 137.) 

Humanistisessa kasvatusfilosofiassa kasvatus nähdään prosessina, 
jonka kuluessa ja jonka seurauksena ihminen oppii elämään. Tavoit-
teena on ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittäminen sekä pyr-
kimys myötävaikuttaa hyvän ja suhteellisen onnellisen ihmisen ”syn-
tymiseen”, joka kykenee elämään luovaa ja tarkoituksellista elämää. 
Ihminen asettaa itse itselleen omat kehittymistavoitteensa. 

Kyseisessä ajattelussa pyritään myös eliminoimaan ero keinojen ja 
päämäärän välillä, niin että oppiminen voidaan kokea mielekkääksi il-
man konkreettista tavoitettakin. Tämä on vastakohtana sille, että pyr-
kimyksenä olisi kilpailla toisten kanssa tai että tavoitteena olisi vain 
oman sosiaalisen aseman kohottaminen. Oppimistilanteessa keskeise-
nä pidetään, että opittava asia on yhteydessä oppijan henkilökohtaiseen 
merkityksenantoon asiasta. Oppijan tunteet otetaan oppimistilantees-
sa huomioon, koska tavoitteena on yhdistää ajatus ja tunne. Opettaja 
toimii prosessissa eräänlaisen katalyyttinä eikä autoritaarisessa opet-
tajan roolissa. (Shaffer 1978.)

Yksi vanhimmista humanistisen ajattelun pedagogisista sovellu-
tuksista tulee saksalaiselta organisaatiotutkijalta (OD-malli) Kurt Le-
winiltä (ks. Kolb 1984, 21). Yksinkertaistaen mallia voisi kuvata neli-
vaiheiseksi prosessiksi. Ensin toimitaan ja koetaan, sitten reflektoidaan 
kokemuksia – mitä opin, mitä tunsin, miksi jne. – niin, että kokemukset 
voidaan ymmärtää ja hahmottaa laajemmassa perspektiivissään. Sen 
jälkeen käsitteellistetään uudet oivallukset ja pyritään luomaan niiden 
pohjalta kyseessä olevasta asiasta ja itsestä toimijana entistä tarkempi 
käsitys, parempi teoria. Lopuksi kokeillaan tätä uutta käsitystä tai teo-
riaa ja etsitään siihen palautetta. Tästä seuraa uusi kierros. Kyseisestä 
mallista ovat ammentaneet sekä ihmissuhdekoulutuksen suuntaukset 
että nykyiset kokemuksellisen oppimisen mallit. 
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Humanistista ajattelua on myös runsaasti kritisoitu. Keskeistä kri-
tiikissä on, että tavoitteiden asettelun jäädessä opiskelijalle tukeudu-
taan hänen kokemaansa tarpeeseen, ja tällöin voi oppimisesta jäädä 
pois jotakin hyvin oleellista, jota opiskelija ei vielä lainkaan tiedä eikä 
hahmota. Kokemuksen merkitystä on myös kritisoijien mielestä ko-
rostettu liikaa: kaikista kokemuksista ei aina opita. Oppimisilmapiirin 
merkitys on myös saattanut ylikorostua ja miellyttävyydestä on tällöin 
tullut koulutuksen tavoite. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 
139–140.) 

1970-luvulla humanistisen psykologian vaikutus psykologiassa alkoi 
vähentyä. Tuolloin tilalle tuli kognitiivinen oppimisen psykologia. Sii-
nä mm. minään liittyvä tutkimus poikkesi radikaalisti humanistisesta 
näkemyksestä. Taustalla tässä olivat William Jamesin ja G.H. Meadin 
näkemykset minästä, selfistä, jota pidetään sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa syntyvänä ja kehittyvänä: näkemyksen mukaan tämä vuoro-
vaikutus on minän synnyn välttämätön edellytys. Tästä näkökulmasta 
humanistinen näkemys sisäsyntyisestä selfistä, jonka vapauttamiseen 
tuli pyrkiä, oli vieras. (Mt., 138–140.) Palaan tähän näkökulmaan uu-
delleen luvussa 5.2 käsitellessäni identiteettiä ja oppimista.

3.1.3 Kokemuksellinen oppiminen

Yhtenä suuntauksena, joka kytkeytyy humanistiseen psykologiaan ja 
perustuu mainittuun Lewinin malliin, on kokemuksellinen oppiminen. 
Tosin sen juuret ovat humanistisen ajattelun lisäksi myös aikuiskasva-
tuksessa ja sen kriittisen suuntauksen edustajissa mm. Freiressä (ks. 
Saddington 1998).

Kokemuksellisessa oppimisessa korostetaan itsereflektion roolia, 
itsetuntemuksen kasvamista sekä toimintastrategioiden aktiivista ko-
keilua ja uusimista. Oppijan kokemuksilla ja elämyksillä on keskeinen 
rooli. Henkinen kasvu on myös tavoitteena. Oppimistilanteena on kes-
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kustelu- tai tehtäväryhmä, jossa opettaja toimii lähinnä asiantuntijana 
ja fasilitaattorina. Kokemuksellisen oppimisen edustajia ovat Argyris ja 
Schön, Kolb jne. Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallia on esimer-
kiksi ammatillisessa koulutuksessa todettu käytetyn usein vajavaises-
ti. Prosessi on jäänyt vain kokeiluun ja kokemuksen esiin tuomiseen. 
Järvinen (1990, 11) korostaa myös reflektiivisen osuuden, työn analy-
soimisen ja teoreettisen tiedonmuodostuksen toteuttamisen vaiheita, 
jolloin oppimista vasta varsinaisesti tapahtuu. 

Amerikkalainen David A. Kolb on yksi ehkä tunnetuin kokemuk-
sellisen oppimisen edustaja. Hän määrittelee oppimisen seuraavasti: 
”Learning is the process whereby knowledge is created through the trans-
formation of experience” (Kolb 1984, 38). Kuvauksessa korostuu oppi-
mis- ja sopeutumisprosessi tavoitteiden saavuttamisen sijaan. Tieto on 
hänen mukaansa jatkuvan transformaatioprosessin tulosta. Kokemus 
muuntuu sekä objektiivisessa että subjektiivisessa muodossaan. Kolbin 
mukaan ymmärtääksemme oppimisprosessia meidän tulee ymmärtää 
myös tiedon luonne sekä tiedon luonnetta ymmärtääksemme tulee 
ymmärtää myös oppimisprosessin luonne. (Mt., 38.)

Kokemuksellinen oppiminen ei ole mikään yhtenäinen teoria tai 
suuntaus. Kolbin lisäksi muita kokemusta korostavia teorioita ovat 
esittäneet mm. australialaiset tutkijat, jotka puhuvat kokemusperus-
taisesta oppimisesta. Eri suuntauksilla on erilaisia painotuksia, mm. 
reflektion merkitys oppimisprosessissa nähdään niissä eri tavoin. Suo-
messa käytettyjä nimityksiä ovat kokemukseen perustuva, kokonais-
valtainen ja kokemuksellinen oppiminen. (Järvinen, Koivisto & Poikela 
2000, 89; Poikela 2003, 123.)

Suuntauksella on runsaasti yhtymäkohtia työssä oppimiseen. Koke-
mus katsotaan usein keskeiseksi oppimisen lähteeksi työssä (ks. esim. 
Garrick 1999b; Beckett & Hager 2002). Kokemuksellisesta oppimisesta 
on myös kehitetty uusia sovellutuksia: Järvisen ja Poikelan (2000) työs-
sä oppimisen prosessimalli pitää yhtenä lähtökohtanaan kokemuksel-
lista oppimista. Malliin on kokemuksellisen oppimisen mallin lisäksi 
yhdistetty Nonakan ja Takeuchin (1995) tiedon muuntelun malli (kol-
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lektiivinen tiedon tuottamisen prosessi) ja Crossanin, Lanen ja Whiten 
(1999) oppivan organisaation lähestymistapa (oppimisprosessin kuva-
us yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla). Järvisen ja Poikelan (2001) 
mukaan useat teoreettiset mallit katsovat oppimista vain joko yksilön, 
ryhmän tai organisaation näkökulmasta. Kyseinen malli laajentaa ko-
kemuksellisen oppimisen koskemaan yksilöiden lisäksi myös ryhmiä ja 
organisaatioita. Työorganisaatiossa oppimista voidaan mallin mukaan 
kuvata prosessina, jossa sosiaaliset, reflektiiviset, kognitiiviset ja toi-
minnalliset prosessit vaikuttavat toisiinsa ja muokkaavat toisiaan yksi-
lö-, ryhmä- ja organisaatiokonteksteissa. (Järvinen & Poikela 2000.) 

Kokemuksellisella oppimisella ja humanistisella kasvatuspsykolo-
gialla on omat kytkentänsä myös seuraavassa luvussa esiteltävään kon-
struktivismiin. Se on saanut vaikutteita humanistisesta perinteestä, 
vaikka sen juuret ovatkin kognitiivisten prosessien tutkimuksessa. Sa-
moin lähentymistä on ollut toiseen suuntaan. Kokemuksellinen oppi-
minen luetaan usein konstruktivistiseksi suuntaukseksi. Kummallakin 
suuntauksella on myös taustallaan samoja kasvatusfilosofian klassik-
koja (Dewey ja Piaget). Kumpikin on saanut kritiikkiä osakseen De-
weya koskevista tulkinnoistaan. Miettisen (2000a) mukaan Kolb ei ko-
kemuksellisen oppimisen teoriassaan anna riittävää tulkintaa Deweyn 
kokemuksen ja reflektiivisen ajattelun käsitteistä. Hänen mukaansa 
Kolb puhuu kokemusperäisestä oppimisesta (experiential learning) 
ja Dewey puolestaan kokeellisesta ajattelusta ja toiminnasta (experi-
mental thought and activity). Käsitteet muistuttavat Miettisen (2000a) 
mukaan foneettisesti toisiaan, mutta teoreettisesti ja tietoteoreetti-
sesti ne ovat kaukana toisistaan. Miettinen kritisoi Kolbin teorian ke-
hittelyä eklektiseksi ja otteeltaan konsulttimaiseksi. Mielenkiintoinen 
kysymys on, miksi Kolbin kehittämä malli on säilyttänyt suosionsa eri-
tyisesti aikuiskasvattajien keskuudessa. Syynä voi olla sen positiivinen 
usko ihmisen oppimiseen ja kehittymiseen, joka on tärkeä lähtökohta 
elinikäisen oppimisen ideologialle. Se myös yhdistää spontaanisuuden, 
tunteet ja syvälliset henkilökohtaiset oivallukset rationaalisen ajatte-
lun ja reflektion mahdollisuuteen. (Mt.) 
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3.2 Oppiminen kontekstissa

3.2.1 Konstruktivismi – erilaisia suuntauksia

Konstruktivistinen oppimisen tutkimus sai aluksi runsaasti huomiota 
kasvatustieteessä erityisesti matematiikan ja tietotekniikan opetuk-
sen alueilla. Konstruktivismin taustalla on kognitiivisten prosessien 
ja toiminnan tutkimus sekä teoriat siitä, miten ihminen varastoi, pro-
sessoi ja käyttää informaatiota. Suuntauksesta on runsaasti sekä kan-
sainvälistä (mm. Duffy & Jonassen 1992; Prawat 1993; 1996; Steffe & 
Gale 1995) että kotimaista kirjallisuutta (Mönkkönen & Enkenberg 
1996; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003; Tella 1997; Tyn-
jälä 1999), ja niitä lukiessa voi huomata, kuinka moninainen näkemys-
ten kirjo oppimisesta konstruktivismi on. Mitään yhtenäistä teoriaa 
ei ole olemassa, vaan jokainen kirjoittaja esittää oppimisen luonteesta 
oman tulkintansa painottaen esimerkiksi tietoteoriaa, jotakin tiettyä 
konstruktivismin taustavaikuttajaa (esim. Piaget, Dewey, Vygotsky) tai 
jotakin oman erityisalueensa näkökulmaa (ks. esim. Garrison 1995). 

Oppimisteorioiden alueella konstruktivismin eri suuntauksille lie-
nee yhteistä vain tietyn tyyppinen näkemys tiedon luonteesta. Tästä 
usein käytetty metafora tulee arkkitehtuurin ja rakentamisen alueelta: 
rakennetaan olemassa olevista, mahdollisesti tarkoitukseen erityisesti 
muotoilluista palasista jotakin uutta. Samoin oppiminen nähdään toi-
mintana, jossa oppija aktiivisesti rakentaa oman tietonsa. Hän ei ota 
tietoa passiivisesti vastaan, kuten aiemmin ajateltiin tapahtuvan. Tässä 
yhteydessä esittelen konstruktivismiin liittyviä ideoita jokseenkin ylei-
sellä tasolla, enkä paneudu kaikkiin konstruktivismin variaatioihin. 

Jaotteluja konstruktivistisen teoriasuuntauksen painotuksista on 
mahdollista tehdä monin perustein (ks. esim. Ernest 1995; Miettinen 
2000b; Phillips 1995; Siljander 2002). Von Wright (1996) on kuvan-
nut suuntausten välisiä eroja kahdella ulottuvuudella: Toinen niistä on 
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tietoteoreettinen, jossa näkemyserot keskittyvät konstruktivismin fi-
losofisiin perusteisiin ja seurauksiin. Toinen ulottuvuus pitää sisällään 
suuntaukset, jotka eroavat toisistaan sen suhteen, mitkä toiminnan 
säätelijät nostetaan etualalle. Tällöin yhtenä ääripäänä hänen mukaan-
sa on sosiaalinen konstruktionismi ja toisena ääripäänä toiminnan 
biologisten säätelijöiden painottaminen. Jälkimmäisestä esimerkkinä 
hän mainitsee Piaget’n ajattelun. Oppimisen ja opetuksen alueella on 
kehittynyt oma suuntauksensa, jota von Wright kutsuu pragmaattisek-
si konstruktivismiksi, joka sisältää elementtejä kummastakin ääripääs-
tä. Seuraavassa esittelen lyhyesti edellä mainitut näkökulmat. 

1) Radikaali konstruktivismi keskittyy tietoteoreettisiin pohdin-
toihin. Tiedon nähdään olevan täysin subjektiivista. Jokainen yksilö 
rakentaa oman henkilökohtaisen todellisuutensa omassa mielessään. 
Ei ole olemassa objektiivista todellisuutta, joka olisi irrallaan inhimil-
lisestä toiminnasta. ”Personal worlds are created by the mind, so no 
one ’world’ is any more real than any other” (Jonassen, Mayes & McA-
leese 1993, 233). Radikaalin konstruktivismin tärkeimpänä edustaja-
na pidetään von Glasersfeldia, joka näkee keskeisiksi vaikuttajikseen 
Piaget’n sekä italialaisen 1700-luvulla vaikuttaneen filosofin Giambat-
tista Vicon (ks. von Glasersfeld 1989). Piaget’n ajatteluun tukeutuen 
von Glasersfeld näkee tietämisen adaptiivisena toimintana, joka toimii 
analogisesti evolutiivisen biologian kanssa (ks. von Glasersfeld 1993). 
Samoin kuin eläin oppii tietyt toiminnot selviytyäkseen hengissä, von 
Glasersfeldin näkemyksen mukaan myös käsitteet, mallit ja teoriat 
ovat niin kauan elinkelpoisia kuin ne ovat toimivia siinä kontekstissa, 
missä ne on luotu. Tieto siis rakentuu käsitteistä ja toiminnoista, jotka 
on todettu kulloisenkin tavoitteen mukaisesti toimiviksi (von Glasers-
feld 1995, 7). 

2) Sosiaalinen konstruktionismi. Suuntaus on ollut vallalla lähin-
nä sosiologisessa tutkimuksessa. Siinä korostuu tiedon rakentuminen 
yhteisöllisesti (Berger & Luckmann 1987; Burr 1995). Keskeisimpänä 
ideana on, että ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa ja kehittyvät vuorovai-
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kutuksessa toisiinsa. Tämä tapahtuu pääasiassa kielen välityksellä. Yk-
silön mieli nähdään tällöin osaksi laajempaa sosiaalisesti rakentunutta 
kokonaisuutta. Sosiaalinen kenttä vaikuttaa siihen, kuinka yksilöllinen 
konstruointi tapahtuu. 

3) Pragmaattinen konstruktivismi. Lähinnä opetuksen ja oppimi-
sen tutkimuksen alueella vaikuttavassa suuntauksessa korostuu se, 
että tieto ei siirry oppijaan, vaan hän konstruoi sen itse aiemman tie-
tonsa pohjalta. Oppiminen on aina osa jotakin kontekstia, mikä an-
taa opittavalle asialle merkityksen. Tämänkin suuntauksen sisällä on 
useita erilaisia painotuksia, joista jatkossa esitellään joitakin erityisesti 
liitettynä oppimisympäristöjen muodostamiseen. Suuntauksen edus-
tajia ovat mm. Mandl (1995), Resnick (1993) ja Rauste-von Wright et 
al. (2003).

Seuraavassa esittelen pragmaattisen konstruktivismin suuntausta 
hieman muita tarkemmin, koska se on yksilöllisistä oppimisteoriois-
ta selvimmin liitettävissä oppimisympäristöajatteluun ja koska Illeris 
(2003b) (ks. luku 2.1) mainitsee konstruktivismin olevan oman syntee-
sinsä yhtenä taustanäkemyksenä. 

3.2.2 Pragmaattinen konstruktivismi

Taustaa

Pragmaattisen konstruktivismin alkujuurien sanotaan olevan kauka-
na, von Wrightin (1992, 10) mukaan muistitaidon perinteessä, joka 
virisi jo 400-luvulla eKr. Perinne liittyy tuohon aikaan harjoitettuun 
puhetaidon ja retoriikan taitojen opiskeluun. Suuntauksen taustalla on 
nähtävissä myös useita kasvatusfilosofian klassisia ajattelijoita, mm. 
Dewey (1957), Vygotsky (1982), Bruner (1986) ja Neisser (1982). 
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Vygotskyn ajattelusta on nostettu esiin ja korostettu erityisesti 
hänen teoriaansa kognitiivisesta sosialisaatiosta. Kyse on sosiaalisen 
kontekstin merkityksestä oppimiselle. Teoriassa on painotettu yhteis-
toiminnallista kognitiivista toimintaa oppijan kehityksen lähteenä (ks. 
esim. Davydov 1995; Kozulin 1991). Myös Piaget mainitaan pragmaat-
tisen konstruktivismin taustavaikuttajaksi, tosin hänen asemastaan ei 
olla yksimielisiä. Piagetin ajattelu perustuu hänen näkemyksiinsä lap-
sen kehityksestä ja siitä, että lapsen ajattelu kehittyy vaiheittain. Oppi-
minen on opittavien asioiden ”löytämistä” (discovery), joka tapahtuu 
askel askeleelta. Prosessissa aiemmat vaiheet saattavat osoittautua ra-
joittuneiksi, jolloin niistä vapaudutaan. Piaget’a on kritisoitu siitä, että 
hän jättää prosessista huomioimatta sosiaalisen kontekstin. 

Kolmas pragmaattisen konstruktivismin keskeinen vaikuttaja De-
wey puolestaan perusti kasvatuksellisen ajattelunsa toimintaan. Ih-
minen on hänen näkemyksensä mukaan aktiivinen ja utelias toimi-
ja. Tiedon ja ideoiden omaksuminen perustuu lähes aina oppijoiden 
kokemuksiin sekä tilanteisiin, jotka ovat heille mielekkäitä ja tärkeitä. 
Hänen mukaansa koulun tulisi olla sosiaalinen laboratorio, jossa lap-
set oppivat koettelemaan tietoa oman toimintansa kautta. Koulun tu-
lisi antaa valmiudet ratkaista vastaantulevia uusia ongelmia ja testata 
tulevaisuutta koskevia suunnitelmia käytännössä (Bowen & Hobson 
1974, 169–171).

Pragmaattisen konstruktivismin taustalla on keskeisenä näkyvissä 
kognitiivinen oppimisen tutkimus. Kognitiivisella tarkoitetaan tiedol-
lista ja ajatuksellista, joka käsittää ihmisen tietämiseen, ymmärtämi-
seen ja ajattelemiseen liittyvät henkiset toiminnat. Ihmisen käsitykset 
ympäristöstään muodostavat hänen tietorakenteensa eli kognitiivi-
sen struktuurinsa. Kognitiivinen teoriasuuntaus kritisoi syntyessään 
behaviorismia tiedon paloittelusta ja keskittymisestä sen osiin. Sen 
jälkeen korostus siirtyi ajatteluun ja ymmärtämiseen. Lähtökohtana 
oppimiselle on tilanne, jossa oppija huomaa aiemmat tietonsa tai tai-
tonsa riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uuden tiedon kanssa uudessa 
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tilanteessa. Konstruktivismissa korostuu kognitiivista näkemystä voi-
makkaammin kontekstin merkitys. Siinä sosiaalinen vuorovaikutus on 
noussut tärkeäksi oppimisen edellytykseksi. 

Näkemys oppimisprosessin luonteesta

Pragmaattisen konstruktivismin usein toistettu pääidea on, että tieto 
ei siirry oppijaan valmiiksi ”pakattuna”, vaan yksilö rakentaa tietoaan 
itse jo aiemman omaksumansa tiedon pohjalta. Peruslähtökohtana on, 
että ihminen on aktiivinen, toimintaan ja tavoitteisiin suuntautunut 
sekä palautehakuinen. Hän on utelias etsiessään tietoa ympäristös-
tään ja omasta suhteestaan siihen; tietoa siitä, mikä johtaa mihinkin 
ja tietoa, jonka avulla voi selviytyä erilaisista tilanteista. Oppiminen 
on oppijan oman aktiivisen tiedonrakentamisprosessin tulosta. Yksilö 
valikoi ja tulkitsee tietoa aikaisemmin oppimansa ja odotustensa poh-
jalta. Oppiminen tapahtuu osana tilannetta tai kontekstia, joka antaa 
opittavalle tiedolle merkityksen. Oppiminen on siis aktiivista toimin-
taa, jossa oppija toimii prosessoidessaan informaatiota, niin että hän 
oppii asiaan liittyvän merkityksen. Prosessin keskeinen piirre on, että 
oppiminen on selvästi helpompaa, kun toiminnan tavoite on selvillä. 
(Ks. esim. Rauste-von Wright et al. 2003; von Wright 1996.)

Oppimisprosessin kannalta ovat keskeisiä eräät psykologisen tutki-
muksen kohteena olleet prosessit. Esimerkiksi ihmisen havainnointi-
prosessi ja tarkkaavaisuuden suuntautuminen on nostettu oppimisen 
kannalta tärkeämmiksi kuin muistaminen (Mönkkönen & Enken-
berg 1996, 18). Arkiajattelussa ja empiristisissä näkemyksissä ihmi-
sen havainnointi nähdään tapahtuvaksi ulkoa sisäänpäin. Sen sijaan 
konstruktivistisessa ajattelussa nähdään, että havaitsemisessa ovat 
keskeisinä elementteinä informaation valikointi ja tulkinta. Ihmisen 
tarkkaavaisuus toimii suppean kentän alueella: mitä tarkemmin yksi-
lö seuraa yhtä tapahtumaa, sitä vähemmän hän kykenee havainnoi-
maan muita. Havainnot saavat merkityksen kytkettynä aiemmin opit-
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tuun. Ne tulkitaan aiempien kokemusten muodostaman viitekehyksen 
pohjalta ja vallitsevaan tilanteeseen liittyvinä. Havainnointia ohjaa-
vat yksilön käsitykset siitä, mitä on tapahtumassa. Yksilön katsotaan 
omaavan skeemoja, joiden mukaan hän toimii. Hän jäsentää tietoaan 
laajempina ja suppeampina hierarkkisesti rakentuneina kokonaisuuk-
sina. Skeemalla tarkoitetaan sisäistä mallia, joka on rakentunut yksilön 
kokemusten kautta. Jos tilanteen skeema on tuttu, sitä vähemmän tar-
vitaan havaitsemisen kautta tulevaa informaatiota tilanteen ymmärtä-
miseen. Emootiot katsotaan tässä skeemojen rakenneosiksi; havaitse-
mis- ja informaation tulkintatilanteessa vaikuttavat siis merkittävästi 
myös yksilön pelot, halut, toiveet ja intressit. (Ks. esim. Neisser 1982; 
Rauste-von Wright et al. 2003, 92.)

Toiminta katsotaan yhdeksi keskeiseksi oppimistapahtuman edis-
täjäksi. Dewey’in viitaten tieto nähdään työkaluksi, jota käyttämällä ja 
harjoittelemalla autenttisissa tilanteissa opitaan sen merkitys ja käyt-
tökelpoisuus kyseisessä kontekstissa. Kun yksilön toiminta vähitellen 
automatisoituu, vähenee samalla tilanteeseen liittyvä kognitiivinen 
kuormitus. Toisaalta käy myös niin, että toiminnan joustavuus samal-
la vähenee. Yksilön oppiminen ja todelliset muutokset toiminnassa 
vaativatkin usein automaattisiksi muotoutuneiden toimintatapojen tai 
käsitysten purkamista. Tärkeää ei ole niinkään uusien tietojen oppimi-
nen vaan se, että opitaan uusia tapoja tulkita ja jäsentää tuttuja ilmiöi-
tä. (Ks. Rauste-von Wright et al. 2003, 54–55.)

Oppimaan oppiminen on yksi tärkeimpiä taitoja, mitä konstruk-
tivistisen näkemyksen mukaan oppijan olisi hyödyllistä hallita. Kyse 
on taidosta, joka on opittavissa ja jota on mahdollista harjoitella. Sii-
hen liittyy oppijan kyky arvioida uuteen oppimistilanteeseen tulles-
saan, miten tilannetta voisi lähestyä, mistä ja miten tietoa voisi etsiä 
tai rakentaa. Kyse on ns. meta-taidosta, joka vaatii itsereflektiivisiä 
taitoja. Keskeisenä tavoitteena on tällöin opettaa oppijalle kriittistä 
ajattelua ja itsereflektiota. (Rauste-von Wright et al. 2003, 66–70.) Tar-
koitus on, että oppijat oppisivat arvioimaan omaa ymmärtämistään, 
tunnistamaan aukkokohtia tiedoissaan ja taidoissaan, ymmärtämään 
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omia toimintatapojaan ja motivaatiotaan. Ymmärtäminen ja ajattelu 
nousevat myös laajemmassa mielessä tärkeään asemaan. Oppija oppii 
tehokkaimmin etsiessään vastauksia omiksi ja tärkeiksi kokemilleen 
ongelmille, jotka ovat ideaalitilanteessa myös koulutuksen tai työn te-
kemisen kannalta relevantteja kysymyksiä. 

Seuraavassa esittelen hieman yksityiskohtaisemmin keskeisiä tähän 
tutkimukseen liittyviä konstruktivistisen oppimisteorian näkemyksiä 
oppimisen tilannesidonnaisuudesta ja sosiaalisesta vuorovaikutukses-
ta oppimisprosessissa.

Oppimisen tilannesidonnaisuus 
Oppimisprosessi nähdään konstruktivistisen teorian mukaan aina ti-
lannesidonnaiseksi (situated): jotakin opitaan aina jossakin – ei vain 
”yleensä”. Oppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, kontekstiin ja 
kulttuuriin, jossa tietoa käytetään. Käsitteellistä tietoa on verrattu työ-
kaluihin, joiden käyttö opitaan ymmärtämään vain käyttämällä niitä. 
Tämä edellyttää yleensä sen kulttuurin käsitejärjestelmän omaksu-
mista, jossa työkaluja käytetään, esimerkiksi koulussa, työpaikalla ja 
teatterissa. Prawatin (1990, 31) mukaan jopa abstrakteissa ja teknisissä 
käsitteissä hyvin suuri osa niiden merkityksestä tulee siitä kontekstis-
ta, jossa niitä käytetään. Tällöin konteksti tulee osaksi käsitteen merki-
tystä. Prawat ehdottaakin, että oppimistilanteessa lähdettäisiin ensin 
liikkeelle toiminnasta tai tilanteista, joista sitten edettäisiin relevant-
teihin käsitteisiin. Tätä ideaa on toteutettu erilaisissa oppipoikasystee-
meissä (ks. myös luku 3.3) ja sitä on yleisemminkin pyritty hyödyntä-
mään oppimistilanteita suunniteltaessa.

Keskeisenä lähtökohtana, kun oppimisen mahdollistamista suun-
nitellaan, on todellisten ongelmien hyväksikäyttö. Kun oppiminen 
tapahtuu ympäristössä, jossa opittavaa asiaa käytetään, on huomatta-
vasti helpompaa ymmärtää sen merkitysyhteydet todellisuuteen. Op-
piminen tapahtuu tällöin osana aktiivista toimintaa, ja oppijat oppivat 
käyttämään oppimaansa erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja luonnolli-
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sessa toiminnassa. Tiedot ja taidot ovat siis aina sidoksissa siihen ym-
päristöön, jossa niitä käytetään. (Ks. Rauste-von Wright et al. 2003.)

On myös tärkeää huomata, että yhdessä kontekstissa opittu tieto ei 
automaattisesti siirry (transferoidu) toisiin, vaan tiedon tuleva käyttö 
on huomioitava. Perinteinen näkemys transferista on ollut se, että asia 
opitaan tehokkaimmin irrallaan kontekstista, silloin kun on tarkoi-
tus oppia mahdollisimman yleistettävää tietoa. Nykynäkemys tiedon 
transferoitumisesta on se, että asia tulisi oppia mahdollisimman mo-
nissa eri tilanteissa, niin että sen merkitys tulee kontekstin kautta ym-
märrettäväksi (ks. esim. Prenzel & Mandl 1993). Nykyisin korostetaan 
transferin aktiivista ja intentionaalista luonnetta. Ajatuksena on, että 
oppija luo edellytyksiä transferille jo oppiessaan uutta asiaa. Tämä voi 
tapahtua esimerkiksi käyttämällä aiemmin opittua uusissa tilanteissa, 
yrittämällä löytää tietorakenteiden välisiä yhteyksiä sekä etsimällä se-
lityksiä ja perusteluja (Rauste-von Wright et al. 2003, 129).

Jos transfer katsotaan tärkeäksi osaksi oppimista, tulee huolehtia 
siitä, että oppijat saavat mahdollisuuksia kokeilla kykyjään ja taitojaan 
monipuolisesti. Transferia edesauttavia tapoja toimia ovat mahdolli-
suus oppia useissa konteksteissa, oppimisen kontekstin monimuotoi-
suus sekä opittavan asian tarkastelu erilaisista näkökulmista. Monen 
tyyppiset näkökulmat opittavaan asiaan mahdollistavat suuremman 
joustavuuden kyseisen tiedon soveltamisessa. Oppimisympäristö tu-
lisi järjestää niin, että sisältöjä ja ongelmia olisi mahdollista katsoa ja 
koetella eri näkökulmista. (Ks. esim. Jonassen 1992; Resnick 1993.)

Sosiaalinen vuorovaikutus
Kun kognitiiviseen ajatteluun liitettiin konstruktivismin myötä ajatus 
kontekstin merkityksestä oppimiselle (situated learning), kognitiivisen 
toiminnan erittelyyn tuli mukaan myös pohdinta suhteesta sosiaali-
seen. Kognitio oli aiemmin käsitetty yksilölliseksi toiminnaksi, joka ra-
joittui aivojen ja kehon fyysiseen toimintaan. Resnickin (1993) mukaan 
suoran havaitsemisen lisäksi tietoa saadaan myös toisia kuuntelemalla, 
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kirjoituksen välityksellä, kuvina ja eleinä. Jokapäiväinen elämämme on 
täynnä asioita, joiden kautta vaikutamme toistemme konstruointipro-
sesseihin: antamalla tietoa, osoittamalla ja näyttämällä asioita toiselle, 
kysymällä, argumentoimalla jne. Sekä Vygotskyn että Meadin pohjalta 
Resnick (mt.) toteaa, että sosiaalinen kokemus vaikuttaa siihen, millai-
set tulkintaprosessit ovat yksilölle mahdollisia. 

Oppimisprosessin kannalta sosiaalinen vuorovaikutus on siis yksi 
keskeisimmistä tekijöistä. Valtaosa yksilön oppimisesta tapahtuu vuo-
rovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus 
tekee mahdolliseksi oppijan, ohjaajan ja muiden yhteisön jäsenten 
vaihtoehtoisten näkökulmien pohtimisen ja arvioinnin. Esimerkiksi 
keskusteluissa oppijan ajatusprosessit tulevat ”näkyviin” niin hänelle 
itselleen kuin muillekin. Tällöin on mahdollista reflektoida niitä sekä 
itsekseen että vastavuoroisesti muiden kanssa. Oppijoilla on mahdolli-
suus argumentoida näkemyksiään ja keskustella oppimastaan. Tällöin 
on mahdollista kuulla myös muiden perusteluja esitetyille käsityksille 
ja tehdyille ratkaisuille. Yhdessä toimimisen ja ongelmien ratkaisemi-
sen on todettu lisäävän myös oppijan motivaatiota. 

Konstruktivismin kritiikkiä ja sovellutuksia
Konstruktivisimia on kritisoitu viime vuosina monista eri näkökulmis-
ta, mm. Deweyn väärin tulkinnasta. Kivisen ja Ristelän (2003) mukaan 
kognitiivisesti suuntautuneiden konstruktivistien näkemys oppimises-
ta kognitiivisten rakenteiden konstruointina on erilainen kuin dewey-
laisten pragmatistien, jotka näkevät oppimisen toimintakäytäntöjen ja 
tapojen (habit) muotoutumisena. Miettinen2 on puolestaan kritisoinut 
suomalaista konstruktivismia siitä, että se jättää tärkeitä teoreettisia 
kysymyksiä käsittelemättä. Hänen mukaansa olisi tarpeen pohtia, mitä 
tarkoitetaan tiedon objektiivisuudella, mikä on kommunikaation suh-

2 Vrt. Myös Miettisen tulkinta Deweyn suhteesta kokemukselliseen oppimiseen 
(luku 3.1.3).
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de esineelliseen toimintaan ja mikä on oppimisen suhde ympäristön ja 
todellisuuden muuttumiseen (Miettinen 2000b, 288). 

Konstruktivismia on myös käytetty kehitettäessä sovellutuksia 
työssä oppimiseen. Australialainen Stephen Billett (1994; 1996; 2002) 
on kehittänyt ajatusta työpaikan opetussuunnitelmasta ja työpaikasta 
oppimisympäristönä. Ohjattu työssä oppiminen voidaan nähdä täl-
löin kolmitasoisena prosessina, jossa on mahdollista painottaa jotakin 
seuraavista: ohjattu osallistuminen työtoimintaan, ohjattu oppiminen 
työssä sekä ohjattu opitun transfer (Billett 2002, 95). Ohjattu osallis-
tuminen työtoimintaan merkitsee oppimista jokapäiväisissä työtehtä-
vissä, jaksottamalla tehtäviä, osallistumismahdollisuuksia lisäämällä 
sekä antamalla mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteita. Ohjattu oppi-
minen työssä merkitsee kokeneen työntekijän ohjausta, mallintamisen 
(modelling), ohjaamisen (coaching) ja tukemisen (scaffolding) käyttöä, 
työntekijöitä itsenäiseen oppimiseen sitovien tekniikoiden käyttämis-
tä sekä ymmärtämistä edistävien tekniikoiden käyttämistä (ks. Billett 
2001, 144–149). Ohjattu opitun transfer merkitsee kysymisen, ongel-
manratkaisun ja skenaarioiden rakentamisen hyödyntämistä pyrittä-
essä laajentamaan oppijoiden tietoa uusiin tilanteisiin (mt., 168–172). 
Billett siis pyrkii soveltamaan pedagogista ajattelua työpaikkaan ja 
siellä oppimiseen.

Edellä on esitelty oppimisen lähtökohtia konstruktivistisen oppi-
misteorian näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa oppimista ei tarkas-
tella vain yksilön sisäisenä prosessina, vaan siihen liittyy oleellisesti 
tilanne, jossa oppiminen tapahtuu. Nämä näkemykset tulevat esiin 
kuvatun pragmaattisen konstruktivismin ajatuksissa. Näkemykset yk-
silön ja ympäristön merkityksestä ovat kehittyneet edelleen. Seuraa-
vassa kuvataan työssä oppimisen teorian suuntauksia, jotka ovat luon-
teva jatkumo konstruktivismille sisältäen hieman erilaisia painotuksia 
ympäristön ja oppijan välisestä suhteesta. Jotkut suuntaukset voidaan 
luokitella kuuluviksi lähinnä sosiaaliseen konstruktivismiin (Tynjälä 
1999, 26), jolloin ne jättävät yksilön oppimiseen liittyvät pohdinnat vä-
hemmälle. 
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3.3 Tilannesidonnaiset oppimisen teoriat

Tilannesidonnaisen oppimisen (situated learning theory) teoriassa kri-
tisoidaan kognitiivista oppimisen tutkimusta siitä, että siinä tarkastel-
laan yksilöiden oppimista irrallaan ympäristöistä, jossa oppiminen ja 
ihmisen toiminta tapahtuu (Tynjälä 1999, 128). Edellä kuvatussa prag-
maattisessa konstruktivismissa lähtökohtana on myös yksilöllinen op-
pimisprosessi, jossa ympäristö on mukana. Tynjälän mukaan tilanne-
sidonnaiset teoriat korostavat, että kaikki toiminta ja myös oppiminen 
tapahtuu sidottuna siihen kulttuuriin, aikaan, paikkaan ja tilanteeseen, 
jossa se tapahtuu. Oppimista on näin ollen tarkasteltava sosiaalisena ja 
kulttuurisena, ei yksilöllisenä ilmiönä. Tilannesidonnaisen oppimiskä-
sityksen mukaan kaikki kognitio on tilannesidonnaista. 

Teorian filosofiset ja teoreettiset juuret tulevat marxilaisesta ajat-
telusta, antropologisesta kulttuurien tutkimuksesta sekä Vygotskin 
ajatuksista. Työssä oppimista ajatellen tärkeä oletus on, että henkisiä 
ja fyysisiä toimintoja ei nähdä toisistaan erillisinä ja irrallisina, vaan 
ihminen nähdään kokonaisuutena. 

”Jos ihmisen ajatukset, uskomukset ja tiedot nähdään irrallaan 
niiden kehollisesta, eletystä kokemuksesta ja näin samalla eril-
lisinä sosiokulttuurisesta kontekstista, seurauksena on eletyn 
kokemuksen aliarviointi suhteessa korkeampiin abstrakteihin 
älyllisiin toimintoihin” (Tynjälä 1999, 128–129). 

Tietämistä ja tekemistä ei kuitenkaan tilannesidonnaisen oppimisen 
näkemyksen mukaan voida erottaa toisistaan. Tynjälän mukaan situ-
ationaalisen koulukunnan yksi keskeinen teesi on, että oppiminen on 
sosiaalistumista johonkin kulttuuriin (mt., 128–129). 
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Oppipoikaoppiminen 

Kvalen (1997) mukaan oppipoikaoppiminen (apprenticeship) tapahtuu 
organisaatiossa, sosiaalisessa tilanteessa ja vuorovaikutuksessa. Oppi-
ja hankkii siinä itselleen myös ammatillisen identiteetin. Oppiminen 
tapahtuu toiminnan ja tekemisen kautta. Myös arviointi tapahtuu toi-
minnan kautta.

Oppipoikasysteemi on ollut yksi varhaisimmista tekemällä oppi-
misen muodoista. Ennen koululaitoksen kehittymistä mm. kuvan-
veistäjien, lääkäreiden ja räätäleiden ammatti oli mahdollista oppia 
autenttisessa ympäristössä ja ekspertin ohjauksessa. Vielä huomatta-
vasti aikaisemmin Platon käytti samantyyppistä metodia opettaessaan 
oppilaitaan ja asettaessaan pohdittavana olevan ongelman laajempaan 
filosofiseen kontekstiinsa. Dewey myös pyrki palauttamaan näitä ide-
oita koululaitokseen, mutta koululaitoksen byrokraattisuus esti hänen 
pyrkimyksensä etenemisen. Tämän tyyppistä opiskelua on toteutettu 
nykyisin erilaisissa työpaikkaoppimisen toteutuksissa. (Honebein et 
al. 1993.)

Kognitiivinen oppipoikuus (cognitive apprenticeship) on yksi ny-
kysovellutus perinteisestä oppipoikasysteemistä. Siinä perinteinen 
oppipoikuus on yhdistetty konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen. 
Tässä kyse ei ole ammatin oppimisesta vaan oppipoikamallin sovel-
tamisesta kognitiivisten taitojen oppimiseen (esim. matemaattinen 
päättely, luetun ymmärtämisen kehittäminen jne.) kouluympäristössä. 
Kognitiivisen oppipoikaoppimisen suuntaus kritikoi oppimisympäris-
töajattelun tavoin koululaitosta siitä, että koulussa opitut asiat jäävät 
abstrakteiksi suhteessa ympäröivään maailmaan, missä niitä todel-
lisuudessa käytetään. Tärkeänä siis pidetään, että mukana on se ni-
menomainen ympäristö, jossa toiminta tapahtuu. Brownin et al. (1989) 
mukaan kognitiivinen oppipoikuus tarkoittaa oppimista aktiivisessa 
toiminnassa ja tarkoituksellista sosiaalisen ja fyysisen kontekstin hy-
väksikäyttöä. Tieto tulee merkitykselliseksi kontekstinsa kautta. Ideat 
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selkiytyvät ja tulevat ”omiksi” oman toiminnan kautta. Opiskelijat 
pyrkivät sisäistämään kulttuurin toiminnan ja sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta samoin kun aiemmin tehtiin käsityöläis–oppipoika-
systeemissä. 

Varhaisissa oppipoikaoppimisen malleissa mukana oli ammattialan 
taitaja, mestari, joka ohjasi oppimista ja antoi oppilaalle relevantteja 
tehtäviä suoritettavaksi. Kun oppipoikaoppimisen mallia on sovellet-
tu tietokonemaailmassa, ohjauksen merkitys on jäänyt taka-alalle. Si-
monsin (1993) mukaan useiden tutkimusten mukaan on nähtävissä, 
että kun opiskelija on vain siirretty aitoon ympäristöön ilman ohjaus-
ta, hän ei ole oppinut käyttämään teoreettista tietoaan käytännössä. 
Hyvin suunnitellusta oppimisympäristöstä ei automaattisesti seuraa 
oppimista. Oppijoiden opittu tapa oppia, taustahistoria ja kokemuk-
set vaikuttavat siten, että joidenkin on hankalaa opiskella tällaisessa 
oppimisympäristössä. Osa oppijoista tarvitsee ohjausta siihen, kuinka 
toimia. 

Oppipoikaoppimisen ideaa soveltavissa tutkimuksissa löytyy pää-
asiassa kaksi toisistaan poikkeavaa ajattelutapaa oppimisprosessin oh-
jauksen suhteen. Lave (1993) edustaa näkemystä, että opiskelijat oppi-
vat ilman erityistä ohjausta vain osallistumalla kyseiseen oppimisen 
kohteena olevaan tuottavaan toimintaan. Hän mainitsee esimerkkinä 
intiaanit, Yucatec Mayan kätilöt. Kätilön ammatti ja taidot opitaan il-
man varsinaista ohjausta vain seuraamalla toimintaa. Opiskelija ei siis 
ainakaan virallisesti saa palautetta toiminnastaan. Todellisuudessa 
toimintaan todennäköisesti kuuluu palaute jossakin muodossa. Esi-
merkissä kätilön ammatin perii tytär, joka on seurannut sivusta äitinsä 
työtä jo lapsesta saakka ja vähitellen alkanut myös avustaa siinä. Laven 
mukaan kyse on tiedon sisäistämisestä yhteisöllisesti, jolloin kyse on 
enemmänkin identiteetin luomisesta yhteisön jäsenenä. Ongelmak-
si kyseisessä mallissa on todettu sen toteuttamiskelpoisuus nyky-yh-
teiskunnassa. Oppipoikasysteemiä on erityisesti kiitetty siitä, että se 
mahdollistaa heti sen kulttuurin oppimisen, jossa tietoja tullaan käyt-
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tämään. Ongelmana kuitenkin on, että pelkkä toiminnan seuraami-
nen ja kulttuurissa tarkkailijana oleminen on sangen aikaa vievä tapa 
oppia. Tämä onkin yleisesti esitetty kritiikki Laven oppipoikaoppimi-
sen mallille. Illeris (2002, 180) tuo esiin Tanskassa esiin tulleita kriitti-
siä näkemyksiä oppipoikaoppimisen mallia kohtaan. Toteutus on ollut 
siellä Illeriksen mukaan autoritaarinen ja konservatiivinen, eikä siinä 
ole ollut taetta teoreettisen tiedon mukana olosta. Suuntausta on moi-
tittu myös yltiöromanttiseksi. 

Nykyisin vallitsevampi ajattelutapa oppipoikaoppimismallin op-
pimisprosessin ohjauksen suhteen on, että opettaja tai ohjaaja edes-
auttaa oppimista aluksi tekemällä näkyväksi oman ”hiljaisen tietonsa” 
(tacit knowledge): näyttämällä mallia, tukemalla oppijaa (scaffolding), 
valmentamalla, opastamalla, neuvomalla ja toimimalla yhteistyössä. 
Vähitellen ohjaaja vähentää tukea ja ohjausta niin, että oppija toimii 
lopulta omatoimisesti ja itsenäisesti (Choi & Hannafin 1995; Farmer, 
Buckmaster & LeGrand 1992). Mahdollisia toimintatapoja on useita. 
Erilaisia sovellutuksia oppipoikaoppimisesta toteutetaan tällä hetkel-
lä myös Suomessa lähinnä ammatillisessa koulutuksessa, esimerkiksi, 
jossa oppisopimuskoulutuksella on pitkät perinteet.

3.4 Sosiokulttuuriset lähestymistavat

Seuraavassa esiteltävät sosiokulttuuriset lähestymistavat ovat lähel-
lä tilannesidonnaisen oppimisen teoriaa ja niillä on samoja edustajia, 
kuten esimerkiksi Lave ja Wenger ja taustalla vaikuttavat Vygotsky ja 
Leontjev. Taustalla oleva ajattelu on suuntauksissa sama, sen sijaan 
painotukset poikkeavat toisistaan.

Sosiokulttuuristen teorioiden keskeinen ajatus on, että tiedonmuo-
dostus ja oppiminen ovat lähtökohdiltaan sosiaalisia ilmiöitä, eikä nii-
tä voida irrottaa niiden sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta 
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kehyksestään (Tynjälä 1999, 44). Oppimisen yksilökeskeisestä tarkas-
telusta on siis siirrytty tilanteen, kontekstin ja vielä erityisesti sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen korostamiseen. Kulttuuri on otettu oppimisen 
lähtökohdaksi. Se on kielen ja muiden symbolijärjestelmien välittämää 
ja sitä voidaan parhaiten ymmärtää sen historiallisessa viitekehykses-
sä. Se, millaisia painotuksia yksilön ja ympäristön välinen suhde saa, 
vaihtelee eri teorioissa. Kuvaan seuraavassa lyhyesti kolmea keskeistä 
lähestymistapaa, ruotsalaisen Roger Säljön sosiokulttuurista oppimis-
ta, amerikkalaisen Etienne Wengerin oppimisen sosiaalista teoriaa ja 
suomalaisen Yrjö Engeströmin kehittelemää kehittävää työntutkimus-
ta sekä ekspansiivista oppimista. Yhteistä näille kaikille suuntauksille 
on, että niiden keskeisenä taustavaikuttajana on venäläinen L.S. Vy-
gotsky. 

Illeris (2002, 137) pitää venäläisen kulttuurihistoriallisen koulukun-
nan tärkeimpänä edustajana Vygotskya. Koulukunta katsoo oppimista 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja yhdistää siihen oppijan sisäiset- 
ja vuorovaikutusprosessit. Illeris mainitsee Engeströmin työn olevan 
keskeinen kulttuurihistoriallisen tradition nykytulkinta. Engeström 
on tulkinnut Vygotskyn lähikehityksen vyöhykettä kollektiivisesta nä-
kökulmasta. Näin ovat tehneet myös Lave ja Wenger situationaalisessa 
oppimisteoriassaan. Wengerin (2003) oppimisen sosiaalisessa teorias-
sa mukana on myös yksilön identiteetin kehittyminen yhteisöllisessä 
toiminnassa, mutta kysymys oppimisprosessin luonteesta jää vaille 
tarkempaa käsittelyä. Säljön tulkinta on painotetummin yksilökeskei-
nen.

3.4.1 Sosiokulttuurinen oppiminen 

Ruotsalainen oppimisen tutkija Roger Säljö (2001, 16) on kehittänyt 
L.S. Vygotskiin nojautuen sosiokulttuurisen oppimisen teoriaa. Läh-
tökohtana on, että tieto elää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
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Teoriaa voidaan hänen mukaansa kutsua myös kulttuuripsykologisek-
si, koska kyse on siitä, kuinka ihmiset omaksuvat erilaisia kulttuurisia 
toimintoja, kuinka he kehittyvät niihin osallistumisen seurauksena ja 
kuinka he käyttävät hyväkseen kulttuurin tarjoamia välineitä (mt., 16). 
Teoriassa lähdetään yksilön oppimisesta, jossa kulttuuri toimii oppi-
misen kontekstina. Inhimillinen toiminta ja ajattelu ovat Säljön mu-
kaan riippuvaisia sosiaalisista konteksteista. Vuorovaikutus yksilön ja 
yhteisön välillä on oleellista: ”Miten yhteisöllinen tieto välitetään yk-
silölle ja mitä yhteisöllisiä tietoja ja taitoja yksilö oppii?” Näkemys on 
lähellä edellä kuvattua pragmaattista konstruktivismia, jossa oppimis-
psykologiseen ajatteluun liitetään konkreettinen tilanne ja sosiaalinen 
vuorovaikutus. 

Oppiminen on Säljön mukaan väistämätöntä. Oppimista tapahtuu 
kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Jokaisessa arkipäiväisessä keskus-
telussa, toiminnassa ja tapahtumassa on mahdollista oppia. Hän lainaa 
Deweyä: ”The very process of living together educates.” Oppiminen on 
siis kaiken inhimillisen toiminnan tulos, sitä ei voi yhdistää pelkästään 
tiettyihin ympäristöihin tai toimintoihin, kuten perinteisesti kouluun 
tai opetukseen. Ihminen on yleisesti ottaen lajina oppivainen. Oppi-
mista tapahtuu sosiokulttuurisen ajattelutavan mukaan yksilöllisellä 
ja yhteisöllisellä tasolla. Sen mukaan yksilöt oppivat, mutta niin myös 
yhteisöt, kuten järjestöt, yritykset, organisaatiot ja yhteiskunnat. 

”Oppiminen ei ole myöskään sama ilmiö eri aikakausina ja eri-
laisten kulttuuristen ehtojen vallitessa. Teknologinen ja sosiaa-
linen kehitys vaikuttavat niihin tapoihin, joiden välityksellä 
saamme tietoja, taitoja ja valmiuksia.” (Säljö 2001, 11.)

Toiminnalliset ja tuottavat taidot ovat olleet erilaisia eri vuosisatoi-
na, ja ne myös muuttuvat jatkuvasti ympäristön vaatimusten myötä. 
Esimerkkinä Säljö mainitsee yhteisöt, jotka eivät käy kauppaa mui-
den kanssa. Niissä ihmisten ei ole tarvinnut opetella vieraita kieliä. 
(Mt.,11.)
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Teorian mukaan ajan myötä ei muutu ainoastaan se, mitä ja mi-
ten paljon tulee oppia, vaan myös ne tavat, joilla opitaan ja saadaan 
tietoa. Ne ovat riippuvaisia niistä kulttuurisista oloista, joissa eletään. 
Esimerkiksi kulttuureissa, joissa puhe on keskeisessä roolissa, koska 
kirjoitettua kieltä ei ole, täytyy opetella asiat ulkoa. Nykyisin ihmisten 
olisi todennäköisesti vaikea motivoitua tällaiseen oppimisen tapaan. 
Oppiminen tapahtuu nykyisin eri tavoin mm. lukemalla. Tähän liittyy 
oleellisesti merkityksien oppiminen. Oppimista ei myöskään voi redu-
soida vain yksilön pään sisällä tapahtuvaksi kysymykseksi tai niiden 
biologisten edellytysten tuottamaksi, jotka luonto on antanut. Huomi-
oon on syytä ottaa ympäristö, mitä keinoja se tarjoaa ja mitä vaatimuk-
sia asettaa. 

”Olemme biologisia olentoja, mutta elämme samalla sosiokult-
tuurisessa todellisuudessa ja meillä on käytettävissämme erilai-
sia apuvälineitä ja työkaluja, jotka irrottavat meidät niistä kah-
leista, jotka omat biologiset edellytyksemme ovat luoneet” (Säljö 
2001, 15).

Sosiokulttuurinen lähestymistapa voidaan käsittää monella eri tavalla. 
Säljöllä on mukana psykologinen näkökulma. Kyse on hänen mukaan-
sa siitä, kuinka ihmiset omaksuvat erilaisia kulttuurisia toimintoja, 
miten he kehittyvät niihin osallistumisen seurauksena sekä kuinka he 
käyttävät hyväkseen kulttuurin tarjoamia välineitä. Kulttuurin liitty-
vät välineet voivat olla luonteeltaan sekä älyllisiä että käytännöllisiä. 
Abstraktit ja konkreettiset tekijät ovat kummatkin läsnä samanaikai-
sesti. Tiedot on tallennettu erilaisiin laitteisiin kuten esimerkiksi tas-
kulaskimeen. Oppiminen sosiokulttuurisesta näkökulmasta edellyttää 
seuraavien kolmen toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien näkö-
kulmien huomioon ottamista: 

1) älyllisten (tai psykologisten/kielellisten) välineiden kehittäminen ja 
käyttö
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2) fyysisten välineiden (tai työkalujen) kehittäminen ja käyttö

3) viestintä ja ne eri tavat, joilla ihmiset ovat kehittäneet yhteistyön muo-
toja erilaisissa yhteisöllisissä toiminnoissa (Säljö 2001, 20.)

Säljön mukaan tietojen ja valmiuksien välittämistä tapahtuu kaikissa 
kulttuureissa ja kaikenlaisten sosiaalisten ja historiallisten ehtojen val-
litessa. Esimerkiksi talonpoikaisyhteiskunnassa oli mahdollista välit-
tää tiedot maanviljelyksestä, metsästyksestä ja kalastuksesta lähes kai-
kille. Kun yhteiskunta monimutkaistui, erilaisen tiedon tarve kasvoi. 
Keskiajalla syntynyt oppipoikajärjestelmä kehittyi tilanteeseen, jossa 
tiettyjä eriytyneempiä tietoja ja taitoja esimerkiksi työkalujen valmis-
tamisesta, ihmisten parantamisesta, uskonnon harjoittamisesta, ei 
voinut hankkia vain perheen ja arkisten toimintojen puitteissa. Vähi-
tellen oppiminen siirtyi ”laitoksiin” erityisesti 1800-luvun lopulla, kun 
tiede ja insinööritaidot alkoivat kehittyä. Tästä alkoi massakoulutuk-
sen kehittyminen. (Säljö 2001, 39.) 

Säljö esittää tärkeän näkökulman ja erottelun työssä oppimisen ja 
koulutusjärjestelmän piirissä tapahtuvan oppimisen välille. Jo aiem-
min luvussa 3.3 kuvattiin oppipoikaoppimista, jossa ammatti opitaan 
pääsemällä osalliseksi erikoistuneeseen toimintaan. Säljö (2001, 41) ku-
vaa Laven ja Wengerin tutkimusta räätälien työn oppimisesta ja nostaa 
esiin oppimisen luonteen osana tuotannollista toimintaa. Oppiminen 
ei siinä ole pääasiana vaan tuotanto. Toimintajärjestyksenä on yleen-
sä kankaan leikkaaminen, ompeleminen käsin tai koneella ja lopulta 
silitys ja viimeistely. Oppipoika saa aluksi pitkään silittää ja ommella 
nappeja. Tämän jälkeen hän saa opetella ompelemaan ja viimeisenä 
leikkaamaan. Järjestys on siis päinvastainen. Tähän on kaksi syytä. 
Ensinnäkin, oppipoika näkee aluksi, millainen tuotteen tulee olla vii-
meisteltynä. Toisena syynä ovat toiminnan taloudelliset ehdot. Erilai-
sia valmiuksia ei voida harjoitella täysin vapaasti. Kangas on kallista, 
joten leikkaaminen on kokeneempien työtä. Silittäessä tapahtuneet 
virheet on yleensä helpompi korjata kuin kankaan työstämisen alku-
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vaiheessa tehdyt. Säljö käyttää kuvausta havainnollistamaan, kuinka 
oppimisella on tuotannosta eroava rakenne. Esimerkki kuvaa toimin-
taa taloudellisista lähtökohdista käsin. ”Loogiset ja tehokkaat keinot 
tietyntyyppisen toiminnan (tuotannon) järjestämisessä ovat erilaiset 
kuin toisen toiminnon (oppimisen) järjestämisessä” (Säljö 2001, 42). 
Oppipoikajärjestelmässä on Säljön mukaan suuria eroja nykyaikaiseen 
opetukseen verrattuna, mm. mahdollisuudet kokeiluihin ja luovuuteen 
ovat paljon vähäisemmät kuin koulujärjestelmässä (mt., 42). 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että sosiokulttuuriselle perinteelle 
on ominaista, että ihmistä pidetään sekä biologisena että sosiokulttuu-
risena olentona. Vuorovaikutus ihmisen biologisten, fyysisten, psyyk-
kisten ja kommunikatiivisten edellytysten ja hänen erilaisia välittäviä 
välineitä ja työkaluja luovan kykynsä välillä on perustana sosiokulttuu-
riselle kehitykselle. Kyse on oppimisesta yhteisöllisellä tasolla, jonka 
puitteissa tapahtuu oppimista ja kehitystä myös yksilöllisellä tasolla. 
Kielen avulla ja aineellisen ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovai-
kutuksen välityksellä kehittyy kognitiivinen ja emotionaalinen sosia-
lisaatio, jota Säljö pitää sosiokulttuurisena. Tämä vaihtelee yhteiskun-
tien ja aikakausien välillä. Ihmiset kehittyvät erilaisten kulttuuristen 
ja yhteiskunnallisten ehtojen puitteissa. Tämän seurauksena myös op-
pimisprosessit ovat erilaisia. Säljö painottaa vuorovaikutuksen ja vies-
tinnän merkitystä oppimisen ja kehityksen ymmärtämiseksi. Hänen 
mukaansa juuri sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä tulemme 
tekemisiin ympäristön kanssa ja osallisiksi niistä ajattelu- ja toiminta-
tavoista, jotka ovat merkittäviä kulttuuriympäristössämme. Lisäksi yk-
silö ei vain vastaanota passiivisesti vaikutteita ja tuota niitä uudelleen, 
vaan hän on aktiivinen toimija erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä 
vaikuttaen niiden luomiseen ja uudistamiseen. (Säljö 2001, 232–233.)
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3.4.2 Oppimisen sosiaalinen teoria 

Amerikkalainen Etienne Wenger (2003) korostaa myös yhteisön ja yk-
silön välistä vuorovaikutusta. Hän aloitti oppimisen sosiaalisen teori-
an (social theory of learning) kehittelyn tutkimalla oppipoikaoppimis-
ta antropologi Jean Laven (Lave & Wenger 1991) kanssa. Ensimmäisiä 
versioita teoriasta on kritisoitu siitä, että kyse ei oikeastaan ole oppi-
misteoriasta, vaan se käsittelee pääasiassa oppimisen sosiaalisia ehto-
ja. Vasta Wengerin näkemykset käytäntöyhteisöistä (communities of 
practice) ovat Illeriksen (2002, 140) mukaan nähtävissä kunnianhimoi-
seksi yritykseksi kehittää uutta teoriaa, jossa pyritään ylittämään kuilu 
sosiaalisten ja yksilöllisten oppimisen dimensioiden välillä. Hän arvioi 
neljästä oppimisen ehdosta kahden eli toiminnan ja yhteisön liittyvän 
oppimisen sosiaaliseen kontekstiin, kun taas identiteetti ja merkitysten 
muodostaminen ovat yksilöön liittyviä ehtoja, tosin nekin Wengerillä 
nähtynä sosiaalisen näkökulman kautta. Illeriksen (mt., 143) mukaan 
Wengerin teorian suurin anti on sen uudenlaisessa ja koherentissa so-
siaalisen tason ymmärtämisessä. Hakkarainen (2000) on puolestaan 
kritisoinut teoriaa siitä, että se käsittää lähes kaiken oppimiseksi. Wen-
ger (2000) on laajentanut teoriaansa edelleen koskemaan myös laajem-
pia oppimisen systeemejä, joissa hänen mukaansa elementteinä ovat 
käytäntöyhteisöt (communities of practice) sekä näiden yhteisöjen ra-
joilla tapahtuvat prosessit ja niissä muotoutuvat identiteetit. 

Lähtökohdat

Wengerin mukaan (2003, 3–4) usein ajatellaan, että oppiminen on yk-
silöllinen tapahtuma, joka on erillään muista aktiviteeteista ja että se 
on opettamisen tuottamaa. Hän ehdottaa, että on mahdollista omak-
sua myös toisenlainen näkemys oppimisesta, jossa oppiminen tapahtuu 
kokemusten kautta osallistumalla maailmaan. Voimme ajatella, että 
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oppiminen on niin luonnollinen osa ihmisen luontoa kuin syöminen ja 
nukkuminen; se on elämää ylläpitävää ja väistämätöntä. Voidaan vielä 
olettaa, että oppiminen on luonteeltaan sosiaalista. Wengerin mukaan 
oppimisteorioita on olemassa lukemattomia, ja jokainen niistä koros-
taa erilaisia oppimisen aspekteja ja jokainen on niistä käyttökelpoinen 
erilaisiin tarkoituksiin. 

Oppimisen sosiaalisen teorian lähtökohtana ovat seuraavat oletuk-
set:

1) Me olemme sosiaalisia olentoja. Vaikka kyse onkin triviaalista totuu-
desta, on kyse myös keskeisestä oppimisen aspektista. 

2) Tiedossa on kyse kompetenssista jonkin asian suhteen kuten laulami-
sen, tieteellisten faktojen löytämisen, koneiden korjaamisen, runojen 
kirjoittamisen jne. 

3) Tietämisessä on kyse osallistumisesta maailmaan.

4) Merkitykset – kykymme kokea maailmaan osallistumisemme merki-
tyksellisenä – ovat oppimisen tuottamaa. (Wenger 2003, 4.)

Oppimisen lähtökohta on siis sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kyse 
ei ole vain osallistumisesta joihinkin tilanteisiin joidenkin ihmisten 
kanssa, vaan aktiivinen osallistuminen sosiaalisten yhteisöjen toimin-
taan ja identiteettien rakentamiseen näissä yhteisöissä. Osallistumi-
nen leikkikentän yhteisöön tai työpaikan tiimiin ovat sekä toimintaa 
että kuulumista näihin yhteisöihin. Tällainen osallistuminen ei vain 
vaikuta siihen, mitä teemme, vaan myös siihen mitä olemme ja miten 
tulkitsemme sen, mitä teemme. (Wenger 2003, 4.)

Kuulumme lukemattomiin erilaisiin yhteisöihin kotona, työssä, har-
rastuksissa jne. Yhteisöt, joihin elämämme aikana kuulumme, vaih-
televat. Oppiminen ei ole mikään erillinen toiminto. Tilanteet, joissa 
meidän olisi tarkoitus oppia, voivat ollakin tilanteita, joissa emme opi 
paljoakaan, tai opimme jotakin muuta, kuin mikä oli tarkoitus. (Wen-
ger 2003, 6.)
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Ymmärrämme maailmaa aistiemme ja toimintamme kautta. Kiin-
nitämme huomiota asioihin, mitä odotamme näkevämme, kuulemme 
sen, mitä ymmärrämme, ja toimimme näkemystemme mukaan. Oppi-
mista yritetään edesauttaa lukemattomin eri tavoin: koulutusohjelmin, 
opetussuunnitelmin jne. Näkemykset siitä, kuinka opimme, vaikut-
tavat siihen, missä tunnistamme oppimista tapahtuvan, kuten myös 
siihen, kuinka toimimme oppimisen suhteen yksilöinä, yhteisöinä ja 
organisaatioina. On oleellista, että tunnistamme omat näkemyksem-
me oppimisesta ja sen, miten ne vaikuttavat oppimisen suunnitteluun. 
(Wenger 2003, 8–9.)

Oppimisen sosiaalinen teoria muodostuu seuraavista komponen-
teista: 

1) Merkitys. Tapa, jolla puhumme kyvystämme – niin yksin kuin yhdes-
säkin – kokea elämämme ja maailman merkityksellisenä.

2) Toiminta. Tapa puhua jaetuista historiallisista ja sosiaalisista resurs-
seista, viitekehyksistä ja näkökulmista, jotka voivat ylläpitää yhteistä 
toimintaan osallistumista.

3) Yhteisö. Tapa puhua sosiaalisista muodostelmista, jossa hankkeem-
me on määritelty toteuttamisen arvoiseksi ja missä osallistumisemme 
voidaan tunnistaa kompetenssiksi. 

4) Identiteetti. Tapa puhua siitä, miten oppiminen muuttaa meitä ja luo 
henkilökohtaisia historioita tullessamme omien yhteisöidemme kon-
teksteihin. (Wenger 2003, 5.)

Wenger (2003, 12) toteaa, että tämän tyyppinen teoria on relevantti 
monille tieteille; antropologialle, sosiologialle, kognitiiviselle psykolo-
gialle ja sosiaalipsykologialle, filosofialle sekä organisaatio- ja kasva-
tustieteille.
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Oppiminen osallistumisena yhteisöön

Wengerin mukaan osaaminen on historiallisesti ja sosiaalisesti mää-
räytynyt. Ei ole mahdollista olla fyysikko ilman, että ymmärtää tieteel-
listen yhteisöjen tuottaman tiedon maan asemasta maailmankaikkeu-
dessa. Tietäminen on siis sosiaalisten yhteisöjen tuottaman osaamisen 
osoittamista. Kukin yksilö kokee tietämisen omalla tavallaan. Sosi-
aalisesti määräytynyt osaaminen on aina vuorovaikutuksessa hen-
kilökohtaisen kokemuksemme kanssa, ja oppiminen tapahtuu tässä 
vuorovaikutuksessa. Se on dynaaminen, kaksisuuntainen ihmisten 
ja sosiaalisten oppimissysteemien välinen suhde, jossa yksilön muu-
tosprosessi yhdistyy sosiaalisten rakenteiden kehittymiseen. (Wenger 
2000, 226–227.)

Oppimisen sosiaalisen teorian lähtökohtana on osallistuminen 
käytäntöyhteisöihin (communities of practice). Jo historian alkuajoista 
lähtien ihmiset ovat muodostaneet yhteisöjä, jotka ovat jakaneet kult-
tuurisia käytäntöjään. Tällaisia ovat olleet mm. alkuasukasheimo luo-
latulen ympärillä, keskiaikainen ammattikunta, ryhmä hoitajia sairaa-
lan osastolla, katujengi, ryhmä jarrujen kehittämisestä kiinnostuneita 
insinöörejä jne. Osallistuminen näihin käytäntöyhteisöihin on ollut 
tärkeää oppimisemme kannalta, itse asiassa ne ovat mahdollistamassa 
ihmisten kykyä muodostaa itselleen merkityksellistä tietoa. Yhteisöis-
sä osaamisen voidaan sanoa muodostuvan kolmen elementin kautta. 
Ensinnäkin yhteisön jäsenillä on yhteinen ymmärrys siitä, mikä on 
yhteisön toiminnan tavoite. He myös jakavat tämän tavoitteen. Toi-
seksi yhteisön jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. He 
luovat myös normit tälle vuorovaikutukselle, jonka tulee perustua 
luottamukseen. Kolmanneksi yhteisöt muodostavat yhteisten resurs-
sien kirjon (shared repertoire of communal resources) kuten kielen, 
vastaanottavaisuutta, rutiineja, artefakteja, työkaluja, tarinoita, tyylejä 
jne. (Wenger 2000, 229.)
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Identiteetin kehittyminen on keskeinen osa sosiaalista oppimista. 
Oppimisen sosiaalisen teorian mukaan oppiminen tapahtuu toimin-
taan osallistumisen prosesseissa, joissa yksilölle mahdollistuu uuden 
identiteetin kehittyminen. Tietäminen, oppiminen ja tiedon jakami-
nen eivät ole abstrakteja toimintoja, joita teemme vain niiden itsen-
sä vuoksi, vaan ne liittyvät kuulumiseen johonkin yhteisöön. Kuulu-
minen erilaisiin yhteisöihin määrittää identiteettiämme. Identiteetti 
puolestaan määrittää sen, mitä meidän on tarpeen tietää ja mitä ei, 
keneen identifioidumme ja keneen luotamme ja kenen kanssa jaam-
me sen, mitä ymmärrämme. Identiteetin merkitys oppimisen kannalta 
on keskeinen, koska sen kautta yhdistämme osaamisen ja kokemuksen 
tietämiseen. Kysymys identiteetistä on keskeinen, kun ylitetään yhtei-
söjen rajoja. Näissä ylityksissä avaudumme uusille tavoille olla maa-
ilmassa. Kuuluessamme useisiin yhteisöihin koemme yhteisöjen rajat 
aina omalla persoonallisella tavallamme. (Wenger 2000, 238–239.) 
Yksilön identiteetin rakentaminen on prosessi, jossa ikään kuin yhdes-
sä neuvotellaan sosiaalisten yhteisöjen jäsenyydestä saatujen kokemus-
ten merkityksestä. Suhde omaan yhteisöön antaa metatietoa omasta 
osaamisesta, vahvuuksista ja heikkouksista. Identiteetti kehittyy sen 
mukaan, mitä olemme tehneet, millaisiin yhteisöihin kuulumme nyt ja 
mitä ajattelemme tulevaisuudestamme. (Hakkarainen 2000.)

3.4.3 Kehittävä työntutkimus ja ekspansiivinen oppiminen

Työorganisaatioiden kehittämisessä Suomessa on ollut merkittävänä 
suuntauksena Yrjö Engeströmin (1995) kehittävä työntutkimus. Sen 
taustalla ovat L.S. Vygotskyn lisäksi A.N. Leontjev ja A.R. Luria sekä 
heidän seuraajiensa alkuun saattama kulttuurihistoriallinen toiminnan 
teoria. Engeströmin (mt., 11) mukaan käyttäytymistieteissä on ollut 
yleistä, että yksilöä tarkastellaan vain sisäisten mekanismien ohjaama-
na ja yhteiskuntaa omalakisena rakenteena, johon ihmisen tekemisillä 
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ei näytä olevan vaikutusta. Toiminnan teoriassa ideana on muodostaa 
linkki yksilön ja yhteiskunnan välille juuri toiminnan kautta. Yksilön 
teot ja ominaisuudet nähdään kollektiivisessa toimintajärjestelmässä, 
esimerkiksi työssä, muodostuvina. Toisaalta ideana on, että yksilöiden 
teot muovaavat toimintajärjestelmää, joka puolestaan nähdään histori-
allisesti kehittyvänä, ristiriitaisena ja dynaamisena. Kehittävä työntut-
kimus on toiminnan teorian pohjalta rakennettu sovellutus työtoimin-
tojen tutkimusta varten. Lähtökohtana teoriassa on, että työyhteisöä 
tarkastellaan sen historiallisen kehityksen kautta. Tiivistetysti esitet-
tynä työyhteisössä toimintaa määrittävät seuraavat elementit: tekijä, 
työväline, työn kohde, työyhteisö, kulttuuri ja työnjako. 

Kulttuurihistoriallisen koulukunnan näkemyksenä on, että tieto 
nähdään sosiaalisesti konstruoiduksi historiallisessa ja kulttuurisessa 
viitekehyksessä. Tällöin oppimista tulee tarkastella ottaen huomioon 
oppimistapahtuman historia, eli se miten nykyiseen tilanteeseen on 
tultu. Kulttuurihistoriallisessa koulukunnassa tutkimuksen kohteena 
ei ole kulttuuri tai yksilö tai ympäristö, vaan sosiaalinen toiminta ja 
vuorovaikutus. (Tynjälä 1999, 44.) 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian lähtökohtana ovat seu-
raavat näkemykset, jotka ovat myös ekspansiivisen oppimisen teorian 
lähtökohta-ajatuksia. Kyseinen teoria on Engeströmin (2001, 134–135) 
mukaan kehittynyt Vygotskyn ajatuksista toiminnan välittyneisyydes-
tä (mediation). Tällä hetkellä on meneillään jo kyseisen teorian kolmas 
sukupolvi, johon on edetty vaiheista, jotka ovat käsitelleet rajojen yli-
tyksiä, verkostoja sekä moninaisia näkökulmia. Poikkeuksena perintei-
sistä yksilöön keskittyvistä oppimisteorioista Engeströmin (ks. myös 
1987) ekspansiivisessa oppimisessa keskeistä on, että oppimisen koh-
teena on kokonainen toimintajärjestelmä ja sen laadullinen muutos. 
Tämä merkitsee sitä, että oppimisprosessi on luonteeltaan kollektiivi-
nen ja pitkäkestoinen tapahtuma. (Engeström 1995, 87.)

Toiminnan teorian viisi periaatetta ovat seuraavat: 1) Analyysin 
kohteena on kollektiivinen artefakti, välittynyt ja tavoiteorientoitunut 
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toimintasysteemi, joka nähdään suhteessa toisiin toimintasysteemei-
hin sekä niiden muodostamiin verkostoihin. 2) Toimintasysteemit 
nähdään moniäänisinä. Ne ovat aina yhteisöjä, jotka muodostuvat mo-
nista näkökulmista, traditioista ja intresseistä. 3) Toimintasysteemit 
ovat kehittyneet historiallisesti. Niiden ongelmat ja mahdollisuudet 
ovat ymmärrettävissä vain niiden oman historian kautta. 4) Keskeisinä 
muutoksen ja kehityksen lähteinä toimivat ristiriidat. Ristiriidat eivät 
ole sama asia kuin konfliktit tai ongelmat, vaan ne ovat historiallises-
ti kasautuneita rakenteellisia jännitteitä toimintasysteemien sisällä ja 
niiden välillä. 5) Mukana on mahdollisuus toimintasysteemien eks-
pansiiviseen muutokseen. (Engeström 2001, 136–137.)

Edellisten näkemysten lisäksi ekspansiivisen oppimisen taustalla 
on ajatus, että normaalit oppimisteoriat keskittyvät siihen, että sub-
jekti (perinteisesti yksilö, nykyisin myös organisaatio) hankkii jotakin 
tunnistettavissa olevaa tietoa tai taitoja siten, että vastaava suhteel-
lisen kestävä käyttäytymisen muutos on havaittavissa. Ongelmana 
kuitenkin on, että työpaikalla oppiminen ei tapahdu välttämättä näin. 
Ihmiset ja organisaatiot oppivat koko ajan jotakin sellaista, mikä ei ole 
vakaata tai vielä määritelty tai ymmärretty. Tärkeissä henkilökohtai-
sen elämän muutostilanteissa ja organisaatioiden toiminnassa opitaan 
asioita, jotka eivät vielä ole näkyviä. Ne kirjaimellisesti opitaan samal-
la, kun ne luodaan. Oppimisteorioilla ei Engeströmin mukaan ole ollut 
kovin paljon annettavaa tällaisen oppimisen ymmärtämiseen. (Enge-
ström 2001, 137–138.)
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4 TYÖ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Teoreettisen osan alussa esitin tanskalaisten tutkijoiden Jørgensenin 
ja Warringin (2002) jaottelun työssä oppimisesta yksilön lähtökoh-
tien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Seuraavassa 
käyn läpi heidän kuvaamiansa kolmea teemaa – teknis-organisatorista 
oppimisympäristöä, elämäkerrallisia oppimispolkuja (luku 5) ja sosio-
kulttuurista oppimisympäristöä (luku 6) – ja käsittelen laajemmin ky-
seisiin teemoihin liittyviä tutkimuksia.

4.1 Teknis-organisatorinen oppimisympäristö

Jørgensenin ja Warringin näkemyksen mukaan työpaikan tekninen ja 
organisatorinen kehitys antaa kehykset taitojen mahdolliselle kehitty-
miselle sekä oppimiselle. He ovat kehittäneet käyttämänsä kuusi ulot-
tuvuutta teollisuussosiologien ja työnpsykologien (mm. Kern & Schu-
man 1984 sekä Volmerg et al. 1986) näkemysten pohjalta (Jørgensen 
& Warring 2002, 10). Nämä ulottuvuudet ovat työnjako, työn sisältö, 
työn autonomisuus, mahdollisuudet taitojen soveltamiseen, sosiaali-
nen vuorovaikutus ja työn sisältämä stressi.

Työnjako vaikuttaa oppimismahdollisuuksiin. Mitä enemmän 
ositettu ja erikoistunut työprosessi on, sitä vähemmän se sisältää 
oppimismahdollisuuksia. Työn sisältö vaikuttaa myös oppimismah-
dollisuuksiin sen kautta, millainen merkitys sillä on työntekijöille. 
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Erityyppiset työt mahdollistavat erilaisia oppimisprosesseja. He mai-
nitsevat esimerkkeinä teollisuustyön suhteessa terveydenhoitotyöhön. 
Työn sisältämän autonomian määrä riippuu tehtävien jaosta sekä yri-
tyksen organisatorisesta rakenteesta. Organisaatiorakenne voi työ-
paikalla olla enemmän tai vähemmän keskitetty, hierarkkinen tai se 
voi olla matala, ei keskitetty. Jørgensen & Warring (2002, 11) viittaa-
vat Ellströmin (1996) tutkimukseen, jonka mukaan autonomian mää-
rällä on vaikutusta siihen, millaista oppimista työssä on mahdollista 
tapahtua. Oppimista on työpaikoilla eritasoista. Oppiminen voi olla 
toistavaa (reproductive), tuottavaa (productive) tai luovaa. Ensin mai-
nittua esiintyy työpaikoilla, joissa autonomiaa on vähän ja joissa työ on 
tiukasti rajattua. Luovaa oppimista tapahtuu silloin, kun työntekijän 
on mahdollista valita työmetodit ja tehtävät, joita hän tekee, ja kun 
työntekijä myös kontrolloi työn tulosta. Oletuksena siis on, että mitä 
enemmän autonomiaa työ sisältää, sitä enemmän se sisältää mahdol-
lisuuksia oppia. Mahdollisuudet taitojen soveltamiseen riippuvat mm. 
tuotantoteknologiasta. Voidaan sanoa, että hyvin koulutetuilla työnte-
kijöillä on enemmän mahdollisuuksia taitojensa soveltamiseen ja ke-
hittämiseen kuin kouluttamattomilla työntekijöillä. Oppiminen työs-
sä on osa siinä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta, joka tapahtuu, 
kun työntekijät keskustelevat, reflektoivat, vaihtavat kokemuksia, ide-
oita ja kriittisiä näkemyksiä toistensa kanssa. Sosiaalista vuorovaiku-
tusta tapahtuu työpaikoilla hyvin monella eri tavalla. Työn sisältämä 
stressi vähentää yleisesti oppimismahdollisuuksia työssä. Kun työ ei 
sisällä vaihtelua ja on luonteeltaan toistavaa, se ei innosta työntekijöitä 
oppimiseen. Haasteiden ja vaatimusten puuttuminen voi merkitä myös 
rohkaisun puuttumista oppimiselta. (Mt., 11.) 

Teknis-organisatorisen oppimisympäristön elementtejä on mah-
dollista kuvata myös työn kehittymisen ja työn suunnittelun kautta. 
Edellä kuvatut ulottuvuudet (työnjako, autonomisuus, sosiaalinen vuo-
rovaikutus jne.) ovat paljolti riippuvaisia siitä, miten työ on työpaikalla 
suunniteltu ja organisoitu. Taustaksi neljän työpaikan empiiriselle tar-
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kastelulle esittelen seuraavassa työn organisointiperiaatteiden kehitty-
mistä. Bratton (1999) on korostanut voimakkaasti työn organisointiperi-
aatteiden merkitystä työssä oppimiselle. Myös hän puhuu työpaikasta 
oppimisympäristönä. Työn organisoinnin kehitysvaiheiden tarkaste-
luni perustuu, viimeisintä kehitystä lukuun ottamatta, pitkälle hänen 
esittämäänsä jäsennykseen. Teknis-organisatoriseen oppimisympäris-
töön keskityn empirian kautta luvussa 9, jossa työn luonteen tarkastelu 
liitetään kuvaukseen erilaisista tavoista oppia. Seuraava katsaus koskee 
pääosin teollisuus- ja tietotyötä. Näitä aloja ja työpaikkoja on tutkittu 
eniten, koska ne on katsottu tuottavuuden kannalta merkittävimmik-
si.

4.2 Työn organisointiperiaatteiden kehittyminen 

4.2.1 Taustaa

Työ voidaan määritellä monin eri tavoin. Yksi tapa on jakaa se palk-
katyöhön, vapaaehtoistyöhön ja kotityöhön (Livingstone 2001, 454). 
Livingstonen mukaan vapaaehtoistyöstä ja kotityöstä ei yleensä saada 
palkkaa ja työ ei ole arvostettua. Jälkimmäinen on useimmiten naisten 
tekemää. Kummallakin on kuitenkin suuri merkitys elämämme laa-
dulle. Palkkatyö on useimmiten tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. 
Tässä työssä keskityn myös pääosin palkkatyöhön ja siinä tapahtuvan 
oppimisen tarkasteluun. Bratton ja Gold (2003, 116) määrittelevät palk-
katyön seuraavasti: ”Work refers to physical and mental activity that is 
carried out at a particular place and time, according to instructions, in 
return for money.” He mainitsevat fyysisen ja mentaalisen työn sekä 
ajan ja paikan työtoimintaa määrittäviksi tekijöiksi. Aiemmin aika ja 
paikka olivat selkeästi eroteltavissa työn ja vapaa-ajan suhteen. Nykyi-
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sin ihmisten vapaa-aika ja työ, koti ja työpaikka eivät enää ole täysin 
eroteltavissa toisistaan. Työ on vallannut osittain vapaa-aikaa ja siirty-
nyt kotiin. Kuten määritelmässä myös todetaan, työssä toimitaan tiet-
tyjen sääntöjen mukaan. Esimerkkinä mainitaan sairaalan kokki, joka 
tehdessään ruokaa kotona ja työpaikallaan on hyvin erilaisten lainalai-
suuksien alaisena. Työstä saadaan jonkinlainen taloudellinen vastine. 
Määritelmä kertoo joistakin työhön liittyvistä piirteistä, mutta yleises-
ti ottaen se on liian kapea, eikä kuvaa niitä muutoksia, joita on tapahtu-
nut työn tekemisen paikan ja ajan suhteen. Lisäksi on olemassa paljon 
mentaalista ja fyysistä toimintaa, josta vastineeksi ei saa rahaa. 

Palkkatyön kehittymisen alkuvaiheet voidaan sijoittaa aikaan en-
nen teollisuuden kehittymistä. Maatalouden rinnalla toimittiin kä-
sityöammateissa, joissa valmistettava tavara tai esine tehtiin alusta 
loppuun. Työmenetelmät opetettiin saman ammattikunnan jatkajille 
suoraan niin, että työ siirtyi sukupolvelta toiselle. Käsityöammattien 
harjoittajat olivat organisoituneet ammattikuntiin, joissa kunkin alan 
ammattilaiset erikoistuivat omaan erityisalueeseensa. (Kauppi 1991, 
16.) Tällöin työ oli voimakas identiteetin antaja tekijälleen. Euroopas-
sa mm. sukunimet muodostuivat ammattien perusteella. Työ ei vain 
liittynyt johonkin hallittuun taitoon ja rahaan, vaan sillä oli laajempi 
merkitys henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin ja aseman muo-
dostumisessa. Vähitellen 1700-luvulla kysynnän laajetessa yksilöllinen 
käsityö siirtyi pieniin käsityötehtaisiin eli manufaktuureihin ja teollis-
tuminen lähti käyntiin. (Casey 1999, 16.) 

4.2.2 Massatuotannon aika – taylorismi ja fordismi

Työn suunnittelun ja kehityksen kuvaus aloitetaan usein Fredrick 
Taylorista (1856–1915) ja hänen kehittämästään tieteellisen liikkeen-
johdon lähestymistavasta. Taylor oli Philadelphiasta kotoisin oleva 
insinööri, joka kauhistui työpaikoilla kohtaamiaan tehottomia käytän-
töjä. Hän ehdotti uudistuksia siihen, kuinka työntekijät ja johto voisi-
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vat hyötyä omaksumalla toimintaansa ”tieteellisemmän” lähestymis-
tavan. Hänen ideanaan oli, että mentaalinen ja manuaalinen toiminta 
tulisi erottaa toisistaan. Johdon tulisi hänen mukaansa keskittyä työn 
suunnitteluun ja organisointiin, kun taas työntekijöiden puolestaan 
itse työn tekemiseen. Taylorin mukaan tämä selkiyttää työn tekemistä, 
kun kaikki tietävät täsmälleen, mitä heiltä odotetaan. Hän myös näki 
kyseisen järjestelyn mahdollistavan erikoistumisen tiettyihin tehtä-
viin. (Buchanan & McCalman 1989, 10–11.)

Taylorin kehittämä työn suunnittelu lähti liikkeelle työn ositta-
misesta, jossa monimutkaisetkin tehtävät ositettiin paloihin. Tämän 
jälkeen oli tarpeen selvittää, miten kukin tehtävä oli mahdollista teh-
dä mahdollisimman tehokkaasti. Tehtäviä tutkittiin ja kaikki tarpeet-
tomat liikkeet eliminoitiin. Lopulta valittiin kutakin tehtävää varten 
työntekijä tekemään sen mahdollisimman tehokkaasti, jota myös pal-
kittiin keskimääräistä paremmasta suorituksesta. Järjestelyn etuna 
nähtiin sekä se, että työntekijöille ei tarvinnut järjestää kallista ja aikaa 
vievää koulutusta että se, että huonot työntekijät oli tarpeen mukaan 
helppo korvata uusilla. Erikoistuminen yhteen yksinkertaiseen teh-
tävään saa työntekijän toimimaan nopeasti. Vähemmän taitoa vaa-
tivista tehtävistä voitiin maksaa vähemmän palkkaa, ja työntekijöitä 
oli helpompi tarkkailla ja kontrolloida. Negatiivisina piirteinä puoles-
taan ilmeni, että työstä tuli monotonista ja tylsää. Työn tekeminen oli 
työntekijälle merkityksetöntä. Nämä asiat aiheuttivat työntekijöissä 
apaattisuutta, tyytymättömyyttä ja huolimattomuutta. Yleisin kritiik-
ki Taylorin kehittämää lähestymistapaa kohtaan oli, että se ei huomi-
oi muita inhimillisiä tarpeita kuin rahan ja lepäämisen. (Buchanan et 
al. 1989, 11.) Taylorin kehittämä tieteellinen liikkeenjohto on levinnyt 
laajalle tehdastyöstä myös muihin töihin. Modernit strategiat työn 
organisoinnissa ovat pääasiassa kehittyneet kritiikkinä taylorismille. 
Buchanan et al. mukaan taylorismin esittämä tehtävien osittaminen ja 
työntekijöiden erikoistuminen edesauttavat tehokkuutta vain lyhyellä 
tähtäimellä. Inhimillisten tekijöiden huomioiminen vaikuttaa työhön 
pidemmällä tähtäimellä enemmän. 
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Henry Ford sovelsi taylorismin pääperiaatteita kehittäessään liuku-
hihnatuotantoa. Hänen pyrkimyksenään oli tehostaa entisestään työn 
tuottavuutta ja johdon kontrollia organisoimalla työ liukuhihnalle. 
Näin tavaroiden massatuotanto pääsi vauhtiin. Työn tahdin määräsi 
teknologia, johon sopivia liikkeitä kehitettiin taylorismin oppien mu-
kaisesti. Kyseinen työtapa ei kuitenkaan ollut ongelmaton työnteki-
jöiden kannalta. He kokivat toistoon perustuvan työn tylsänä ja haas-
teettomana. Tämä tuli esiin runsaina työntekijöiden poissaoloina ja 
vaihtuvuutena. (Bratton & Gold 2003, 119–120.)

4.2.3 Humaanimpaan työn suunnitteluun

Työn humanisointi -liike

Työn humanisointi -liike on tullut tunnetuksi Elton Mayon 1920-lu-
vulla tekemillä tutkimuksilla työolosuhteiden vaikutuksesta työhön. 
Hän toi esiin ne sosiaaliset ja psykologiset aspektit, jotka vaikuttavat 
työn tekemisessä. Mayo on tunnettu tekemistään tutkimuksista Hawt-
hornin tehtailla Chicagossa. Hän selvitti, miten erilaiset työolosuhteet 
kuten valaistus, lämpötila ja ilmanvaihto vaikuttavat työn tekemi-
seen. Näillä tekijöillä ei tutkimuksen mukaan näyttänyt olevan suo-
raa yhteyttä työn tuottavuuteen. Tutkimusryhmä sai kuitenkin selvil-
le, että työntekijöiden motivoitumiseen vaikuttaa muukin kuin raha 
ja työympäristö, myös tunnustuksen saaminen ja sosiaaliset suhteet. 
Suuntaus sai aikaan muutoksia työpaikoilla, joissa pyrittiin lisäämään 
työntekijän osallistumismahdollisuuksia. Se sai myös voimakasta kri-
tiikkiä osakseen siitä syystä, että se jättää huomioimatta työnantajan 
ja työntekijän välisen eturistiriidan sekä laajemman yhteiskunnallisen 
kontekstin. Työn humanisointiliike on taustalla työn kehittämiselle 
seuraavissa vaiheissa. (Bratton & Gold 2003, 120–121.)
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Työelämän laatu -liike 

Työelämää kehitettiin edelleen ja myös taylorismia haluttiin kehitet-
tävän eteenpäin. Lähtökohtana työn tekemiselle oli edelleen vaatimus 
tehokkuudesta, mutta sen lisäksi mukaan tuli humanistinen ajattelu, 
jossa myös työntekijän hyvinvointi nostettiin keskeiselle sijalle. Bucha-
nan et al. (1989, 13) mukaan työoloja ei kuitenkaan parannettu, jollei 
siitä seurannut selvästi palautetta tehokkuuden ja rahan muodossa. 
Johdon kiinnostus organisaation kehittämiseen on näin pääosin talou-
teen perustuvaa. Työorganisaatioita vaivasivat 1960-luvulla monotoni-
sen työn aiheuttamat runsaat poissaolot, työpaikan vaihdokset ja muut 
työntekijöitä koskevat ongelmat. Ensimmäisenä keinona tilanteen 
parantamiseksi kokeiltiin työtehtävien laajentamista ja vaihtelua. Se 
tarjosi työntekijälle merkityksellisempiä työtehtäviä. Toisista työnteki-
jöistä ei oltu enää niin paljon riippuvaisia ja työprosessissa tapahtuneet 
virheet oli helpompi jäljittää. (Mt., 14–15.) 

Humanistisen psykologian ja erityisesti amerikkalaisen psykolo-
gi Abraham Maslow’n katsotaan vaikuttaneen työn laajentamisen ja 
tehtävien vaihtelun mukaan ottoon. Hänen tarvehierarkiansa vaikut-
ti 1960–70-luvulla kehittyneeseen työelämän laatu -liikkeeseen. On-
gelmana kehitetyissä sovellutuksissa oli kuitenkin edelleen se, että 
työntekijöitä vaihdettiin yhdestä monotonisesta tehtävästä toiseen. 
Seuraavassa vaiheessa ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan uudella ta-
valla. Tavistock Instituutti Lontoossa kehitti idean autonomisista tai 
itseohjautuvista monitaitoisista työryhmistä. Ryhmien toimintaa työ-
toiminnassa tutkittiin jo 1950-luvulla ja todettiin niiden sosiaaliset ja 
taloudelliset edut. (Buchanan et al. 1989, 16–17.) Tavistockin työn orga-
nisointimallin lähtökohtana ovat inhimilliset tarpeet: 1) yhteys toisiin, 
2) saavutukset ja itsearvostus, 3) mahdollisuus kontrolloida toimintaa, 
4) uteliaisuus ja 5) turvallisuus. Inhimillisistä tarpeista johdetaan työn 
sisällön psykologiset vaatimukset: 1) vaihtelu ja haasteellisuus, 2) jatku-
va oppiminen, 3) osallistuminen päätöksentekoon, 4) sosiaalinen tuki 
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ja tunnustus, 5) työn ja sosiaalisen elämän välinen suhde ja 6) toivottu 
tulevaisuus. Näiden pohjalta on vielä johdettu yksityiskohtaisemmat 
piirteet siitä, mitä työn tulisi sisältää. Sovellutuksena organisointimal-
lista on itseohjautuvia työryhmiä erityisesti Pohjoismaissa käytetty 
laajasti Saabin ja Volvon autotehtailla. Liukuhihna korvattiin näissä 
tehtaissa ryhmätyöllä. Kyseinen työn organisoinnin muoto ei saanut 
kovin suurta suosiota ilmeisesti vaativuutensa vuoksi. Alemman joh-
don tehtävien sulauttaminen osaksi ryhmää saattaa olla myös yksi syy, 
miksi kyseinen malli ei tullut yhtä suosituksi kuin työn kierto ja muut 
vastaavat työn rikastamisen muodot (Buchanan et al. 1989, 20). Suo-
messa varsinainen ryhmätyön aalto sijoittuu vasta 1990-luvulle (ks. 
Alasoini 1998).

Yritys kehittää työtä löytyy myös Herzbergiltä ja hänen kollegoil-
taan (Herzberg, Mansner & Snyderman 1959, 60 ja 72). Herzbergin 
kahden faktorin teoria työmotivaatiosta lähti liikkeelle ideasta, että 
hän haastatteli työntekijöitä siitä, mitkä asiat saivat heidät tuntemaan 
olonsa hyväksi työssä, ja toisaalta, mitkä saivat heidät voimaan huo-
nosti. Tulosten mukaan tyytyväisyyttä aiheuttivat seuraavat seikat: 
tavoitteiden saavuttaminen, tunnustuksen saaminen, itse työ, vastuu, 
eteneminen ja pätevyyden lisääntyminen. Tyytymättömyyttä puoles-
taan aiheuttivat tavoitteiden saavuttaminen, tunnustuksen saaminen, 
itse työ, vastuu, eteneminen ja palkka. Herzbergin mukaan jälkim-
mäisten seikkojen korjaaminen auttaa voittamaan tyytymättömyy-
den, mutta ne eivät vielä takaa tyytyväisyyttä ja motivaation kasvua. 
Hänen mukaansa kontrollia tulisi siirtää työntekijöille itselleen, työn 
tulisi olla kokonaisvaltaista ja sen tulisi sisältää enemmän vapautta 
sekä palautetta. Työntekijöille tulisi myös antaa jatkuvasti vaativampia 
tehtäviä. Näkemys lähestyy edellä kuvattua ajatusta ihmisen tarpeesta 
psykologiseen kasvuun, johon työn rikastaminen antaa yhden mahdol-
lisuuden. Myös Herzbergin mallia kritisoitiin runsaasti lähinnä siitä, 
että ihmisillä on taipumus ottaa positiiviset asiat omalle kontolleen, 
kun taas epäonnistumisista ja negatiivisista asioista syytetään helposti 
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muita. Tämän katsotaan vääristäneen tutkimustuloksia. (Buchanan et 
al. 1989, 22.) 

Työn rikastuttamista kehittelivät myöhemmin myös Hackman ja 
Oldman (1980, 77–80). He esittivät ns. hyvän työn piirteet, jotka aut-
tavat positiivisen psykologisen tilan saavuttamista työssä ja näin ollen 
myös positiivisia työn tuloksia. Työn ydinpiirteet ovat seuraavat: 

1) Taitojen vaihtelu: Kyse on siitä, millaisia erilaisia aktiviteetteja työn te-
keminen vaatii. Nämä ovat sidoksissa työntekijän taitovaatimuksiin. 

2) Tehtävän identifioitavuus: Kuinka kokonaisvaltaista työ on. 

3) Tehtävän merkittävyys: Kuinka paljon työ vaikuttaa muihin ihmisiin. 

4) Autonomisuus: Kuinka paljon työssä on vapautta, itsenäisyyttä ja 
mahdollisuuksia itse suunnitella työskentelyään. 

5) Palaute: Kuinka paljon työntekijä saa palautetta toimintansa tuloksis-
ta. 

Bratton ja Gold (2003, 123–124) esittävät esimerkin ravintolatyöstä. 
Työn luonne on hyvin erilainen pienen ruokaravintolan omistajalla 
kuin pikaruokaravintolassa työskentelevällä. Ensin mainitun työ si-
sältää runsaasti erilaisia vaihtelevia tehtäviä ruoan valmistamisesta 
liiketoimintaan ja kirjanpitoon. Työ on kokonaisvaltaista, esimerkiksi 
ruoan valmistuksessa lähdetään raaka-aineista ja valmistetaan ateria-
kokonaisuuksia. Työ on merkityksellistä ja vaikuttaa muihin ihmisiin 
antamalla asiakkaille ruokanautinnon. Työ on itsenäistä, koska omis-
taja voi itse päättää ruokalistoista ja tarvikkeista. Palautetta saa vä-
littömästi asiakkailta joko kiitoksena tai valituksina ruoan ja aterian 
laadusta. Vastakkainen esimerkki löytyy pikaruokaravintolasta, jossa 
hampurilaisten valmistus ei vaadi monipuolisia ruoanvalmistustai-
toja. Palautetta ei juuri saa, vain joskus kommentteja työtovereilta tai 
asiakkailta. Näiden kahden työpaikan vertailu osoittaa jotakin siitä, 
kuinka motivoivaa työ on, jos se sisältää tai ei sisällä kyseisiä hyvän 
työn piirteitä. 
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Euroopassa edellä kuvattuja hyvän työn piirteitä hyödynnettiin 
vaihtelevasti. Ammattiyhdistysliike otti monissa maissa asenteen, että 
kyse on vain johdon tavoitteesta hyödyntää työntekijöitä mahdollisim-
man tehokkaasti, ja he eivät ole näin ollen olleet mukana edistämässä 
työn kehittämistä näistä lähtökohdista (Buchanan et al. 1989, 27–28). 
Muualla maailmassa hyvän työn piirteiden sovellutuksia on ilmennyt 
hyvinkin kokonaisvaltaisina toteutuksina. Yhtenä esimerkkimaana on 
Japani ja siellä toteutettu tuotantomalli, joita käsitellään seuraavassa. 

4.2.4 Joustavaan työn organisointiin

Japanisaatio

Japanilaisessa tuotantomallissa on lähtökohtana kolme elementtiä: 
joustavuus, laadun kontrollointi ja mahdollisimman vähäinen resurs-
sien hukkaaminen. Joustavuus on toteutettu solutyöskentelyssä, jossa 
toimijoina ovat joustavat monitaitoiset työntekijät. Koneet on järjes-
tetty niin, että ne mahdollistavat (U-muodostelmassa) tuotteen tai 
komponentin valmistamisen kokonaan alusta loppuun. Laadun kont-
rollointi on toinen keskeinen piirre japanilaisessa tuotantosysteemissä. 
Sitä varten rakennetaan yhteiset standardit, joiden noudattamisesta 
ovat vastuussa kaikki. Tämä auttaa säästämään materiaaleja ja estä-
mään tuhlausta. Kolmantena keskeisenä piirteenä on juuri oikeaan ai-
kaan (JOT) toiminta, missä ideana on tuottaa juuri tarvittava määrä 
tietynlaista tuotetta tarpeen mukaan, eikä tuotteita tehdä varastoon. 
Tutkijoiden keskuudessa on käyty runsaasti keskustelua siitä, onko ky-
seinen systeemi mahdollista siirtää japanilaisesta kulttuurista toisen-
laiseen kulttuuriin. Erityisesti pohdinnan kohteena on ollut johtamis- 
ja organisaatiokulttuuri, joka länsimaissa on toisentyyppinen. (Bratton 
& Gold 2003, 128–131.)
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Re-engineering 

Yleisellä tasolla re-engineeringissä on kyse siitä, miten työorganisaa-
tioita tulisi kehittää johtamiskäytäntöjä kehittämällä. Suuntaus on 
korostanut japanilaisen työn organisoinnin tapaan työorganisaation 
kokonaisvaltaista muutosta. Työelämän laatu -suuntausta voidaan pi-
tää tätä edeltävänä vaiheena, mutta se ei koskenut koko organisaation 
ajattelu- ja toimintatavan muutosta. Se ei vielä lisännyt työntekijöiden 
oman työn kontrollia, ja sitä on syytettykin vain kosmeettisista muu-
toksista. Autonomiset työryhmät lisäsivät selvästi ”lattiatason” kont-
rollia, mutta siitä ei tullut johdon keskuudessa kovinkaan suosittu työn 
organisoinnin muoto. Tilanne on noista ajoista muuttunut, ja 1990-
luvulla todettiin tarpeelliseksi aiempaa kokonaisvaltaisempi muutos, 
joka koskee myös johtoa. 

Keskeistä re-engineeringissä on, että organisaatio on kykenevä 
uusiutumaan jatkuvasti. Johtamisen autoritaarisuus ja systeemin hie-
rarkkisuus puretaan siten, että työntekijöiden tulee vastata asiakkai-
den vaatimuksiin ilman kontrollia. Ajattelutavan mukaan työpaikalla 
vaaditaan uudenlaista sitoutumista. Johto ei ole enää vastuussa työn-
tekijöistä, vaan se on siirtynyt asiakkaille. Yritys ei lopeta toimintaan-
sa, vaan asiakkaat tekevät sen toimintansa kautta. Lähtökohtana ovat 
siis markkinat, jolloin keskiössä on ostajan ja myyjän suhde eikä enää 
työnantajan ja työntekijän suhde. Suuntauksen keskeisiä käsitteitä ovat 
asiakkaat, kilpailu ja muutos. (Bratton & Gold 2003, 137.) 

Teknologian nopea kehittyminen on yksi keskeinen syy siihen, että 
inhimillisen pääoman oli tarpeen sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. 
Työn organisointistrategiat eivät luonnollisesti toteudu tyhjiössä, ja täs-
tä syystä myös palkkaustapa, henkilöstön kehittäminen, työn arviointi 
ja työajat ovat osa muutosta. Tärkeä osa kysymystä on, kuinka uudet 
työn organisointitavat kehittävät taitavia, motivoituneita, sitoutuneita 
ja joustavia työntekijöitä niin, että he säilyvät hengissä ja selviytyvät 
kilpailun paineissa, stressissä ja teknologisessa muutoksessa. (Bucha-
nan et al. 1989, 31, 33, 48–49.) 
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4.2.5 Työelämän viimeisin kehitys 

Edellä on käyty katsaus työelämän kehitykseen keskittyen työn ja tuo-
tannon organisoinnin periaatteisiin. Kehityksessä voidaan havaita tiet-
ty ajallinen järjestys, mutta kuten jo todettiin, mainitut suuntaukset ja 
kehitysvaiheet eivät suinkaan ole korvautuneet toisella, vaan esimer-
kiksi taylorismin läsnäolo työelämässä on ollut pitkään sangen vahva. 

Muutoksia ammattirakenteessa

Teknologian kehitys on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvia muutospai-
neita työpaikoilla. Edellä kuvattu työn kehittyminen liittyy luonnolli-
sesti kiinteästi teknologian kehitykseen. Kun mekaaninen teollisuus-
työ jakoi työn pieniin osasiin ja edellytti hierarkkista organisaatiota ja 
kontrollia, niin nykyinen kehittynyt teknologia on yhdistänyt työvai-
heita kokonaisvaltaisemmaksi. Aiemmin tehtäviä, joita teki useampi 
työntekijä, tekee nyt yksi monitaitoinen työntekijä. Kehitys on vaikut-
tanut ammattirakenteeseen niin, että osa työpaikoista on kadonnut 
kokonaan. Caseyn (1999, 18) mukaan toimistotyössä aikaisemmin 
pelkästään konekirjoitusta tai palkanlaskentaa tekevät työntekijät ovat 
kadonneet. Tehdasympäristössä on puolestaan siirrytty fyysisestä, ra-
sittavasta työstä sellaiseen, joka vaatii nopeaa huomiokykyä, tarkkaa-
vaisuutta, kykyä analysoida ongelmia ja ratkaista niitä. 

Tietoyhteiskunnan analysoijat, mm. Castells (2000, 219) toteaa in-
formaation – ja tiedon tuotannon olevan kehittyneissä yhteiskunnissa 
tuottavuuden ja kasvun päälähteitä. Kasvion et al. (1999, 44–45) ja Ca-
seyn (1999, 19) mukaan esiin nousee uuden tyyppinen työntekijäryh-
mä. Kyse on niin sanotuista tietotyöläisistä. Kasvio (mt.) kuvaa näitä 
työntekijöitä seuraavasti:
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”Nykyaikaisessa tietoon ja osaamiseen perustuvassa taloudes-
sa korkeatasoisen tietotyön tekijät eivät itse asiassa ole enää 
Druckerin mukaan perinteisessä mielessä palkansaajia, jotka 
myisivät työvoimaansa pääomanomistajille, vaan pikemminkin 
he ovat yritysten tärkeimmän tuotannollisen resurssin haltijoita, 
joilla on mahdollisuus vaatia itselleen kasvavien palkkojen muo-
dossa oma osuutensa tämän pääoman käytön antamasta tuotos-
ta yritykselle.”

Tiedosta on siis tullut keskeinen tuotantovoima. Lisäksi puhutaan 
uudentyyppisen palvelutyön kasvusta. Yhdysvalloissa pikaruokalan 
työntekijä, palvelija, aerobic-ohjaaja, seikkailuohjaaja, pizzan kuljettaja 
jne. ovat uusia palveluammatteja (Casey 1999, 20). Työsuhteet eivät ole 
vakinaisia eivätkä täysiaikaisia. Työt ovat huonosti palkattuja ja niihin 
riittää lyhyt koulutus. Yhtenä suuntauksena palvelutoiminnan muutok-
sessa on palvelujen ulkoistaminen. Tällöin työ teetetään organisaation 
ulkopuolella. Lisäksi esiintyy niin sanottuja ”virtuaaliyrityksiä”, jotka 
toimivat mahdollisimman vähällä työntekijämäärällä palkaten tarvit-
taessa väkeä projektiluontoisiin tehtäviin lyhyiksi ajanjaksoiksi. (Casey 
1999, 20.) Muutoksessa on kyse jo aiemmin mainitusta työmarkkinoi-
den joustavuudesta. Työsuhteet ovat enenevässä määrin osa-aikaisia ja 
lyhyitä, vain johonkin tiettyyn tuotteeseen tai projektiin liittyviä. Cas-
tells (2000, 282) kuvaa samaa ilmiötä puhuessaan työprosessin yksilöl-
listymisestä ja työjärjestelyjen joustavuudesta. Hänen mukaansa pal-
velutyön kasvu ei kuitenkaan ole toteutunut kaikkialla kehittyneissä 
maissa. Se on ollut toistaiseksi nähtävissä oleva kehityssuunta lähinnä 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Esimerkiksi Saksassa ja Japanissa palve-
lutyö ei ole Castellsin mukaan kasvanut samaan tapaan. (Mt. 225.)
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Teknisen kehityksen vaikutukset työn organisointiin

Organisaatiot, jotka käyttävät uutta teknologiaa, ovat organisaatiora-
kenteeltaan matalia. Keskijohdon merkitys on näillä työpaikoilla mer-
kittävästi vähentynyt. Tämä mahdollistaa niiden nopean reagoinnin 
muuttuvissa olosuhteissa. Sen edellytyksenä on luonnollisesti työnte-
kijöiden suurempi vastuu ja sitoutuminen työhönsä. Työ toteutetaan 
usein yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa tiimeissä, joissa työs-
kentely edellyttää runsasta sosiaalista kanssakäymistä. Kriittisissä 
kannanotoissa on kuitenkin kiinnitetty huomioita näillä työpaikoilla 
kasvavaan valvontaan, jonka teknologia mahdollistaa. (Casey 1999, 
22–23.)

Tänä päivänä on eri aloilla nähtävissä kuitenkin varsin ristiriitaisia 
työn organisoinnin muotoja. Toisilla aloilla painotetaan monipuolista 
työtä ja työntekijöiden oppimismahdollisuuksia. Joissakin palvelualan 
organisaatioissa on puolestaan saanut jalansijaa ”macdonaldisoitumi-
seksi” kutsuttu ilmiö, jossa työn organisointi palaa lähelle taylorismin 
periaatteita. Työn tehokkuus ja nopeatempoisuus ovat monissa työteh-
tävissä johtaneet ositettuun ja monotoniseen työn organisointiin sekä 
työntekijöiden kontrollointiin. Työn suunnittelu ja toteuttaminen on 
myös erotettu toisistaan. (Ritzer 1996.) Aika näyttää, onko tämänkal-
tainen työn organisointimalli yleistymässä myös muilla aloilla.

Kestävään kehitykseen

Vastareaktiona taylorismille ja lyhytnäköiselle työpaikkojen kehittä-
miselle on viime vuosina alettu kehittää ajatusta kestävän kehityksen 
työpaikoista. Nykyisissä intensiivisissä työsysteemeissä työvoiman 
fyysisiä, kognitiivisia ja emotionaalisia voimavaroja kulutetaan no-
peasti loppuun. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan systeemiä, jossa 
pyritään huomioiman työntekijöiden voimavarojen uudistaminen ja 
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kasvattaminen. Docherty, Forslin ja Shani (2002a, 3) toteavat, että työ-
paikka on olemassaolomme kannalta meille elintärkeä. Talouden logii-
kan mukaan voitaisiin olettaa, että mitä tehokkaammin organisaatiot 
toimivat, sitä terveemmäksi ja onnellisemmaksi yhteiskunta kehittyy. 
Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Tutkimustulosten mukaan viimeisten 
kymmenen vuoden aikana stressi, loppuun palaminen, vaihtuvuus, 
poissaolot, loukkaantumiset ja sydänsairaudet ovat länsimaissa li-
sääntyneet. Tasapaino työn ja muun elämän kanssa on tullut yhä use-
ammalle huolen aiheeksi. Viimeisten tutkimusten mukaan työpaikat 
enemmänkin kuluttavat kuin uudistavat henkilöstöään. Tutkijoiden 
mukaan taylorismin raunioille odotettu uusi uljas maailma ei ole saa-
punut tai jos on, se ei ole sitä mitä siltä odotettiin. 

Kestävään kehitykseen työssä liitetään kaksi käsitettä, toinen on 
intensiivinen työsysteemi ja toinen kestävän kehityksen työsysteemi. 
Ensin mainittu viittaa työvoiman fyysisten, kognitiivisten sosiaalisten 
ja emotionaalisten voimavarojen kuluttamiseen. Jälkimmäisellä tar-
koitetaan systeemiä, jossa rakennetaan tulevaisuuden visiota organi-
saatioista, joissa voimavarat uudistuvat ja kasvavat. Mikä sitten työssä 
on mennyt vikaan? Yhdeksi syyksi nähdään globalisaatiokehitys, joka 
vaikuttaa työvoiman käyttöön eri maissa. Toisena tekijänä mainitaan 
informaatioteknologian kehittyminen. Organisaatiot toimivat paljolti 
lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaisesti käyttäessään uutta teknolo-
giaa. Tällöin ei ole kiinnitetty huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. 
Näillä työpaikoilla joustavuus on lisääntynyt ja vastuun kasvaminen 
on lisännyt painetta. Epävarmuus on myös tullut työpaikoille, joilla 
supistukset, ulkoistaminen ja väliaikaiset työsuhteet ovat tyypillisiä. 
Työntekijöiden odotetaan olevan joustavia ja sopeutuvia, niin toimin-
noissaan, kuin siinä, kuinka monta heitä työpaikalla on odottamatta 
kuitenkaan pysyviä työsuhteita. (Ks. Docherty et al. 2002a, 3–5.)

Tayloristisesti organisoidun työn ongelmat tunnetaan nykyisin 
hyvin. Ongelmana ei ole ollut loppuun palaminen vaan pikemmin-
kin ”ruostuminen” (rustout), koska työ ei ole antanut mahdollisuuksia 
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käyttää olemassa olevia kykyjä ja potentiaaleja. Byrokraattiseen työ-
hön, jossa oli runsaasti rajoituksia, ei oltu tyytyväisiä, mutta tyyty-
väisiä ei myöskään olla nykyiseen työhön, jossa ei ole lainkaan rajoja. 
Autonomia työssä merkitsee loputtomasti vaihtoehtoja minne mennä, 
mitä tehdä ja keneen olla yhteydessä. Huolehdittavien asioiden määrä 
kasvaa jatkuvasti. Ihmisillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kehit-
tymiseen, taitojensa kehittämiseen ja yhteys muihin, mutta he myös 
ovat vastakkain turvallisuuden puutteen, ristiriitaisuuksien, kilpaile-
vien vaatimusten ja hellittämättömien työpaineiden kanssa. Samalla 
kun painopiste siirtyy työhön, perhe ja muut elämänalueet kärsivät. 
Tarve oppia jatkuvasti uutta voi myös aiheuttaa epätasapainoa työhön. 
Rajattomat työroolit ja monimuotoiset, jatkuvasti muuttuvat työsisäl-
löt aiheuttavat työntekijöille jatkuvia paineita oppia uutta. Vaikka op-
piminen on oleellinen hyvinvoinnin tuottaja, se voi myös muodostua 
stressin aiheuttajaksi. Oppiminen ei aina ole helppoa, se vaatii myös 
rohkeutta. Keskeinen ongelma työelämässä on myös työn ja yksityis-
elämän yhteensovittaminen. Työpaineet voivat siirtyä kotiin ja paine 
jatkuu myös siellä. (Docherty et al. 2002a, 8–10.)

4.3 Yhtäläisyyksiä työn organisoinnissa ja oppimisnäkemyksissä

Työn luonne muuttuu jatkuvasti monilla aloilla, minkä seurauksena 
työntekijät kohtaavat koko ajan uusia haasteita työssään. Erilaiset työt 
vaativat erilasta tietoa ja oppimista. Engeström (2004, 11–12) esittää 
oman näkemyksensä työn historiallisesta kehittymisestä ja siihen 
liittyvästä tiedon kehityksestä soveltaen Victor ja Boyntonia (1998). 
Käsityömäiseen työhön hän liittää hiljaisen tiedon, massatuotantoon 
artikuloidun tiedon, prosessin kehittämiseen käytännöllisen tiedon, 
massatilaustyöhön (mass customization) arkkitehtonisen tiedon ja 
yhteiskehittelyyn (co-configuration) dialogisen kehittelytiedon. Enge-
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ström keskittyy kuvaamaan viimeksi mainittua ja nykyhetken tilan-
netta, jossa kyse on asiakas-älykkäistä tuotteista tai palveluista, jotka 
soveltuvat käyttäjän muuttuviin tarpeisiin. Haasteena on se, mitä täl-
lainen työ vaatii tekijöiltään. Hänen mukaansa se vaatii kyseisen toi-
mintatavan oppimista ja sen jälkeen jatkuvaa oppimista vuorovaiku-
tuksessa asiakkaan kanssa. (Engeström 2004, 16.)

Työn kehittymisen suuntausten ja oppimisteorioiden välillä on näh-
tävissä tiettyjä yhtäläisyyksiä. Vaikka kehitys on edennyt jossain mää-
rin lineaarisesti, jäävät myös aiemmat vaiheet elämään osaksi työyh-
teisöjä. Niin mm. tayloristinen tapa organisoida työtä on löydettävissä 
vielä nykyhetkenäkin työpaikoilta. Osittain ajattelu voi olla mukana 
piiloisena, koska taipumuksena on säilyttää opittuja käyttäytymista-
poja. Reijo Miettinen (1984, 165–167) toi jo 1980-luvulla esiin ajatuk-
sen työn organisoinnin ja oppimisen organisoinnin yhteneväisyydestä 
behaviorismin ja taylorismin sekä kognitiivisen kehityksen ja tuotan-
non tieteellisteknisen kehityksen kanssa. Behavioristinen oppimisnä-
kemys on ollut jo pitkään vallalla ja on edelleen koulutusinstituutioi-
den ja työpaikkojen arkipäivää. Sillä on yhtymäkohtia tayloristiseen 
ja fordistiseen työn organisoinnin muotoon. Kummassakin on lähtö-
kohtana tavoite, joka on jaettu pienempiin osiin. Toimintaa pyritään 
vahvistamaan palkkioin ja rangaistuksin, sekä toiminta ja oppiminen 
perustuvat toistoon. Työn kerran opittuaan työntekijältä loppuvat ke-
hityshaasteet, koska tayloristisesti organisoitu työ ei juuri anna uusia 
oppimismahdollisuuksia. Tehtävä työ opitaan perusteellisesti niin, 
että se muuttuu monotoniseksi puurtamiseksi ositetun ja toistavan 
luonteensa vuoksi. 

Humanistisella kasvatusajattelulla on puolestaan yhtymäkohtia työ-
elämän humanisointiliikkeeseen ja työntekijöiden tarpeiden huomioi-
miseen. Maslow’n tarvehierarkia otettiin lähtökohdaksi työtä ja sen 
organisointia suunniteltaessa. Todettiin, että inhimilliset tekijät vai-
kuttavat työsuoritukseen. 1980-luvulla työn organisoinnin kehitykses-
sä on puolestaan havaittavissa jonkin verran yhtäläisyyksiä konstrukti-
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vistisen ja kokemuksellisen oppimisteorian kanssa. Oppija nähdään 
aktiivisena ja tietoa konstruoivana yksilönä, jonka toiminnassa itseref-
lektiolla ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä osuus. Sa-
malla tavalla työntekijän rooli on muuttunut yhä aktiivisemmaksi ja 
autonomisemmaksi. 

Brattonin ja Goldin (2003, 139) mukaan monet empiiriset tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että uusilla työn organisoinnin muodoilla sekä kor-
kealla teknologialla on yhteys työntekijöiden kehittämiseen ja koulutta-
miseen. Uudet työorganisaatiot vaativat heidän mukaansa formaalia ja 
informaalia oppimista erityisesti teknisissä taidoissa, päätöksenteos-
sa ja ryhmätoiminnassa. Oppiminen, tiedon luominen, innovaatiot ja 
tiimityöskentely ovat siis ainakin joillakin työpaikoilla keskeisiä aluei-
ta kehittämisessä. Sosiaalista vuorovaikutusta edistetään suosimalla 
ryhmä- ja tiimityöskentelymuotoja. Työssä oppimista ja työssä kehitty-
mistä korostetaan erityisesti. Työprosessien suunnittelu on oppimisen 
tavoin edennyt holistisempaan suuntaan, ja työntekijät nähdään aktii-
visina, sosiaalisina ja jatkuvasti uutta omaksuvina oppijoina.

Kuten aiemmin on tullut esiin, kulttuurin kehityksen myötä se, 
mitä opimme ja miten opimme, muuttuvat. Työn organisointi vaikut-
taa tapaamme oppia työpaikoilla. Oppimisen kannalta oleellista on 
Säljön (2001) esiin tuoma työpaikkojen ja koulutuksen välillä oleva ero 
toimintaperiaatteissa. Työpaikat toimivat hänen mukaansa talouden 
ehtojen perustalta, kun taas koulutuksen tavoite on mahdollistaa oppi-
minen. Talous on siis aina antamassa reunaehdot työpaikalla esiinty-
ville oppimisen mahdollisuuksille. 
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5 YKSILÖN LÄHTÖKOHDAT 

Työssä oppiminen on viime vuosina liitetty myös osaksi yksilön laajem-
paa elinikäistä oppimisprosessia ja identiteetin kehittymistä (ks. esim. 
Billett 2004a ja b; Tennant 2000). Kuten edellä on esitetty, työpaikka, 
työn luonne, oppimiseen saatava tuki ja se, mitä työntekijä työpaikalla 
tekee, ovat olennaisesti vaikuttamassa siihen, millaista oppimista ta-
pahtuu. Nykyisin nähdään lisäksi, että työssä oppimiseen vaikuttaa ai-
kuisen laajempi elämänkokonaisuus. Yhtenä suuntana aikuiskasvatuk-
sessa on ollut tarkastella motivaatiota ja identiteettiä yhdessä (ks. West 
1996). Seuraavassa käyn läpi yksilön lähtökohtia työssä oppimiseen. 
Kuvaan aluksi Jørgensenin ja Warringin näkemyksen elämänkerralli-
sista oppimispoluista. He puhuvat myös identiteetistä, johon keskityn 
seuraavassa luvussa. Sen jälkeen kuvaan yksilön lähtökohtia motivaa-
tion näkökulmasta. Pyrin näiden lähestymistapojen kautta tuomaan 
esiin erilaisia yksilön potentiaaleja työssä oppimisen suhteen.

5.1 Elämäkerralliset oppimispolut

Jørgensen ja Warringin (2002, 13) mukaan elämäkerrallisia lähesty-
mistapoja on sovellettu runsaasti joissakin aikuiskasvatuksellisis-
sa konteksteissa. Ammatillisessa koulutuksessa ne eivät kuitenkaan 
heidän mukaansa ole vakiinnuttaneet asemaansa ja vielä vähemmän 
työssä oppimisen alueella. Työssä oppimista on heidän mukaansa val-
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litsevasti lähestytty lähinnä teknis-organisatorisesta näkökulmasta. 
Jørgensenin ja Warringin ideana on analysoida työntekijöiden elämä-
kerrallisia oppimispolkuja siksi, että niiden kautta saadaan tietoa siitä, 
kuinka työntekijät kohtaavat oppimismahdollisuudet työpaikallaan. 
He tuovat esiin sosiaalisen taustan merkityksen, joka antaa kehyksen 
sille, kuinka toimimme, ajattelemme ja opimme. Erilaisten yhteiskun-
nallisten rakenteiden kuten luokan, sukupolven, sukupuolen, etnisyy-
den jne. analysoiminen on myös tarpeen. He viittaavat näkemykseen, 
jonka mukaan elämä nyky-yhteiskunnassa ei ole samassa määrin kuin 
aikaisemmin ennalta määrättyä sosiaaliluokan, sukupuolen ja synty-
mäpaikan mukaan (Giddens 1991; mt., 13). Nykyisin kyse on enem-
mänkin ”refleksiivisestä elämänprojektista”, joka muotoutuu lukuisista 
päivittäisistä valinnoista, joita tehdään epävarmoissa olosuhteissa. Jør-
gensen ja Warring viittaavat myös työntekijöiden alitajunnasta nouse-
vaan toimintaan tietoisten motiivien ohella. Elämäkertatutkimuksen 
taustalla on yhtenä teoriana psykoanalyyttinen ajattelu. Subjektiiviset, 
elämäkerran muovaamat taipumukset ja todellisuuden objektiiviset 
ehdot ovat usein epävarmalla pohjalla. Elämässä tapahtuvat rajoituk-
set ja mahdollisuudet toimivat kaksisuuntaisesti. Ne voivat olla joko 
positiivisesti tai negatiivisesti latautuneita. Myös aikaisemmasta kou-
lutuksesta saadut kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka oppimismah-
dollisuudet kohdataan myöhemmin elämässä. Vanhemmat ja heidän 
koulutustaustansa vaikuttavat myös merkittävästi siihen, millaisen 
koulutuksellisen ja ammatillisen uran heidän lapsensa valitsevat. Jør-
gensen ja Warring kuvaavat myös työidentiteettiä (work identity), joka 
kehittyy sosiaalistumisessa työhön, perheessä, koulussa ja ammatilli-
sessa koulutuksessa sekä myöhemmin muussa koulutuksessa, kuten 
myös koulutuksen jälkeen. Ammatti-identiteetin (vocational identity) 
he määrittelevät erityiseksi työidentiteetiksi, joka kehittyy tyypillisesti 
ammatillisen koulutuksen ja alalla työskentelyn yhdistelmänä. (Jør-
gensen & Warring 2002, 13–14.)
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5.2 Identiteetti ja oppiminen

Identiteetin käsite on viime vuosina ollut runsaasti tutkimuksen ja 
keskustelun kohteena ja noussut esiin myös kasvatustieteissä. Kysy-
mystä minän rakentumisesta on pohdittu filosofiassa ja ihmistieteissä 
jo kautta aikojen, Kreikan filosofeista lähtien. Tässä keskityn joihinkin 
näkemyksiin identiteetin kehittymisestä ja tarkemmin näkemyksiin, 
jotka liittyvät työssä oppimiseen. 

Humanistisen psykologian taustalla ovat näkyvissä romantiikan 
ajan pohdinnat ihmisestä hyvänä sinänsä, mutta kulttuurin korruptoi-
mana (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 137). Humanistisessa 
suuntauksessa minä nähdään potentiaaleja omaavana. Näkemyksen 
mukaan yksilön tavoitteenasettelu on peräisin yksilön elämän keski-
pisteenä olevasta sisäisestä self ’istä. Jokaisen yksilön self ’iin liittyy 
juuri hänelle luonteenomaisia, ”ennalta annettuja” potentiaaleja, mah-
dollisuuksia, jotka voivat toteutua tai jäädä toteutumatta (ks. Shaffer 
1978; Royce & Mos 1981). 

Psykologiassa näkemys minästä (self) on keskeisenä lähtökohtana. 
Minä -käsitystä on käytetty mm. viittaamaan filosofian käsityksiin 
henkilöstä tietäjänä (being a self) ja ”psykologisessa” mielessä henkilön 
olemuksena (having a self). Kiinnostuksen kohteena on ollut, miten 
ajattelu, puhe tai kieli psykologisina ilmiöinä rakentuvat. (Komulainen 
1998, 23–24.) Perinteisesti psykologiassa on ajateltu, että identitee-
tin keskeisinä kriteereinä ovat jatkuvuus, eheys sekä erottautuminen 
toisista. Kurvisen (1999, 42) mukaan taustalla on länsimainen indi-
vidualistinen käsitys yksilöstä ainutlaatuisena, suhteellisen muut-
tumattomana ja eheänä kokonaisuutena, joka on erillinen suhteessa 
toisiin. Psykoanalyyttisissa suuntauksissa sosiaalinen nähdään myös 
merkittävänä minän rakentajana. Henkilö ei ole erilaisten piirteiden 
harmoninen kokonaisuus, vaan hän on erilaisten psyykkisten voimien 
kerrostuma, joista suuri osa on lisäksi tiedostamattomia (Komulainen 
1998, 27). 
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Vallitsevana näkemyksenä on pitkään ollut alun perin G.H. Meadil-
tä ja W. Jamesilta peräisin oleva näkemys vuorovaikutuksessa kehit-
tyvästä minästä. Tässä sosiaalipsykologisessa teoriassa minä jakautuu 
subjekti- ja objektiminään, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa. (Rauste-von Wright et al. 1994, 138–139.) Minän 
nähdään muodostuvan peilautumalla ympäristön kanssa. Kun minä-
käsitys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa kertyvien ko-
kemusten pohjalta, siihen saattaa liittyä virhetulkintoja. Ne voivat olla 
hetkellisiä tai minään saattaa liittyä alueita, jotka ovat tuntemattomia, 
torjuttuja ja jäävät kielletyiksi alueiksi. 

Viimeisin keskustelu minän rakentumisesta on käyty postmoder-
nismin parissa. Siinä pyritään hajottamaan yhtenevä jatkumon omai-
nen minäkäsitys. Minuus nähdään useina, erillisinä, erilaisten kes-
kustelujen tuottamana ja fragmentaarisena konstituutioina (ks. esim. 
Komulainen 1998; Tennant 1998). Yhteiskuntatieteissä on tullut esiin 
näkemys, että aiemmin yksilölle vankkoja asemia antaneiden luokan, 
sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, rodun ja kansallisuuden 
kulttuuristen asemien pirstoutuminen on laittanut ”henkilökohtaiset 
identiteetit liikkeeseen” (Hall 1999). Käsityksemme itsestämme yhte-
näisinä subjekteina on horjunut. Stuart Hall pelkistää identiteetin kol-
meen erilaiseen näkemykseen: a) valistuksen subjekti, b) sosiologisen 
subjekti ja c) postmodernin subjekti. Valistuksen ajan subjekti perustuu 
käsitykseen ihmisestä keskuksen omaavana, täysin yhtenäisenä yksilö-
nä, joka on varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä. 
Lähtökohtana on sisäinen ”keskus”, joka koostuu sisäisestä ytimestä, 
joka on muodostunut ihmisen syntyessä. Olemus säilyy samana yksi-
lön olemassaolon ajan. Tämä näkemys on luonteeltaan hyvin ”indivi-
dualistinen”. Sosiologinen käsitys heijastaa Hallin mukaan enemmän 
modernin aikakautta ja maailman monimutkaistumista. Subjektin 
sisäinen ydin ei ole autonominen ja itseään kannatteleva, vaan muo-
dostuu suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”. Postmoderni subjekti on 
puolestaan subjekti, jolla ei ole kiinteää, olemuksellista tai pysyvää 
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identiteettiä. Identiteetistä tulee Hallin mukaan ”liikkuva juhla”. Se on 
historiallisesti, ei biologisesti määräytynyt. (Hall 1999, 20–23.) 

Aikuiskasvatuksen alueella Tennant (1998, 371) on arvioinut post-
modernin minäkäsityksen soveltuvan erityisen hyvin nykyiselle kapi-
talistiselle yhteiskunnalle. Hän kysyy, onko tämä mahdollisesti juuri 
sellainen ihmiskuva, jota työmarkkinat nyt tarvitsevat. Hänen mu-
kaansa yksilön identiteetissä tulee olla sen verran sekä jatkuvuutta 
että yhtenäisyyttä, että hän pystyy vastustamaan hallintaa ja alista-
mista. Luonnollisesti ihmisen tulee olla myös motivoitunut oppimaan 
jotakin, ei vain kuluttamaan uusia kokemuksia. Samoilla linjoilla on 
Linden West, joka kuvaa näkemystään yksilön minästä (selfistä) enem-
mänkin modernistiseksi kuin postmodernistiseksi. Hänen mukaansa 
tarvitaan tietty määrä yhtenäisyyttä, että yksilö voi pärjätä fragmen-
taarisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. (West 1996, 209–210; 
ks. myös Beckett & Hager 2002, 12–13.)

West on tutkinut mm. lääkäreitä muutostilanteessa. Hänen tutki-
muksensa on autobiografinen tutkimus, jonka kohteena ovat lääkärit, 
heidän työnsä, sosiaalinen kontekstinsa ja muutosprosessinsa. West 
tutkii identiteettiä narratiivien kautta. Hänen mukaansa kiinnostus 
biografisiin, elämänkerrallisiin ja/tai narratiivisiin tutkimusmeto-
deihin, tarinoihin, joita ihmiset kertovat, ovat kehittyneet nopeasti 
”postmodernina hetkenä”. Häntä kiinnostaa myös, miksi ihmiset ker-
tovat tarinoita ja miten he kertovat niitä ja miten ne ovat kulttuurin 
ja vallitsevien totuuksien muovaamia, kuten myös psykologisia tiloja. 
Sosiaalitieteissä on Westin mukaan pohdittu, kuinka nämä metodit 
voivat valaista monimutkaista itsen ja muiden, psyyken ja kulttuurin, 
toiminnan ja rakenteen, todellisuuden ja representaation, nykyhetken, 
menneisyyden ja tulevaisuuden, yksilöiden elämän ja monimuotoisten 
kontekstien välistä vuorovaikutusta. Peruskysymys näissä monissa 
tutkimuksissa on ollut se, mikä saa jotkut yksilöt nousemaan alistavi-
en tilanteiden ja kulttuurien yläpuolelle luoden autenttisia, kokemuk-
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sellisesti eheitä, merkityksellisiä ja valtauttavia narratiiveja ja elämiä. 
(West 2001, 29.)

Identiteetti ja sosiaalinen teoria oppimisesta

Hieman toisenlainen näkemys ja jonkinlainen yhdistelmä edellä esitet-
tyjä teorioita identiteetistä löytyvät Etienne Wengeriltä (2003). Hänen 
sosiaalisessa teoriassaan oppimisesta yhteisössä oppiminen nähdään 
sosiaalisen ja persoonallisen välisenä vuorovaikutuksena. Subjektiivi-
sen puolen mukaan ottaminen ja identiteetin kehittyminen on hänen 
teoriassaan täydentävä näkökulma perinteisemmille oppimisteori-
oille. Yksilön identiteetin rakentaminen tapahtuu, kun kokemuksista 
ja niiden merkityksistä neuvotellaan yhdessä. Suhde yhteisöön antaa 
yksilölle metatason tietoa hänen omista kompetensseistaan, vahvuuk-
sistaan ja heikkouksistaan. Wengerin mukaan me toimimme omissa 
yhteisöissämme älykkäämmin kuin vieraissa. Identiteetti kehittyy ja se 
määritellään niiden yhteisöjen kautta, joihin otamme osaa niin henki-
lökohtaisen historiamme kuin tulevaisuuden perspektiivimme kautta. 
Opimme intensiivisemmin niitä asioita, jotka antavat meille mahdolli-
suuden ottaa osaa yhteisöihin ja jotka määrittävät meitä ihmisinä. Tie-
tyssä mielessä oppiminen on aina avautumista uusille osallistumisen 
tavoille. Kun työssä oppimiseen sisällytetään idea identiteetistä, mo-
net sosiaaliset aspektit tulevat selvemmiksi. (Ks. Hakkarainen 2000, 
93–94.)

Wengerin (2003, 145) näkemys identiteetistä on laajempi kuin 
yleensä identiteettiin liitetty selfin käsite. Hänen mukaansa identitee-
tin rakentaminen sisältää neuvottelun merkityksistä ja kokemuksis-
tamme kuulumisesta sosiaalisiin yhteisöihin. Ajattelun lähtökohtana 
on katsoa yksilöä sosiaalisesta näkökulmasta ja laajentaa se yhteisön 
identifikaatioiden prosesseihin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Hän käsit-
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tää toiminnan ja identiteetin toisiaan vastaaviksi ja käsittelee niitä seu-
raavien teemojen kautta: 

1) Identiteetin kehittyminen on neuvoteltu kokemus – määrittelemme 
itsemme, kuinka koemme itsemme osallistumisen ja muiden vahvis-
tamisen kautta.

2) Identiteetti jäsenyytenä – määrittelemme itsemme tutun ja tuntemat-
toman kautta.

3) Identiteetti oppimispolkuna – määrittelemme itsemme sen mukaan, 
mistä tulemme ja minne menemme.

4) Identiteetti monijäsenyytenä (nexus of multimembership) – määrit-
telemme itsemme sen kautta, miten neuvottelemme erilaiset jäsenyy-
temme yhdeksi identiteetiksi.

5) Identiteetti suhteessa paikalliseen ja globaaliin – määrittelemme it-
semme neuvotellen paikallisista tavoista kuulua laajempiin konstellaa-
tioihin. (Wenger 2003, 149.)

Wengerin mukaan identiteetti ja toiminta siis peilaavat toisiaan. Iden-
titeetin kokeminen toiminnassa on tapa olla maailmassa. Sanat ovat 
tärkeitä, mutta ne eivät ole koko eletty ja koettu. Wenger ei vähättele 
kategorioiden, minäkuvan ja narratiivien merkitystä suhteessa selfiin 
ja osana identiteettiä, mutta hänen mukaansa ne eivät riitä. Se, mitä 
olemme, on se, kuinka elämme tänään, ei vain se, mitä ajattelemme 
tai kuinka kerromme itsestämme. Identiteetti ei myöskään rakennu 
siitä, mitä muut meistä puhuvat ja ajattelevat; tosin se on kyllä osa 
tapaamme elää. Identiteetti on Wengerin mukaan osallistumisen ja 
esineellistymisen kerrostuma, jonka kautta kokemuksemme ja sosiaa-
linen tulkintamme siirtävät informaatiota toisilleen. Kerrostumien 
kautta muodostuu monimutkainen kudelma osallistuvaa kokemista 
ja esineellistyvää heijastamista. Kun nämä kaksi tuodaan yhteen mer-
kityksistä neuvottelemalla, rakennamme sitä, mitä olemme ja mihin 
olemme tulossa. Identiteetti ei ole pysyvä, vaan jatkuvan neuvottelun 
alainen. ”It is in this cascading interplay of participation and reificati-
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on that our experience of life becomes one of identity, and indeed of 
human existence and consciousness” (Wenger 2003, 151).

Identiteetin väliaikainen luonne on keskeinen kysymys sen kehit-
tymisessä. Identiteettityö on luonteeltaan jatkuvaa ja sitä tehdään 
suhteessa useisiin erilaisiin oppimispolkuihin. Identiteettimme on 
suhteessa menneisyyteemme sekä tulevaisuuteemme ja kun neuvot-
telemme nykyisestä. Oppimispolku ei ole ennustettavissa oleva pol-
ku, vaan se on jatkuvaa liikettä. Yhteisöiden sisällä voi olla erilaisia 
polkuja, esimerkiksi 1) perifeeriset polut, 2) uusien tulijoiden polut, 3) 
sisällä olijoiden polut, 4) rajapolut ja 5) ulosmenevät polut. Joko oma-
na valintana tai erilaisista tarpeista johtuen jotkut polut eivät koskaan 
johda täyteen osallistumiseen. Tällöin kyse on perifeerisestä polusta. 
Uudet tulijat liittyvät yhteisöön tarkoituksenaan tulla täysiksi osallis-
tujiksi. Wengerin mukaan he investoivat tulevaisuuteen, vaikka tällä 
hetkellä heidän osallistumisensa olisikin perifeeristä. Sisällä olijoiden 
polut ja identiteetin kehittyminen jatkuu edelleen. Uudet tapahtumat, 
vaatimukset, uudet keksinnöt ja uudet sukupolvet aiheuttavat jatkuvaa 
neuvottelua identiteetistä. Joidenkin polkujen merkitys on rajoilla toi-
mimisessa ja eri yhteisöjen liittämisessä toisiinsa. Identiteetin ylläpitä-
minen tällaisessa tilanteessa on haastava tehtävä. Jotkut polut johtavat 
ulos yhteisöstä, samalla tavoin kuin lapset kasvavat ja lähtevät pesästä. 
Tällöin kyse on tulevan mahdollistamisesta. Kun ollaan siirtymässä 
ulos yhteisöstä, tarvitaan uusien suhteiden luomista, uuden suhteen 
löytämistä suhteessa yhteisöön sekä maailman ja itsensä näkemistä 
uudella tavalla. (Wenger 2003, 153–154.)

Wenger puhuu paradigmaattisista poluista, joissa näkyvät mahdol-
liset urat näyttävät yhteisössä jäsenille mahdollisia oppimispolkuja. 
Organisaation uramahdollisuudet sisältävät organisaation historian ja 
vaikuttavat voimakkaasti uusien tulijoiden oppimiseen. Wenger puhuu 
myös sukupolvieroista. Oppimisessa ei ole kyse vain perinnön siirtä-
misestä: yksilöiden välillä on myös konflikteja ja riippuvaisuuksia. Uu-
det tulijat hakevat yhteisössä jatkuvuutta, ja vanhoille työntekijöille 
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jatkuvuus ei välttämättä ole enää kovin tärkeää. Lisäksi identiteettiin 
kuuluu kuuluminen useisiin yhteisöihin (nexus of multimembership). 
Kuuluminen mihin tahansa yhteisöön on vain osa identiteettiämme. 
Ihmisillä on toisia ammatteja ja erilaisia opintoja, he ovat vanhempia, 
käyvät kirkossa tai baarissa sekä osallistuvat erilaisiin harrastuksiin. 
Työ ei heille ole aina tärkeintä elämässä. Nämä erilaiset osallistumisen 
muodot eivät ole katkaistavissa pois ja päälle kuin katkaisijasta, eivätkä 
ne ole selkeitä erillisiä ajanjaksoja. Identiteetti ei siis ole yhtenäinen, 
mutta ei myöskään täysin fragmentoitunut. Toimimme erilaisissa yh-
teisöissä eri tavoin, ja tämä edellyttää identiteetin sovittelua. Erilaiset 
jäsenyydet voivat aiheuttaa kilpailevia vaatimuksia, ja niitä voi olla vai-
keaa yhdistää. Toisen yhteisön toiminnat voivat olla sopimattomia jos-
sakin toisessa yhteisössä. Tilanne sisältää jännitteitä, jotka yksilön on 
ratkaistava, ja tilanne on haasteellinen siirryttäessä yhteisöstä toiseen. 
Tällainen monijäsenyys on elävä esimerkki rajojen kokemuksesta elä-
män eri alueiden yhteen liittämisessä, ja osien rakentaminen yhteen voi 
olla Wengerin mukaan hyvin yksityinen saavutus. Lopuksi hän nostaa 
esiin yhteisön suhteet laajempaan ympäristöön. On tärkeää nähdä työ-
paikan yhteydet laajempaan kontekstiin. Identiteetti ei siis ole kapeas-
ti paikallinen eikä myöskään globaali. Kuten toimintakin, identiteetti 
on vuorovaikutusta molempien välillä. (Wenger 2003, 156–163.) Yh-
teenvetona voidaan siis todeta, että identiteetti on luonteeltaan eletty, 
neuvoteltu, sosiaalinen, oppimisprosessin tuottama, perustuu monijä-
senyyteen ja että siinä yhdistyy paikallinen ja globaali. 

Tässä tutkimuksessa identiteetin käsite lähentyy Wengerin ajat-
telua monimuotoisesta identiteetistä, joka rakentuu yksilön ja yhtei-
sön keskinäisen toiminnan kautta. Kumpikin, sekä yksilö että yhteisö, 
vaikuttavat toisiinsa antaen toisilleen merkityksiä. Identiteetti ei tule 
koskaan valmiiksi, vaan sitä rakennetaan koko elämän ajan. Se tapah-
tuu samanaikaisesti liittyen useisiin toimintoihin, erilaisiin yhteisöi-
hin ja suhteisiin esimerkiksi ystäviin, perheeseen, työhön, opintoihin, 
uskonnollisiin ja poliittisiin ideaaleihin ja henkilökohtaisiin suhteisiin. 
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Yhteiskuntatieteelliset tulkinnat identiteetistä muistuttavat pitkälle 
Wengerin näkemystä. Niissä pyritään myös ylittämään kahtiajako so-
siaalisen jaetun ja yksilöllisen ainutlaatuisen välillä. Yksilöt voivat olla 
ainutkertaisia ja vaihtelevia, mutta minuus on sosiaalisesti rakentunut. 
Identiteetti on sosiaalisen lävistämä. (Kurvinen 1999, 44.) Wengerin 
näkemys on eräänlainen synteesi aiemmista identiteettiteorioista. 

5.3 Motivaatio oppimisen liikkeelle panijana 

Mikä saa ihmiset oppimaan työssään ja kehittämään jatkuvasti itse-
ään: ulkoiset paineet ja työn vaatimukset eri muodoissaan vai sisäinen 
halu? Motivaatio on oma laaja tutkimusalueensa psykologiassa. Myös 
oppimisen tutkimuksen alueella on oma tutkijajoukkonsa, joka on kes-
kittynyt tähän teemaan. Sanoilla motiivi ja emootio on yhteinen lati-
nalainen kantasana motere, liikuttaa. Emootiot eli tunteet (Goleman 
1999, 130) ovat kirjaimellisesti voimia, jotka liikuttavat meitä kohti 
päämäärää: ne ovat motivaation polttoainetta, ja motivaatio puoles-
taan vaikuttaa siihen mitä havaitsemme ja teemme.

Psykologiassa motivaatiota on lähestytty hyvin erilaisista näkökul-
mista. Nurmi ja Salmela-Aro (2002) kuvaavat useita motivaatiotutki-
muksen suuntauksia. He mainitsevat klassiset motivaatioteoriat, joi-
hin heidän mukaansa kuuluvat fysiologinen näkökulma (nälkä, jano 
ja seksuaalisuus – homeostaasin periaate), psykoanalyysiin sekä be-
haviorismiin pohjaavat näkökulmat. Eurooppalaisesta ajattelusta he 
tuovat esiin mm. Leontjevin, jonka mukaan jokaisella yksilöllä on oma 
yksilöllinen motiivihierarkiansa. Amerikkalaisesta motivaatioteorias-
ta esimerkkinä puolestaan on näkemys motivaation jakautumisesta 
ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Modernissa motivaatioteorias-
sa motivaatiota on tutkittu ihmisten kertomien tavoitteiden kautta: 
minkälaisia tavoitteita, pyrkimyksiä ja hankkeita ihmisillä on, miten 
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he ajattelevat voivansa toteuttaa ne ja vaikuttaa niihin. Viimeaikaisina 
tutkimusalueina on ollut suuntautuminen menneisyyteen ja arvoihin. 
On mm. tutkittu, mitä ihmiset katuvat ja tekeekö raha ihmiset onnel-
lisiksi. Eri kulttuureissa asuvia ihmisiä on tutkimuksissa vertailtu kes-
kenään. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 23–25.)

Kun motivaatio liitetään yksilön tavoitteiseen toimintaan, liittyy se 
myös elämään laajemmin. Yksilö pyrkii tavoitteisella toiminnallaan 
suuntaamaan elämänpolkuaan. Näkökulmassa yhdistyvät yksilön ta-
voitteet ja ympäristö, jossa hän toimii. Asettamalla tavoitteita yksilö 
pyrkii jäsentämään ja suuntaamaan omaa toimintaansa kontekstinsa 
puitteissa. ”Tavoitteet ovat kontekstuaalisia, koska ne heijastavat ym-
päristön odotuksia ja mahdollisuuksia, ja tavoitteet ovat motivoivia, 
koska ne aktivoivat ja suuntaavat henkilön toimintaa” (Jokisaari 2002, 
71).

Työmotivaatio on yleensä työpaikoilla perustunut paljolti palkit-
semiseen ja usein suoranaisesti rahaan. Tavoitteena ei kuitenkaan ole 
ollut motivoida ihmisiä vain ulkoisten palkkioiden vaan myös sisäisen 
motivoinnin kautta. On olemassa useita syitä, miksi ihmiset tekevät 
työtä. Työ antaa elannon, mahdollistaa aktiviteetteja ja stimuloi, sen 
kautta saadaan sosiaalisia kontakteja, sen kautta hahmotetaan aikaa, 
se antaa itsensä toteuttamisen tunteen. Työhön liittyy siis sekä sisäi-
siä että ulkoisia motivoivia tekijöitä. (Furnham 1997, 246–247.) Varti-
aisen ja Nurmelan (2002, 188) mukaan työmotivaatiolla tarkoitetaan 
sitä yksilön kokonaistilaa, joka energisoi, synnyttää, suuntaa ja pitää 
yllä hänen työtoimintaansa. Heidän mukaansa tavoitehaluinen ja ta-
voitesuuntautunut ihminen on motivoitunut työhönsä. Palkitseminen 
on työssä lähtökohtana motivoinnille. Nykynäkemyksen mukaan sen 
tulisi sopia yhteen työpaikan muiden osajärjestelmien kanssa. Tavoit-
teiden saavuttamisen tulisi olla sekä johtamisen että palkitsemisen 
lähtökohtana. 

Usein motivaatiota käsiteltäessä esitetään hyvin rationaalinen kuva 
yksilöistä. Yleensä teorioissa on motivaation lähtökohtana tavoitteiden 
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saavuttaminen. Tunteet jätetään huomiotta samoin kuin niiden suh-
de työn sisältöön ja työn kontekstiin. Motivaatiossa voidaan kuitenkin 
nähdä eri tasoja, joissa erilaiset elementit ovat läsnä. Mukana voi olla 
fyysinen, kognitiivinen ja ylimpänä emotionaalinen taso. Parhaimmas-
sa tapauksessa nämä yhdistyvät ja henkilö kokee toiminnassaan korke-
aa sitoutumista ja virtauksen (flow) tunnetta. Toimija niin sanotusti 
unohtaa itsensä ja ympäristönsä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että 
vahva motivaatio ja psyykkinen osallistuminen eivät ole mahdollisia 
ilman emotionaalista yhteyttä työhön tai työkontekstiin. Perinteinen 
näkemys, joka keskittyy pyrkimykseen (käyttäytyminen) ja odotuksiin 
(kognitio), keskittyy käsiin ja päähän, mutta ei sydämeen. (Ashforth & 
Humphrey 1995, 109–110.)

Ulkoisen motivoinnin rinnalla on työelämässä painotettu voi-
makkaasti myös sisäisen motivaation merkitystä. Tällöin on puhuttu 
toiminnassa koetusta virtauksesta eli ns. flow-ilmiöstä (esim. Csiks-
zentmihalyi 1997). Kun toiminnassa koetaan mielentila, jota voidaan 
kuvata virtaukseksi, olemme voimakkaasti motivoituneita. Toiminta 
on niin keskittynyttä ja uppoudumme työhömme niin kokonaan, että 
ajantajumme katoaa. Virtauskokemuksen edellytyksenä pidetään toi-
minnan vaatimusten sekä henkilön valmiuksien ja kykyjen tasapainoa. 
Goleman (1999, 129) kuvaa virtausta parhaaksi mahdolliseksi motivaa-
tion lähteeksi. Tällaisessa tilanteessa pääsemme käyttämään kaikkia 
kykyjämme ja venymään vielä hiukan lisää. 

Oppiminen ja motivaatio

Oppimisen alueella motivaatio on yksi keskeinen tutkimusalue. Mo-
tivaatiolla oppimisen yhteydessä tarkoitetaan voimaa, joka suuntaa ja 
ylläpitää yksilön toimintaa (Tynjälä 1999, 98). Motivaatiosta on ollut 
oppimisen psykologiassa erilaisia näkemyksiä, joista jako ulkoiseen ja 
sisäiseen motivaatioon on ollut keskeisimpiä. Tunnettuja näkemyksiä 
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ovat myös Maslow’n esittämä tarvehierarkia sekä Skinnerin näkemys 
siitä, että oppijat motivoituvat positiivisesti, kun he saavat vahvistavaa 
palautetta (Graham & Weiner 1996, 63). Nykyisin motivaatio on aivan 
oma tutkimusalueensa, jossa tällä hetkellä yhtenä suuntauksena on 
tarkastella motivaatiota tavoitesuuntautuneena toimintana (mt., 77). 

Konstruktivistisessa oppimisteoriassa ei Tynjälän (1999, 107) mu-
kaan ole juurikaan kiinnitetty huomiota motivaatiotekijöihin ja niiden 
yksilöllisiin eroihin. Siinä oletetaan, että mielekkäät oppimistehtävät 
ja aktivoivat oppimisympäristöt lisäävät oppimisorientaatiota. Kun 
motivaatiota ajatellaan konstruktivistisesta näkökulmasta, oleelliseksi 
nousee yksilön oman oppimistilanteen tulkinta ja siihen vaikuttavien 
kokemusten merkityksellisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus. Rauste-
von Wright et al. (2003, 57) mukaan motivaatio kuvastuu toiminnan 
tavoitteissa, jotka voivat olla joko tietoisia tai tiedostamattomia. Tavoi-
te on säätelevänä tekijänä siinä, mitä yksilö pyrkii tekemään. Oppimis-
ta kuitenkin säätelevät vielä teot ja niistä saatu palaute. 

Kun oppimisprosessin katsotaan vaativan oppijan aktiivista osallis-
tumista ja toimintaa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa, motivaati-
on luonnetta on pohdittu sosiaalisesta näkökulmasta (Greeno, Collins 
& Resnick 1996, 25–26). Lähtökohtana on tällöin ajatus, että yksilön 
identiteetti muotoutuu osallistumisessa sosiaaliseen toimintaan jos-
sakin tietyssä yhteisössä. Näin ollen oppijan motivaatio muotoutuu, 
kun hän osallistuu johonkin toimintaan, jossa oppimista arvostetaan. 
Lave ja Wenger (1991) ovat pohtineet tätä kysymystä erityisesti eri am-
mattien oppimisessa. Tavoitteena on luoda yhteisöjä, joissa oppijat ke-
hittävät aktiivisen oppijan identiteettejä ollen samalla itse vastuussa 
oppimisestaan. 

West (1996) jakaa aikuisten motivaatioon liittyvät yleiset teoriat 
neljään näkökulmaan. Ensinnäkin elämänkaariteoriaan, joka korostaa 
kronologisia vaiheita ihmisen kehityksessä ja kuhunkin vaiheeseen 
liittyviä tarpeita. Hän kuvaa esimerkkinä Jungilta peräisin olevaa aja-
tusta siitä, että luovemmat ja feminiinisemmät puolet ihmisestä tu-
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levat esiin keski-iässä. Uran luominen vain usein estää niiden esiin 
pääsyn. Elämänkaareen liittyviä teorioita on kritisoitu usein siitä, että 
ne käsittelevät lähinnä pohjoisamerikkalaisten miesten elämäntapaa 
ja heidän oppimispolkujaan. Toisena lähestymistapana West esittelee 
Maslow’n tarvehierarkian, jossa tarpeiden tyydyttämisen ylemmät ta-
sot tulevat vasta sen jälkeen, kun alemman tason tarpeet tulevat tyy-
dytetyiksi. Alimmalla tasolla ovat sellaiset tarpeet, kuten nälkä ja jano, 
turvallisuus, rakkaus ja johonkin kuuluminen, lämpimien ihmissuh-
teiden etsiminen, itsearvostus jne. Itsensä toteuttaminen, itsenäisyys 
ja autonomisuus ovat ylimpänä. Kolmantena suuntauksena West ku-
vaa motivaatiota persoonallisuuden piirteisiin, temperamenttiin jne. 
liitettynä. Erilaiset ihmiset opiskelevat asioita eri syistä. Joillakin syynä 
ovat enemmän sosiaaliset tarpeet, halu tavata muita ihmisiä, kun taas 
oppimisorientoituneet ovat lähinnä motivoituneet opiskeltavan aiheen 
itsensä vuoksi. Lopuksi mainitaan päätöksentekoteoriaan perustuva 
ajattelu. Siinä tulkitaan päätöksenteon tapahtumajärjestystä ja tapaa. 
West kuitenkin kritisoi sitä voimakkaasti siitä, että se ei anna oppijoille 
mahdollisuutta artikuloida merkityksiään, ei aiempia eikä nykyisiään, 
jotka saattavat olla päätöksien takana. (West 1996, 6.)

Aikuiskasvatuksen yksi viimeaikainen tutkimusalue on ollut opis-
kelumotiivien pohdinta osana elämänkokonaisuutta. Se on liitetty 
kysymykseen yksilön identiteetin ja minän kehittymisestä (Komulai-
nen 1998; West 1996). West on tutkinut aikuisten opiskelumotiiveja ja 
kommentoi niitä seuraavasti: 

”Ihmisten motiivit valitessaan koulutustaan ja urapolkujaan ovat 
kompleksisempia kuin tulokset survey-tutkimuksista antavat 
ymmärtää.” […] ”Konventionaaliset erot ammatillisten ja per-
soonallisten motiivien välillä, julkisten ja yksityisten pyrkimys-
ten, kuin myös sosiaalisen ja psykologisen välillä alkavat hajota, 
kun aikaa käytetään kypsien opiskelijoiden kanssa keskusteluun 
joustavasti ja empaattisesti.” (West 1996, 4.)
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West, joka on tutkinut oppimista ja motivaatiota osana ihmisen 
elämänhistoriaa (ks. myös Meijers & Wijers 1998), on kehittänyt tut-
kimukselleen poikkitieteellisen viitekehyksen. Hän käyttää hyväkseen 
erilaisia näkökulmia kuten naistutkimusta, feminististä psykoanalyy-
sia, sosiologiaa ja kulttuuriteoriaa tutkiessaan sitä, miten ihmiset valit-
sevat opiskelun ja mikä sai heidät jatkamaan opiskelua kohti tutkintoa, 
vaikka olosuhteet eivät tukeneet opiskelua. Westin mukaan motivaatio, 
joka sisältää kyvyn käsitellä muutosta ja päästä ylitse elämän suurista 
kriiseistä, on ymmärrettävissä dynaamisista lähtökohdista. “Subjecti-
ve states are rooted in patterns of relationship and the wider scripts 
which shape these, over time” (West 2001, 26).

Westin näkemys perustuu psykoanalyysiin, jossa on pelkistetysti ku-
vattuna olemassa kaksi mahdollista tapaa reagoida elämän kriiseihin: 
muuttuva ja generatiivinen luovuus tai patologinen puolustautuminen 
mitä tahansa muutosta ja epävarmuutta kohtaan (ks. myös Illeris 2002, 
65–66). Hänen mukaansa valinta riippuu minän vahvuudesta, kuinka 
hyvin minä kokee turvallisuutta joutuessaan kohtaamaan epävarmuut-
ta ja silti olemaan avoin uusille kokemuksille. Hän korostaa tunnetai-
tojen osaamista, sillä se on ehdoton edellytys toiminnalle. West toteaa 
myös, että naiset kykenevät miehiä paremmin kohtaamaan emotio-
naalisia ja biografisia muutosprosesseja. (West 2001, 26.) 

Motivaatio ja sitoutuminen 

Organisaatiopsykologiassa organisaation toiminnan kannalta yhtenä 
kiinnostuksen kohteena ovat myös olleet yksilön toiminnan tavoit-
teet ja motivaatio. Niistä on runsaasti hyvinkin erilaisia näkemyksiä, 
mutta Scheinin (1988, 39) mukaan empiiristä tutkimusta esimerkiksi 
motivaatiosta organisaatioissa on tehty suhteellisen niukasti. Turvalli-
suuden tarve, kykyjen hyväksikäyttö ja itsensä toteuttaminen ovat asi-
oita, jotka selittävät toimintaa joidenkin ihmisten kohdalla joissakin 
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tilanteissa. Ne eivät ole selittävinä tekijöinä kuitenkaan yleistettävissä. 
Välillä ihmiset työskentelevät rahasta, joskus pyrkien hyödyntämään 
kykyjään jne. Ihmisten toiminnassa on runsaasti ristiriitaisuuksia.

Organisaatiotutkimuksessa ja erityisesti oppivan organisaation 
teorioissa on myös usein tuotu esiin organisaation tavoitteiden, mis-
sion tai vision merkitys (mm. Senge 1990; Sarala 1996). Kuinka orga-
nisaatioissa yleensä on hahmotettu toiminnan tavoitteet1? Monissa 
organisaatioissa ne eivät ole kovin tiedostettuja tai niistä ei ainakaan 
avoimesti keskustella. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka nousee 
esiin selvästi, kun pohditaan oppimista työyhteisössä. 

Toisaalta on hieman naivistikin oletettu, että yksilön ja organisaa-
tion tavoitteet työn ja siinä kehittymisen, oppimisen ja innovatiivisen 
toiminnan suhteen ovat samat. Hyvin ja tehokkaasti toimivan organi-
saation kehittämisen on todettu edellyttävän jäseniltään juuri tämän-
tyyppistä toimintaa: jatkuvaa oppimista työssä, luovaa innovointiky-
kyä, innostusta, työntekijöiden jatkuvaa kouluttautumista ja opiskelua. 
Miten tätä kaikkea on mahdollista edesauttaa työyhteisössä? Yhtenä 
mahdollisuutena on esitetty yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen, yh-
teisen vision toteuttaminen. Kriittiset kannanotot ovat kuitenkin tuo-
neet esiin sen, kuinka usein nämä organisaatioiden rakentamat visiot 
ovat jääneet vain retoriikaksi (Schied et al. 1998). Organisaation saama 
hyöty ei ole juurikaan hyödyttänyt sen työntekijöitä.

1 Naito esittää esimerkkinä sitoutumisen ja motivaation välisestä yhteydestä sekä 
motivaation yhteydestä arvoihin japanilaisen lääkealan yrityksen johtajan näke-
myksen. Yritysjohtaja on huolestunut työntekijöiden sitoutumattomuudesta. Se, 
että työntekijöitä palkitaan yrityksen saamalla voitolla, ei enää motivoi työnteki-
jöitä. Henkilökohtaiset tavoitteet ja yrityksen tavoitteet eivät hänen mukaansa ole 
samat, ja hän peräänkuuluttaa tarvetta tavoitteiden yhteensovittamiseen. Yrityk-
sen kannalta tavoitteena on saada työntekijät sitoutumaan toimintaan. Tällöin 
myös tiedon tuottaminen organisaatiossa mahdollistuisi tehokkaasti. Ratkaisuksi 
kyseinen yritys pyrki saamaan työntekijät sitoutumaan toimintaansa muodosta-
mansa inhimillisen yrityskuvan kautta. Yritys on ottanut imagonsa lähtökohdak-
si ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisen. (Naito 2001, 270.) 



120

TUTKIMUKSEN TAUSTA

Kirsi HEIKKILÄ

Toisenlaisen näkemyksen tavoitteista tuo esiin Wenger (2003, 146–
147). Hänen mukaansa tulisi välttää yleistä ennakko-oletusta, että yk-
silön ja yhteisön välillä on konflikti tai että tavoitteet olisivat yksilöllä 
ja yhteisöillä erilaiset2. Hän kyseenalaistaa oletuksen, että yksilö olisi 
luovuuden ja vapauden lähde ja että yhteisö asettaa rajoitukset toimin-
nalle. Hän myös kyseenalaistaa ajatuksen, että yhteisö on harmonian 
lähde ja että yksilö toimii ongelmien aiheuttajana. Wengerin lähtökoh-
tana ei ole yksilön ja yhteisön samanmielisyys, mutta ei myöskään kon-
flikti. Jokaisessa tilanteessa on mukana useita jännitteitä, konflikteja, 
mutta myös kehittymistä. ”Thus acknowledging that there can be spe-
cific tensions between individuals and collectives is very different from 
positing a dichotomy with fundamental divergence between them” 
(Wenger 2003, 147).

Ilmonen (1999, 306) puolestaan puhuu työhön sitoutumisen mo-
nisyisyydestä. Usein on niin, että ihmisillä on erilaisia motiiveja teh-
dä työtään. Yhtenä mahdollisuutena on esimerkiksi laskelmoida eri 
mahdollisuuksien hyödyllisyyttä. Toisena mahdollisuutena on koet-
tu velvollisuus työorganisaatiota kohtaan, eikä työntekijä sen vuoksi 
voi luopua työstä, vaikka luopuminen voisi olla järkevääkin. Ilmonen 
kuvaa tätä toimintatapaa normatiiviseksi siteeksi. Kolmantena vaihto-
ehtona on, että työn tekijä omistautuu työlleen. Eri vaihtoehdot eivät 
useinkaan ole läsnä ”puhtaina”, vaan työntekijällä saattaa olla useam-
pia sitoutumisen tapoja, eivätkä ne myös sulje toisiaan pois. Erilaisten 
sitoutumisen tapojen kehittymisestä esimerkkinä on Ilmosen mukaan 
laskelmointi, jossa taustalla on usein omien ja organisaation intressien 

2  Vielä yksi näkemys tavoitteista löytyy toiminnan teoriasta, jossa tavoitteet näh-
dään laajoina ja kollektiivisina. Tällaisena voidaan ajatella esim. työn kohdetta, 
joka suuntaa toimintaa. Engeström (2004, 17) varoittaa sotkemasta työn kohdet-
ta (object) tavoitteisiin (goals). Tavoite on hänen mukaansa pääasiassa tietoinen, 
suhteellisen lyhytikäinen yksilöllisen toiminnan rajallinen suunta. Kohde on 
puolestaan heterogeeninen ja sisäisesti ristiriitainen, kuitenkin kestävä, jatkuvas-
ti kollektiivisen toimintasysteemin uudelleen tuottama, joka motivoi ja määritte-
lee horisontin mahdollisille tavoitteille ja toiminnalle. 
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vastakohtaisuus. Myös pelko työpaikan menetyksestä suuntaa laskel-
mointiin. 

Työssä oppimisessa motivaatio liittyy siis kysymykseen, mikä saa 
työntekijät ”liikkeelle”. Motivaatio on toisaalta sidoksissa tavoitteisiin 
ja laajasti katsottuna elämänkokonaisuuteen, identiteetin kehittymi-
seen ja sitoutumiseen. Identiteetti on luonteeltaan ja kehitykseltään 
moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä. Samoin myös motivaatiossa on 
nykynäkemysten mukaan nähtävissä monia ulottuvuuksia. Motivaatio 
ja identiteetti nähdään myös toisiinsa kiinteästi yhteen kuuluvina.
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6 YHTEISÖ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

6.1 Sosio-kulttuurinen oppimisympäristö

Jørgensen ja Warring (2002) kuvaavat mallinsa (ks. luku 2.1) sosio-
kulttuuriseen oppimisympäristöön kuuluviksi työyhteisöjä (commu-
nities of work) ja oppimisen sosiaalista teoriaa. He viittaavat Laven ja 
Wengerin (1991) kehittämään teoreettiseen ajatteluun. He puhuvat 
työyhteisöistä, jotka muodostuvat tarpeesta suorittaa jokin yhteinen 
työtehtävä. Tällaiset yhteisöt, esimerkiksi työryhmät, rakentuvat yleen-
sä virallisen organisaation, johdon hierarkian ja teknis-hallinnollisen 
rakenteen osaksi.1 Työyhteisössä oppiminen merkitsee tällöin tulemis-
ta taitavammaksi ja tehokkaammaksi työntekijäksi, niin että työn laatu 
paranee ja virheitä tehdään vähemmän. Yleisin tapa oppia työpaikalla 
on Jørgensen ja Warringin mukaan sopeutuminen. Oppiminen on sitä, 
että kykenee suorittamaan annetut tehtävät, käyttämään ohjeiden mu-
kaan uusia teknisiä laitteita ja vastaamaan uusiin laatuvaatimuksiin. 
Lisäksi he mainitsevat, että oppiminen voi myös olla luova prosessi, 
esimerkiksi silloin, kun tehdään teknisiä innovaatioita tai kehitetään 
uusia organisatorisia toimintatapoja. 

1  Jørgensenin ja Warringin mallin käsite sosio-kulttuurinen oppimisympäristö lä-
henee myös Säljön (vrt. luku 3.4.1) sosiokulttuurista oppimista, mutta kirjoittajat 
viittaavat kuitenkin Laveen ja Wengeriin (1991).
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Toiseksi Jørgensen ja Warring (2002, 12) kuvaavat poliittisia yh-
teisöjä (political communities), jotka perustuvat kontrolliin, valtaan, 
asemaan ja vaikuttamiseen työpaikalla. Työpaikoilla on myös useita 
ammatillisia ryhmiä, joilla voi olla omat edustajansa ja jotka ovat yh-
teydessä laajempiin yhteisöihin, kuten ammattiyhdistysliikkeeseen. 
Tutkijat puhuvat solidaarisuuden ja yhteisen toiminnan oppimisen 
merkityksestä. Tällöin oppiminen voi merkitä hyväksikäytön ja sor-
ron välttämistä ja oppimista vastustamiseen. Näkemyksenä on, että 
työntekijän on kyettävä huolehtimaan itsestään ja kyvystään työsken-
nellä osittain kollektiivisen toiminnan avulla. Tilanne on nykyisillä 
työmarkkinoilla muuttunut. On paljon työntekijöitä, jotka eivät ole 
järjestäytyneet; näin oli pitkään aluksi mm. IT-alalla. Projektityössä 
kollektiivinen edunvalvonta on myös hankala toteuttaa. 

Jørgensenin ja Warringin mukaan kulttuuriset yhteisöt perustuvat 
yhteiseen kulttuuriin. Jaetut arvot, normit ja havainnot yhdistävät eri-
laiset ryhmät toisiinsa. Kulttuurinen elementti toimii pohjana spon-
taanille toisten ymmärtämiselle työryhmässä. Se perustuu yhteiseen 
kieleen, arvoihin, normeihin, käsityksiin ympäristöstä ja jaettuun 
identiteettiin. Kulttuuriset erot puolestaan muodostuvat erilaisista 
kerrostumista ja dimensioista. Yleiset kulttuuriset mallit liitetään su-
kupuoleen, sukupolveen, rotuun ja sosiaaliseen taustaan. Organisaa-
tiot sisältävät myös erilaisia alakulttuureja ja vastakulttuureja. Uuden 
työntekijän tuleekin alkuun oppia tulemaan toimeen kaikkien näiden 
erilaisten kulttuurien kanssa. Kulttuuria käytetään myös paljon johta-
misen välineenä. Sen kautta pyritään saamaan työntekijä sitoutumaan 
organisaatioon, tuntemaan, että hän kuuluu siihen ja olemaan sille 
lojaali. Kulttuuri toimii siis kahdella tavalla, toisaalta se voi yhdistää 
työntekijöitä ja tuottaa yhteenkuuluvuutta, mutta toisaalta se voi olla 
konfliktien lähde. (Jørgensen & Warring 2002, 12–13.) Seuraavassa 
kuvaan kahta erityyppistä näkökulmaa yhteisöön, aluksi Wengerin 
(2003) käytäntöyhteisön ja sen jälkeen tiedon tuottamisen paikan ba: n 
(Nonaka & Konno 1998). Ensimmäisessä on kyse oppimisesta osallis-
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tumisena (6.2) ja jälkimmäisessä (6.3) tiedon tuottamisesta yhteisös-
sä.

6.2 Oppiminen osallistumisena sosiaalisiin yhteisöihin

Yhteisössä oppimisen osatekijät

Kuten aiemmin oppimisnäkemysten esittelyn yhteydessä jo todettiin, 
yhteisöt katsotaan keskeisiksi sosiaalisen oppimisen lähtökohdiksi. Yh-
teisöjä on aina ollut olemassa mitä erilaisimmissa muodoissa. Näihin 
yhteisöihin osallistuminen on Wengerin mukaan keskeistä oppimisen 
kannalta. Ajatuksena on, että yhteisöt sisältävät tietyt kompetenssit, 
jotka ovat myös niiden toiminnan perusta. Kun osallistumme näihin 
yhteisöihin, määrittelemme keskenämme, mitä kompetensseja tarvi-
taan juuri tietyssä kontekstissa. Mitä kompetensseja tarvitaan, että 
joku esimerkiksi katsotaan luotettavaksi ja taitavaksi lääkäriksi, lah-
jakkaaksi valokuvaajaksi, suosituksi opiskelijaksi tai ovelaksi pokerin 
pelaajaksi. (Wenger 2000, 229.) 

Käytäntöyhteisöissä kompetenssi muodostuu Wengerin mukaan 
kolmesta elementistä. Niiden kautta tulee näkyväksi ero muiden yh-
teisöjen, esimerkiksi naapuruston ja käytäntöyhteisöjen välillä. Yhtei-
sön jäsenillä on yhteinen ymmärrys siitä, mikä yhteisön tarkoitus on. 
Yhteisön jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. He luovat 
myös normit tälle vuorovaikutukselle, jonka tulee perustua luotta-
mukseen. Lisäksi yhteisöillä on yhteisöllisten resurssien jaettu valikoi-
ma eli jaettu välineistö, kuten kieli, sensitiivisyyksiä, rutiineja, erilaisia 
tuotteita, työkaluja, tarinoita, tyylejä jne. (Wenger 2000, 229.)
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Jaettu yritys (joint enterprise)
Jaettu yritys on se, mikä pitää yhteisön koossa. Se on tulosta kollektii-
visesta neuvotteluprosessista, joka kuvastaa koko osallistumisen mo-
ninaisuutta eli se on yhteisesti sovittu. Se määritellään toiminnassa, 
ja se on yhteisön jäsenten neuvottelema vastaus tilanteeseen, eli sii-
tä on olemassa jaettu tulkinta. Se ei ole vain ilmaistu tavoite, vaan se 
luo osallistujien kesken keskinäistä luottamusta, joka on oleellinen osa 
toimintaa, eli siitä ollaan yhdessä vastuussa. (Hakkarainen 2000, 88; 
Wenger 2003, 77–78.)

”Yritykset”, jotka heijastavat toimintaamme, ovat Wengerin mu-
kaan yhtä kompleksisia kuin olemme itsekin. Ne sisältävät elämääm-
me kuuluvia instrumentaalisia ja persoonallisia piirteitä sekä ihmisten 
välisiä piirteitä. Esimerkkinä on vakuutusyhtiö työpaikkana: 

”Se sisältää mm. rahan tekemisen, aikuisena olemisen, ammatti-
taitoiseksi tulemisen vaateiden käsittelyssä, hauskan pitämisen, 
menestymisen, hyvinvoinnin, ei naivina olemisen, miellyttävänä 
olemisen, tylsyydestä selviämisen, tulevaisuuden ajattelemisen, 
oman paikan säilyttämisen” (Wenger 2003, 78).

Etenkin, jos työ ei ole kovin korkeastatuksista, työntekijät taistelevat 
säilyttääkseen sellaisen kokemuksen itsestään, jonka kanssa he pysty-
vät elämään. Wengerin mukaan työpaikalla voidaan toimia myös mar-
ginaalissa ja sieltä käsin kehittää jonkinlaista kyynistä suhtautumista 
ja etäisyyttä työhönsä ja työpaikkaansa. Koska homogeenisuus ei ole 
yhteisön edellytys, yhteinen yritys ei tarkoita kaikesta samaa mieltä 
olemista. Usein myös erimielisyydet katsotaan produktiivisiksi yrityk-
sen kannalta. Kyse ei ole siitä, että kaikki olisivat samaa mieltä ja uskoi-
sivat samoihin asioihin. Asiat ovat kuitenkin yhteisesti neuvoteltuja. 
Koska kyse on yhteisestä yrityksestä, työntekijöillä on yhteys toisiinsa, 
vaikka he tekisivätkin eri asioita. (Wenger 2003, 78–79.)

Käytäntöyhteisöt eivät ole myöskään erillisiä ympäristöstään. Ne 
kehittyvät laajemmissa konteksteissa – historiallisissa, sosiaalisissa, 
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kulttuurisissa ja institutionaalisissa. Osa näistä yhteyksistä on näky-
viä, osa puolestaan piilossa olevia. Vaikka monet asiat vaikuttavatkin 
toimintaan, viime kädessä yhteisö on kuitenkin jäsentensä muodos-
tama. Työntekijät kehittävät toimintaa niin, että se on organisaation 
taholta todennäköisesti toivottavaa kuin myös ei-toivottavaa. Vakuu-
tuskäsittelijät keksivät tapoja käsitellä vakuutuksia tehokkaasti. Uudet 
työntekijät saattavat ihmetellä käytäntöjä, mutta huomaavat ne tar-
peellisiksi. Toisaalta työntekijät kehittävät itselleen myös vapaata aikaa 
työssä. (Wenger 2003, 79–80.)

Vastavuoroinen toiminta (mutual engagement)
Vastavuoroisuuteen kuuluvat asioiden tekeminen yhdessä, toiminta-
käytäntöjen moninaisuus sekä yhteisön hallinta (Hakkarainen 2000, 
88). Vastavuoroisuuden mahdollistuminen käytäntöyhteisössä on 
hyvin hienovaraista. Edellytyksenä on ystävällinen ilmapiiri. Työnte-
kijöiden on mahdollista keskustella henkilökohtaista asioistaan sekä 
työasioista, jolloin erilaiset asiat limittyvät ja lomittuvat toisiinsa. Yh-
teisössä täysin sisällä oleva ymmärtää niin viimeisimmät työpaikan 
juorut kuin työhön liittyvät muistiotkin. Wenger kertoo esimerkin 
vakuutustyöntekijästä, joka hankkii välipalaherkkuja työtovereilleen 
pitäen näin työpaikan arjen siedettävämpänä niin itselleen kuin työto-
vereilleenkin. (Wenger 2003, 75.)

Yhteisön jäsenet eivät ole millään muotoa homogeeninen ryhmä. 
Jotkut heistä ovat iäkkäämpiä, jotkut aivan nuoria, jotkut ovat näke-
mykseltään konservatiiveja, jotkut liberaaleja jne. Myös heidän yksi-
tyiselämänsä poikkeaa toisistaan. Kuitenkin heillä on olemassa jokin 
yhteinen alue: he työskentelevät yhdessä, he näkevät toisensa joka päi-
vä, he puhuvat keskenään jatkuvasti, he vaihtavat informaatiota ja mie-
lipiteitä ja vaikuttavat hyvin suoraan toistensa ymmärrykseen. Yhdes-
sä työskentely saa aikaan toisaalta erimielisyyksiä ja toisaalta toisten 
ajatusten ymmärtämistä. He erikoistuvat tehtävissään ja saavat tietyn 
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maineen. He aiheuttavat toisilleen hankaluuksia aivan yhtä paljon kuin 
he kehittävät yhteisiä tapoja toimia yhdessä. Jokainen yhteisön jäsen 
etsii itselleen ainutlaatuisen paikan yhteisössä ja hankkii ainutlaatui-
sen identiteetin. Vastavuoroiseen toimintaan sisältyvät myös muiden 
kompetenssit. Esimerkkinä Wenger mainitsee leikkaussalin tiimin, 
jossa jäsenillä on omat toisiaan täydentävät tehtävänsä. Osittain kom-
petenssit voivat myös mennä päällekkäin. (Wenger 2003, 75–76.)

Usein yhteisö nähdään pelkästään positiivisena ilmiönä. Wengerin 
mukaan yhteisössä on paljon suhteita, jotka ovat kaukana ideaaleista 
ja koko yhteisö on silloin kaukana ideaalista yhteisöstä. Rauhallista 
yhteiseloa, toisten tukemista tai uskollisuutta ei oleteta olevan itses-
tään selvästi, vaikkakin ne voivat olla mahdollisia tietyissä tapauksissa. 
Rauha, onni ja harmonia eivät ole näiden työyhteisöjen edellytyksiä. 
Yhteisössä ilmenee työntekijöiden välillä paljon erimielisyyksiä, jän-
nitteitä ja konflikteja. Joissakin yhteisöissä nämä voivat olla keskeisim-
piä toiminnan luonteenpiirteitä, mikä ei Wengerin mukaan ole välttä-
mättä lainkaan huono asia. ”As a form of participation, rebellion often 
reveals a greater commitment than does passive conformity” (Wenger 
2003, 77).

Jaettu välineistö (shared repertoire)
Kolmantena tärkeänä elementtinä yhteisön rakentumisessa on Wen-
gerillä jaettu välineistö. Esimerkkinä tästä hän mainitsee vakuutus-
yhtiön työskentelyssä esiin tulevat lääketieteelliset termit, työpaikan 
istumajärjestyksen jne. Jaettu välineistö sisältää rutiineja, sanoja, työ-
kaluja, tapoja tehdä asioita, tarinoita, eleitä, symboleja, lajityyppejä, toi-
mintaa, käsitteitä, jotka yhteisö on tuottanut ja jotka se on omaksunut 
olemassaolonsa aikana. Jaettu välineistö kuvastaa yhteisön toiminnan 
historiaa. Se myös jää luonnostaan monitulkintaiseksi. (Wenger 2003, 
82–83.)
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Yhteisten merkitysten neuvotteleminen toiminnassa voi tapahtua 
huomaamattomasti. Yhteisessä tekemisessä osallistuminen ja esineel-
listyminen voivat olla saumattomasti yhteen nivottuja. Jaettu yritys voi 
luoda vastuunalaisia suhteita, jotka eivät koskaan tule esineellistetyik-
si, keskustelluiksi tai ilmaistuiksi yrityksinä. Kun toimitaan yhdessä, 
ei ole välttämätöntä puhua avoimesti kaikkea ymmärrettyä, vaan yh-
teiset kokemukset toimivat pohjana, kun merkityksistä neuvotellaan. 
(Wenger 2003, 84.)

Tässä kuvatut käytäntöyhteisön kolme elementtiä, vastavuoroinen 
toiminta, jaettu yritys sekä jaettu välineistö, voivat Wengerin mukaan 
auttaa toiminnassa eteenpäin tai estää sitä. Parhaimmillaan ne luovat 
toiminnalle innostavan sosiaalisen energian, ja toisaalta ne voivat myös 
estää etenemästä. Yhteisöt voivat siis olla joko toimintaa haittaavia tai 
edistäviä. (Wenger 2003, 85.)

Yhteisössä oppimisen prosessit

Neuvoteltaessa merkityksistä tulee Wengerin mukaan ymmärtää ky-
seisen prosessin ajallinen ulottuvuus. Jotkut yhteisöt ovat olemassa 
vuosisatoja, esimerkiksi käsityöläisten yhteisöt, joissa ammatti periy-
tyy sukupolvelta toiselle. Jotkut yhteisöt ovat puolestaan olemassa ly-
hyemmän aikaa, mutta ne ovat toiminnaltaan niin intensiivisiä, että 
mukana olijoiden identiteetit voivat muuttua toiminnassa. Tällaisesta 
vain hetken aikaa toimivasta yhteisöstä mainitaan esimerkkinä yhtei-
sö, jossa ihmiset tulevat yhteen huolehtiakseen tapahtuneen katastro-
fin seurauksista. Toiminnan kehittyminen vie aikaa, mutta ajan pituus 
ei kuitenkaan ole olennaisinta yhteisöä määriteltäessä. Tärkeämpää 
on, että osallistuminen yhteiseen yritykseen on riittävää sille, että op-
pimista voi tapahtua. Tästä näkökulmasta Wenger määrittelee käy-
täntöyhteisöt jaetuiksi oppimishistorioiksi. Tällöin oppiminen on osa 
toimintaa. Suhteessa yksilöön Wenger kuvaa oppimista identiteetin 
muotoutumisena. (Wenger 2003, 86.)
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Toiminta kehittyy jaettuina oppimishistorioina. Historia tässä mer-
kityksessä ei ole henkilökohtainen tai kollektiivinen kokemus tai kestä-
vien artefaktien ja instituutioiden sarja, vaan yhdistelmä osallistumis-
ta ja esineellistymistä tietyssä ajassa. Kyse on jatkuvasta toiminnasta, 
jossa uudet tulijat kohtaavat kokeneet työntekijät. He toimivat yhdessä, 
neuvottelevat uusista merkityksistä ja oppivat toisiltaan. Tällä tavoin 
toiminta kehittyy. Wengerin mukaan olemme sidoksissa historioihim-
me artefaktien kautta, jotka ovat kehittyneet mahdollisesti pitkänkin 
ajan kuluessa sekä toisaalta osallistumiseen, jossa identiteettimme 
muotoutuu. Oppimishistoria on näiden kahden prosessin jatkuvaa yh-
teen kietoutumista. (Wenger 2003, 89.) 

Työpaikoilla ei yleensä kuitenkaan puhuta oppimisesta. Keskei-
sellä sijalla työpaikalla on työn tekeminen eli toiminta, jonka kiinteä 
osa oppiminen on. Oppiminen ei siis ole pelkästään vain mentaalinen 
prosessi. Kuvattu oppiminen perustuu toiminnan kehittämiseen ja ky-
kyyn neuvotella merkityksistä. Usein käytäntöyhteisöt muodostetaan 
jonkun tehtävän ympärille. Kun virallinen tehtävä on suoritettu, oppi-
minen voi edelleen jatkua tehtävän suorittamisen jälkeen. Varsinaiset 
käytäntöyhteisöt voivat siis olla eri asia kuin viralliset ryhmät.

Yhteisöjen toiminta ei ole luonnostaan vakaata tai epävakaata, vaan 
se on luonteeltaan koko ajan muuttuvaa. Oppimisessa on läheisesti 
mukana järjestys ja kaaos. Oppiminen ja muutos ovat osa toimintaa ja 
toiminta voi olla luonteeltaan vakaata tai epävakaata. Yhteisöstä lähtee 
ihmisiä pois ja uusia tulee tilalle. Näissä tilanteissa pidempään työtä 
tehneet käyttävät energiaa uusien työntekijöiden opastamiseen. (Wen-
ger 2003, 97.)

Sosiaalinen käytäntö ja merkitysten rakentaminen
Wenger määrittelee käytännön (practice) käsitteen lähtemällä siitä, 
että eläminen sinänsä merkitsee sitä, että olemme tekemässä koko 
ajan jotakin, joko varmistamassa fyysistä henkiinjäämistämme tai eri-
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laisten nautintojen hankkimista. Käytäntö liittyy tekemiseen, mutta ei 
vain tekemiseen sinänsä, vaan tekemiseen tietyssä historiallisessa ja 
sosiaalisessa kontekstissa, mikä antaa sille rakenteen ja merkityksen. 
Tässä mielessä käytäntö on aina luonteeltaan sosiaalista toimintaa, jo-
hon sisältyvät sekä hiljaiset että eksplikoidut elementit elämästämme. 
(Wenger 2003, 46–47.)

Wenger kuvaa yhteisöihin osallistumisen edellytyksenä olevan, 
että ihminen on kokonaisuus kehoineen ja aivoineen. Hänen mukaan-
sa meidän täytyy aina kommunikoida toistemme kanssa. Oleellisinta 
on merkitysten muodostaminen, ja merkityksiä rakennetaan neuvotel-
len. Niistä neuvotteleminen sisältää kaksi prosessia: osallistumisen ja 
esineellistämisen. Nämä kaksi prosessia muodostavat puolestaan dua-
liteetin, joka on perustavaa laatua oleva inhimilliselle merkityksen ko-
kemukselle ja samalla toiminnalle. (Wenger 2003, 51–52.)

Wengerin mukaan osallistuminen kuvaa sosiaalista kokemusta maa-
ilmassa olosta sosiaalisten yhteisöjen jäsenyytenä ja aktiivisena osallis-
tumisena sosiaalisissa yrityksissä. Osallistuminen on monimutkainen 
prosessi, joka yhdistää tekemisen, puhumisen, ajattelun, tuntemisen 
ja kuulumisen. Se huomioi koko ihmisen sisältäen koko persoonan 
kehoineen, mielineen, tunteineen ja sosiaalisine suhteineen. (Wenger 
2003, 55–56.) Seuraavaan jaotteluun on koottu keskeiset osallistumi-
seen liittyvät näkökohdat:

1) Osallistuminen ei välttämättä merkitse yhteistyötä. Se sisältää kai-
kenlaisia suhteita: konflikteja sisältäviä ja harmonisia, intiimejä ja po-
liittisia, kilpailevia ja yhteistyöhön perustuvia.

2) Osallistuminen sosiaalisiin yhteisöihin muotoilee kokemuksemme ja 
se myös muotoilee noita yhteisöjä.

3) Osallistuminen on laajempaa kuin johonkin käytäntöön sitoutumista. 
Osallistuminen kannetaan mukana laajemmalle. Se ei lopu kun lähde-
tään työpaikalta. Se on osa identiteettimme muodostumista. (Wenger 
2003, 56–57.)
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Esineellistymisen kautta yhteisön kokemuksia ja toimintakäytäntöjä 
muunnetaan ulkoiseen ja kommunikoitavaan muotoon (Hakkarainen 
2000, 90). Wenger määrittelee esineellistymisen seuraavasti: ”To treat 
(an abstraction) as substantially existing or as a concrete material ob-
ject.” (Wenger 2003, 58.) 

Wengerin mukaan kaikessa toiminnassa syntyy esineellistymistä. 
Kaikki käytännön toiminta tuottaa abstraktioita, työkaluja, symboleja, 
kertomuksia, termejä ja käsitteitä. Wenger haluaa kattaa esineellisty-
misellä prosesseja, jotka sisältävät tekemistä, suunnittelua, esittämistä, 
nimeämistä, koodausta, kuvausta, vastaanottamista, tulkintaa, käyt-
tämistä, tulkintaa ja järjestämistä. Kun meillä on käytössämme tietty 
esine jotakin toimintaa varten, voimme havaita sen vaikuttavan itse 
toimintaan. Esimerkiksi tekstinkäsittelylaite esineellistää kirjoittamis-
toiminnan, ja se myös vaikuttaa kirjoittamisen tapaan. (Wenger 2003, 
59.) 

Osallistumisen ja esineellistymisen välinen suhde on vastavuoroi-
nen. Ne ovat toisiaan täydentäviä ja toisistaan erillisiä. Ne muodos-
tavat kaksinaisuudessaan yhtenäisyyden. Ne siis eivät ole vastakohtia. 
Ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Osallistuminen on selvästi 
sosiaalinen prosessi, mutta myös persoonallinen kokemus. Osallistu-
misen ja esineellistymisen kaksinaisuus ei ole vain erottelu ihmisten 
ja asioiden välillä. (Wenger 2003, 62.) Ne ovat saman prosessin kaksi 
eri puolta, jotka eivät sulje toisiaan pois, vaan vaativat ja edellyttävät 
toisiaan (Hakkarainen 2000, 90).

Rajojen ylitykset yhteisöissä
Käytäntöyhteisöt eivät ole erillään muusta maailmasta. Toki yhtei-
söjen muotoutuminen tuo rajoja, mutta yhteisön jäsenet ja artefaktit 
ovat yhteydessä muualle. Raja saattaa Wengerin mukaan kuulostaa 
negatiiviselta. Se käsitetään yleensä joksikin rajoittavaksi. Käytäntöyh-
teisöihin osallistumiseen kuuluvat kuitenkin oleellisesti rajat. Jaettu 
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toiminta edellyttää rajojen olemassaoloa. Rajoihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota, koska ne tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen. Kyse on 
vieraasta osaamisesta. Edellytyksenä on kuitenkin, että se ei ole liian 
vierasta, muuten oppimista ei tapahdu, samoin kuin ei silloinkaan, jos 
osaaminen on liian tuttua. Rajat voivat toimia uusien asioiden mahdol-
listajina tai vaikeuksien lähteinä. (Wenger 2000, 232–233.)

Merkityksistä neuvottelu rajoilla tapahtuu keskustelujen, kokous-
ten sekä vierailujen kautta tai se voi tapahtua objektien kautta. Wenger 
näkee kolmenlaisia mahdollisia tapoja ylittää rajoja: 1) ihmisten kautta 
(brokering), jotka toimivat välittäjinä yhteisöjen välillä. He voivat tuo-
da mukanaan uusia käytäntöjä. Me kaikki teemme tätä jonkin verran, 
mutta on olemassa henkilöitä, joiden erityisaluetta tämä on. Merkityk-
sistä neuvottelu voi tapahtua myös 2) artefaktien kautta (boundary ob-
jects), kuten työkalujen, dokumenttien tai mallien, tai se voi tapahtua 
3) vuorovaikutuksessa (boundary interactions), keskustellen, jaettujen 
toimintojen, kuten rutiinien sekä toimintaproseduurien kautta. (Wen-
ger 2000, 236–237.) 

Reuna-alueeseen liittyvien ja muiden heikkojen sidosten välityksel-
lä käytäntöyhteisö saa uutta tietoa ja kokemuksia, joiden avulla voidaan 
luoda uusia käytäntöjä. Esimerkiksi aloittelijat voivat tuoda mukanaan 
uutta tietoa, jonka kautta yhteisön toiminta kehittyy ja syvenee. (Hak-
karainen 2000, 94.)

Wengerin (2003) käytäntöyhteisö -ajattelua (communities of prac-
tice) on viime vuosina sovellettu työryhmien tutkimiseen. Boud ja 
Middelton (2003) ovat käyttäneet Wengerin viitekehystä tutkiessaan 
työryhmien oppimista. He tutkivat isossa ammatillisen koulutuksen 
organisaatiossa toimivaa neljää toisistaan poikkeavaa ryhmää (laatoi-
tuksen opettajat, suunnittelijat, henkilöstöasiain kehittäjät ja koulutta-
jat). Heidän mukaansa käytäntöyhteisöajattelu toimi ja oli hyödyllinen 
osassa heidän tutkimiaan ryhmiä, mutta siinä oli myös rajoituksensa. 
Se ei kattanut koko variaatiota ryhmien toiminnasta. Tutkimuksen 
mukaan ryhmien toiminnasta puuttui mm. seuraavia käytäntöyhtei-
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söjen elementtejä: jaetut toimintatavat, joissakin ryhmissä toiminta ei 
tukenut identiteetin kehittymistä, vaikka oppiminen olikin läsnä, osa 
ryhmistä toimi virtuaalisesti. Boudin ja Middeltonin mukaan tutkitut 
työryhmät täyttivät monilta osin käytäntöyhteisön kriteerit, mutta jot-
kut yhteisöt olivat hyvin löyhästi rakentuneita. Yhteisöjen väliaikainen 
luonne tulisi huomioida tutkimuksessa erityisesti. (Mt., 200.)

Daskalaki ja Blair (2004) ovat puolestaan tutkineet elokuvateol-
lisuudessa toimivia työryhmiä ja toteavat niiden toimivan esimerk-
keinä alasta, jossa ei ole pysyvää organisaatiorakennetta. He tutkivat 
suhteita, jotka kehittyvät filmiryhmän jäsenten välille osana heidän 
toimintaansa projektiperustaisella elokuva-alalla. Kyse on siis vuoro-
vaikutussuhteista ja yhteistyösuhteista verkostoissa. Ryhmän jäsenet 
työskentelevät yhdessä useissa projekteissa. Heillä on ryhmämuisti, 
joka kehittyy sekä yksilökohtaisista että kollektiivisista muistoista. 
Kun ryhmät aloittavat uudelleen yhdessä työskentelyn, he voivat hyö-
dyntää tätä olemassa olevaa yhteistä tietoa sekä luoda uutta tietoa, joka 
on upotettua ja tilannesidonnaista niissä sosio-teknisissä tiloissa, jois-
sa ollaan. Kirjoittajat puhuvat tiloista tai verkostoista, jotka poikkeavat 
perinteisistä organisaatioista. Ryhmien väliaikainen luonne ja niiden 
tilallinen ja ajallinen konfiguraatio tulevat määrääviksi tekijöiksi jä-
senten toiminnassa, tietorakenteissa, subjektiviteeteissa ja sosiaalisissa 
suhteissa. (Mt., 181–182.) Elokuvateollisuuden freelance-työn hallitse-
mia työmarkkinoita luonnehtii epävarmuus ja usein myrskyisät ja jak-
sottaiset ympäristöolosuhteet. Kun ryhmissä usein kuitenkin työsken-
nellään tuttujen ihmisten kanssa, se vähentää stressiä. Intensiivisten 
työperiodien aikana rakennetaan vahvoja sidoksia kollegojen välille ja 
jos näitä ylläpidetään, nämä työntekijät siirtävät tietoa edelleen tule-
ville työntekijöille kontaktiensa ja taitojensa kautta. Wengerin käytän-
töyhteisö-ajattelu ei kirjoittajien mukaan riitä tässä yhteydessä, koska 
ryhmät ovat enemmänkin verkostoja kuin yhteisöjä. Elokuvaryhmät 
ovat usein maantieteellisesti eri paikoissa ja ne voivat olla luonteeltaan 
myös virtuaalisia. (Mt., 187–189.) Filmiryhmien jäsenet eivät vain työs-
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kentele yhdessä, vaan heille on oleellista henkilökohtaisten verkostojen 
ylläpito (mt., 200). 

6.3 Ba – tiedon luomisen paikka 

Toinen yhteisöjen toimintaa kuvaava lähestymistapa on Nonakan ja 
Konnon (1998, 40) tiedon luomisen paikka eli ba, jonka lähtökohtana 
on japanilaisten filosofien Kitaro Nishidan sekä Shimizun kehittämä 
käsite. Heidän mukaansa käsite on käännettävissä japanista englannin 
kielelle paikaksi (place). Tekijät ovat ottaneet lähtökohdakseen japa-
nilaisten filosofien Kitaro Nishidan sekä Shimizun kehittämän ba:n 
käsitteen. Nonaka ja Konno ovat tehneet siitä oman sovellutuksensa 
liittäen sen tiedon tuottamiseen. He määrittelevät ba:n lyhyesti seu-
raavalla tavalla: Ba on jaettu paikka esiin tuleville suhteille. Se voi olla 
fyysinen (esim. toimisto, hajotettu liiketila), virtuaalinen (esim. säh-
köposti, telekonferenssi), mentaalinen (esim. jaetut kokemukset, ideat, 
ideaalit) tai mikä tahansa niiden yhdistelmä. 

Nonaka, Toyama ja Konno (2001) sanovat ba:lla olevan yhtymä-
kohtia Laven ja Wengerin situated learning -teorian ja erityisesti edellä 
kuvatun ”communities of practice” -ajattelun kanssa. He näkevät kui-
tenkin käsitteissä tiettyjä eroavaisuuksia. Kun yhteisössä oppimisessa 
lähtökohtana on, että yhteisön jäsenet oppivat osallistuessaan toimin-
taan ja omaksuvat tietoa, joka on upotettuna yhteisöön, ba on puoles-
taan paikka, jossa tuotetaan uutta tietoa. Yhteisön rajat ovat tiukasti 
rakentuneet sen tehtävän, kulttuurin ja historian kautta. Johdonmu-
kaisuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä yhteisöille, koska niillä täytyy olla 
identiteetti. Ba:ssa puolestaan raja on häilyvä ja se on muutettavissa 
nopeasti, koska se muodostuu osallistujista, jotka ovat tässä ja nyt. Se 
liikkuu koko ajan, se luodaan, se toimii ja häviää tarpeiden mukaan. Ba 
muuttuu koko ajan, kun sen osallistujat vaihtuvat. Yhteisöissä muu-
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tos tapahtuu, kun jäsenet oppivat toimimaan siinä täysivaltaisesti. 
Ba:ssa muutos tapahtuu sekä mikro- että makro-tasolla, kun jäsenet 
muuttavat itseään ja ympäristöään (ba:ta). Yhteisöihin kuuluminen on 
suhteellisen vakaata, ja vaatii aikaa, että uusi tulokas oppii olemaan 
yhteisön täysivaltainen toimija. Ba puolestaan ei ole suljettu, osallistu-
jat tulevat ja menevät. (Mt., 23–24.) Työpaikoilla on perinteisesti ollut 
tilanne, joka on lähempänä ”communities of practice”-ajattelua, mutta 
nykyisin, kun työ on osittain muuttunut projektiluontoiseksi, on mu-
kaan selvästi enemmän tullut piirteitä ba-tyyppisestä tilasta.

Tieto tuotetaan aina jossakin kontekstissa. Päinvastoin kuin kar-
tesiolaisessa ajattelussa, jossa korostetaan tiedon absoluuttista ja kon-
tekstivapaata luonnetta, tiedon luomisen prosessi nähdään kontekstisi-
donnaisena. Ba on prosessissa avainasemassa, koska se antaa Nonakan 
ja Konnon mukaan energian, laadun ja paikan tiedon luomiselle. He 
viittaavat myös Vygotskyn ajatuksiin sosiaalisesta, kulttuurisesta ja 
historiallisesta kontekstista. Ne antavat lähtökohdan informaation tul-
kinnalle ja merkitysten rakentamiselle. Ba on paikka, jossa informaa-
tiota tulkitaan niin, että siitä tulee tietoa. Se ei välttämättä merkitse 
fyysistä tilaa, vaan tiettyä aikaa ja paikkaa. Kuten jo totesin se yhdistää 
fyysisen tilan, virtuaalisen tilan ja mentaalisen tilan. (Nonaka et al. 
2001, 21–22.)

Ajatuksena on, että tiedon luominen tapahtuu yksilöiden välises-
sä vuorovaikutuksessa tai yksilöiden ja heidän ympäristönsä välises-
sä vuorovaikutuksessa eikä yksilöllisenä prosessina. Ba on konteksti, 
jonka jakavat toisiinsa vuorovaikutuksessa olevat toimijat, jotka luovat 
tietoa. Ba on luonteeltaan monimuotoinen ja jatkuvasti muuttuva. Se 
asettaa rajan yksilöiden väliselle vuorovaikutukselle, mutta toisaalta 
raja on avoin. Koska yksilön eri kontekstien määrä on rajaton, tarvitaan 
jonkinlainen raja merkityksellisen jaetun kontekstin muodostumiselle. 
Kuitenkin ba on avoin osallistujien tulla ja mennä ja kehittyä jatkuvas-
ti. Kyse on eräänlaisesta kontekstista liikkeessä. Ba asettaa rajoituksia 
osallistujien tavalle nähdä maailma, mutta toisaalta antaa heille mah-
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dollisuuden nähdä asiat laajemmin kuin vain omasta näkökulmastaan. 
(Nonaka et al. 2001, 22–23.)

Ba:ta on neljää tyyppiä: johdatteleva (originating), dialoginen (in-
teracting), harjoitteleva (exercising) ja kyber (cyber) ba (Nonaka et al. 
2001, 24–26; ks. myös Moisala 2002). Ne on jaoteltu kahteen luokkaan 
vuorovaikutuksen tavan mukaan. Sen perusteella, onko kyse yksilölli-
sestä vai kollektiivisesta vuorovaikutuksesta, ja toiseksi, onko vuoro-
vaikutus kasvotusten tapahtuvaa vai virtuaalista. Nonakan ja Konnon 
(1998, 41) mukaan sekä yksilöllinen että kollektiivinen tiedonmuodos-
tus lähtee ba:sta. Heidän mukaansa ba:ssa yhdistyy fyysinen tila, vir-
tuaalinen tila ja mentaalinen tila tai mikä tahansa näiden yhdistelmä. 
Se on maailma, jossa yksilö toteuttaa itseään osana ympäristöä, josta 
hän on riippuvainen. Ba toimii perustana yksilöllisele ja kollektiiviselle 
tiedon muodostukselle. Ba on olemassa monilla eri tasoilla ja nämä 
voivat olla yhteydessä toisiinsa muodostaen laajemman ba:n eli bas-
hon. 

Ba:n rakentaminen

Ba voidaan rakentaa intentionaalisesti tai se syntyy spontaanisti. 
Nonaka et al. (2001) esittävät tiettyjä ehtoja hyvälle ba:n toiminnalle, 
kuten autonomisuus, luova kaaos, ylijäämä, tarvittava moninaisuus, 
rakkaus, välittäminen, luottamus ja sitoutuneisuus. Nämä ba:n ra-
kentamisen ehdot ovat lähellä näkemyksiä organisaatioista itseorga-
nisoituvina systeemeinä, joissa on osittain samoja elementtejä: kaaos, 
informaation ylituotanto ja ylijäämä, hienoviritteinen vuorovaikutus 
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ja mahdollisuus siirtyä uudelle tasolle sekä tietty aika, jonka prosessi 
edellyttää (Ståhle 1998).2

Autonomia mahdollistaa arvokkaan tiedon löytymisen ja motivoi 
organisaation jäseniä etsimään uutta tietoa. Autonominen toiminta 
ei vain lisää yksilöiden sitoutumista, vaan voi olla myös odottamat-
toman mahdollisuus saada uutta tietoa. Tiimitoiminta nähdään työ-
organisaatioissa usein autonomisen toiminnan edesauttajaksi. Luova 
kaaos stimuloi organisaatioiden ja niiden ulkoisen ympäristön välistä 
vuorovaikutusta. Luova kaaos ei tarkoita täydellistä epäjärjestystä. Se 
on tarkoituksellinen kaaos, joka herättää kriisitunnelman organisaa-
tion jäsenissä haastaen kunnianhimoiseen toimintaan. Kun joutuu 
kohtaaman kaaoksen, joutuu samalla kohtaamaan rutiinien, tapojen ja 
kognitiivisten viitekehysten murtumisen. Ajoittaiset romahdukset tai 
ei-oppiminen mahdollistavat perusteellisen toiminnan uudelleen arvi-
oinnin. Jatkuva kyseenalaistaminen ja uudelleenarvioiminen energisoi 
ba:n. Johtajien on tärkeää tunnistaa, milloin on hyvä tuoda kaaosta or-
ganisaatioon ja milloin johtaa se pois sieltä niin, ettei täydellinen epä-
järjestys valtaa organisaatiota. Ylijäämä tarkoittaa tarkoituksellista 
liian informaation olemassaoloa. Se auttaa yksilöitä tarjoamaan apua 
muille sekä ymmärtämään oman roolinsa organisaatiossa. Työtehtä-
vien kierrättäminen antaa yksilöille lisätietoa lähialueilta. Tarvittava 
moninaisuus auttaa organisaatiota ylläpitämään tasapainoa järjestyk-

2  Systeemiteoriaa on pohtinut mm. Ståhle (1998) väitöskirjassaan oppivasta or-
ganisaatioista ja itseään uudistavista systeemeistä. Ajattelu pohjautuu mm. 
Prigoginen näkemyksiin biologisten systeemien toiminnasta. Ståhlen mukaan 
systeemiteorian kehittelyssä ollaan jo 1960-luvulta lähtien oltu kiinnostuneita 
systeemeihin liittyvästä ennustamattomasta ja kaoottisesta käyttäytymisestä. 
Varsinainen kaaosteoria löi kuitenkin itsensä läpi vasta 1980-luvulla. Uusimman 
systeemiajattelun mukaan biologinen evoluutio etenee järjestyksen ja kaaoksen 
rajamailla. Jos järjestystä on systeemissä liikaa, se jähmettyy eikä voi enää muut-
tua. Jos siinä on puolestaan liikaa epäjärjestystä, se hajoaa. Muuttuvassa tilassa 
kaaoksesta tulee järjestystä, rajatilat, voimat ja vastavoimat ovat läsnä samanai-
kaisesti. Kun järjestelmään kasautuu energiaa, se purkautuu ja leviää uusiin ulot-
tuvuuksiin. Tällöin systeemissä on mahdollista tapahtua laadullinen hyppäys. 
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sen ja kaaoksen välillä. Luominen tapahtuu järjestyksen ja kaaoksen 
rajamaastossa. Moninaisuutta voidaan lisätä organisaatiossa yhdistä-
mällä tietoa eri tavoin, joustavuuden ja nopeuden kautta ja sallimalla 
kaikille pääsy tiedonlähteille. Tähänkin esitetään ratkaisuksi työteh-
tävien kierrättämistä tai matalaa ja joustavaa organisaatiorakennetta. 
Rakkaus, välittäminen, luottamus ja sitoutuminen ovat tiedon luomi-
sen perusta. Koska tiedon kautta saavutetaan valtaa, organisaatiossa 
aletaan helposti pitää tieto itsellä. Ba:ssa johtajien tehtävä on luoda il-
mapiiri, joka edesauttaa tiedon jakamista. Sitoutumista lisää jäsenten 
motivoiminen vision kautta. Rakkauden, välittämisen, luottamuksen ja 
sitoutumisen vaalimiseksi on tiedon tuottajien hyvä olla sitoutuneita ja 
innostuneita toiminnan tavoitteista. Heidän tulee olla myös epäitsek-
käitä ja altruistisia: Heidän ei tulisi yrittää omia itselleen organisaation 
tuottamaa tietoa eikä pyrkiä hyötymään muiden saavutuksista. Tiedon 
tuottajien tulee olla myös positiivisia ajattelijoita. Heidän tulisi vält-
tää negatiivisten ajatusten ja tunteiden ilmaisemista. Sen sijaan heidän 
tulisi ilmaista luovia ja positiivisia ajatuksia, käyttää mielikuvitusta ja 
pyrkiä toimintaan. (Nonaka et al. 2001, 34–37.)

Suomessa Aarni Moisala (2002) on käyttänyt ba:n käsitettä tut-
kiessaan teatterin improvisaatioryhmää. Hänen tutkimuksensa nä-
kökulma on organisaatioteoreettinen ja hänellä on viitekehyksenä 
Scheinin organisaatiokulttuuria koskevat näkemykset sekä Nonakan 
ja Takeuchin Seci-malli ja ba. Moisalan mukaan organisaatiokult-
tuuri oli improvisaatioryhmässä hyvin demokraattinen. Rekrytointi 
oli täysdemokraattista ja kulttuuria vahvistavaa. Organisationaalinen 
johtaminen oli keskittynyt yhdelle henkilölle ja taloudellinen vastuu 
tuottaja-managerille. Ryhmän kulttuuri oli kokonaisuudessaan vahva 
ja yhdensuuntainen. Taloudellinen vastuu ei ollut ryhmän toiminnassa 
läsnä. Näyttelijät saattoivat keskittyä koko voimallaan luovaan toimin-
taan. Moisala löysi improvisaatioryhmän toiminnasta neljä erilaista 
ba:ta. Ensinnäkin johdattelevan ba:n, jossa on vahva yhtenäinen kult-
tuuri. Moisalan harjoittelevassa ba:ssa on mahdollista poistaa pelko, 
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ja lopulta esitys yleisön edessä vie toiminnan dialogi- ja kyberba:n ta-
solle. Moisalan tutkimuksessa teatteri ba-tilana mahdollistaa näiden 
neljän vaiheen (johdatteleva, harjoitteleva, dialogi, kyber) tarkastelun 
työskentelyssä toisistaan erillään olevina. (Mt., 109.)

Suhteessa koko tutkimuksen lähtökohtana olleeseen Jørgensenin ja 
Warringin jaotteluun (ks. luku 2. 1 ja 6.1) keskityn tutkiessani yhtei-
söä oppimisympäristönä työyhteisöihin ja niissä sosiaaliseen näkökul-
maan enkä tarkastele esimerkiksi työpaikan poliittisia yhteisöjä. Läh-
tökohtanani on katsoa toisaalta sitä, mitä edellytyksiä tarvitaan, että 
ryhmässä oppiminen mahdollistuu (Wenger 2003), ja toisaalta sitä, 
miten työssä luodaan uutta tietoa (Nonaka et al. 2001). 
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7 YHTEENVETO TEOREETTISISTA LÄHTÖKOHDISTA

Tutkimukseni keskeinen lähtökohta on katsoa työssä oppimista eri 
suunnista. Mukana on hyvin erityyppisiä näkökulmia ja teorioita, joi-
ta ei nähdä toisiaan poissulkevina tai ristiriitaisina vaan pyrkimys on 
niiden kautta tuoda näkyviin moniulotteinen kuva työssä oppimises-
ta. Tutkimukseni lähtökohtana ovat eri tutkijoiden tekemät synteesit, 
joissa on yhdistetty erilaisia, perinteisesti erillään pidettyjä näkökul-
mia. Olen soveltanut tanskalaisten tutkijoiden jaotteluja ja kehittä-
nyt niitä edelleen omaan työhöni ja omiin aineistoihini soveltuviksi. 
Tarkastelen tutkimuksessani työssä oppimista kolmen teeman kaut-
ta, joita ovat yksilön lähtökohdat, teknis-organisatorinen sekä sosio-
kulttuurinen oppimisympäristö. Yksilön lähtökohtia olen tarkastellut 
identiteetin kehittymisen ja motivaation näkökulmista. Motivaatio 
palvelee toimintaa liikkeelle panevana voimana, ja se liittyy laajemmin 
yksilön identiteetin kehittymiseen ja elämänkokonaisuuteen. Kyse on 
yksilön lähtökohdista ja potentiaaleista työssä oppimiseen. Teknis-or-
ganisatoriseen oppimisympäristöön olen liittänyt työn organisointipe-
riaatteiden kehittymisen ja oppimisteoriat. Erilaiset työpaikan piirteet, 
kuten autonomisuus jne., ovat paljolti riippuvaisia siitä, miten työ on 
työpaikalla organisoitu. Nämä teemat liitän työntekijöiden näkemyk-
siin heidän omasta oppimisestaan työssä. Sosio-kulttuurista oppimis-
ympäristöä tarkastelen puolestaan käytäntöyhteisössä oppimisen ja 
uuden tiedon luomisen tilan (ba) kautta. Tutkimuksen keskiössä ovat 
tämän suhteen ryhmän työskentely ja luovan työn antamat mahdolli-
suudet oppimiselle. Taustanäkemyksenä on ajatus työssä oppimisesta 
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yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuk-
sena. Koko työn läpi kulkevana teemana on oppiminen. Illeris näkee 
omassa synteesissään oppimisen sekä yksilön sisäisinä prosesseina 
että yksilön suhteena ympäristöön. Hän tuo esiin yksilön ja ympäris-
tön välisen jatkuvan neuvotteluprosessin oppimisen perustana. Hänen 
mukaansa vallitsevat oppimisteoriat sijoittuvat yleensä jompaankum-
paan ääripäähän. Olen esitellyt näitä oppimiseen liittyviä teoreettisia 
lähestymistapoja lähtien yksilöön keskittyvistä teorioista ja edeten yh-
teisöllisiin ja systeemien tarkasteluun painottuviin teorioihin. Useim-
missa teorioissa on lähtökohtana yksilön ja ympäristön välinen suhde. 
Osassa kuitenkin yksilö on jäänyt sivuun ja yhteisöt nousseet tarkas-
telun keskiöön. Erotteluja kuten yksilö–ympäristö, kognitio–tunne ei 
useimmissa tuoda esiin. Kuviossa 3 on nähtävissä tutkimuksen lähtö-
kohtana olevat teoreettiset ainekset. Jotkut niistä ovat olleet mukana 

KUVIO 3. Malli tutkimuksessa käytettävistä käsitteistä

YKSILÖ
(lähtökohdat)
• identiteetti
• motivaatio

Yksilöteoriat 
oppimisesta

Yhteisöteoriat 
oppimisesta

OPPIMINEN

YMPÄRISTÖ (työ)

TEKNIS-ORGANISATORINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ
• työn organisointiperiaatteiden 

kehittyminen

SOSIO-KULTTUURINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ
• käytäntöyhteisö
• ba

Kognitio Emootio
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aivan tutkimusprosessin alusta asti, osa puolestaan on tullut mukaan 
tutkimusprosessin edetessä. 

Pyrin tutkimuksessani tarkastelemaan työssä oppimista hyödyn-
täen niin yhteisöön kuin yksilöönkin liittyviä lähestymistapoja. Jør-
gensenin ja Warringin (2002) mallin kautta tuon esiin sen ympäristön, 
jossa työssä oppiminen tapahtuu. Illeriksen (2003) malli tuo puoles-
taan mukaan yksilöllisen oppimisprosessin keskeiset piirteet. Hänen 
mallinsa on eräänlainen yleinen malli oppimisesta, jossa nousee aiem-
pia näkemyksiä selkeämmin esiin emootioiden merkitys oppimispro-
sessissa. Yleensä on katsottu, että ne ovat mukana ja osa kognitiivista 
toimintaa eikä niitä ole käsitelty erikseen. Emootiot ovat nousseet tar-
kastelun kohteeksi tässä tutkimuksessa erityisesti tutkimusaineistojen 
kautta. Sekä kognitioon ja emootioon liittyvä tutkimusta olen esitellyt 
luvuissa 2.2 ja 2.3. 
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTOT

8.1 Tutkimusprosessin kuvaus

Silverman (2000, 234–236) ehdottaa opinnäytteen metodikappalee-
seen sisältyväksi kuvauksen tutkimusprosessista niin, että tutkijan 
ajattelu tulee näkyväksi. Miten tutkimus on edennyt? Millainen stra-
tegia on omaksuttu ja miksi? Mitä tutkimustekniikoita on käytetty ja 
miksi juuri näitä? Hän kutsuu tätä ajatteluprosessin näkyväksi teke-
mistä ’luonnolliseksi historiaksi’ (’natural history’). Metodikirjalli-
suudesta lainauksien poimimisen sijaan tutkija kirjoittaa omin sanoin 
tutkimuksensa historian, kuvaten erilaiset käänteet, ongelmat ja oi-
vallukset, eräänlaisen autobiografian siis. Eskola ja Suoranta totea-
vat myös omassa tutkimusmetodikirjassaan laadullisen tutkimuksen 
objektiivisuuden muodostuvan tutkijan oman subjektiivisuutensa tai 
subjektiivisuuksiensa tunnistamisesta (Eskola & Suoranta 1998, 17). 
Johdannossa toin jo esiin tutkimushankkeen etenemisen pääpiirteis-
sään. Palaan vielä joiltakin osin uudelleen tutkimusprosessiin.

Syy, miksi ylipäätään olin alun perin alkanut tutkia työssä oppimis-
ta tai työelämään ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä palautui mie-
leeni projektimme viimeistä tutkimusvaihetta (vrt. johdanto), kaupan 
alan työtyytyväisyyshanketta, toteuttaessamme. Tavaratalon työnte-
kijöistä muodostetussa ryhmässä käytävät keskustelut työpaikan työ-
oloihin ja työn tekemiseen vaikuttamisesta vastasivat kokemuksiani 



144

TUTKIMUKSEN TAUSTA

Kirsi HEIKKILÄ

niissä lukuisissa työpaikoissa, joissa olin ennen yliopistoa työsken-
nellyt. Työpaikoilla oli erilaisia epäkohtia, ja niissä paikoissa, joissa 
työskentelin pidempään, alkoivat ongelmat näkyä selvemmin. Vaiku-
tusmahdollisuudet näyttivät määräaikaisessa työsuhteessa olevalle 
työntekijällä tai kesätyöntekijällä olevan kuitenkin pienet. Tavaratalon 
kehittämisprojektin (Heikkilä & Tikkamäki 2002) keskusteluissa tuli 
esiin sama tilanne. Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ei näyttä-
nyt olevan kovin vahva myöskään osalla tutkittaviamme. Työntekijät 
epäilivät loppuun asti, mahtaako työtyytyväisyysryhmän toiminnalla 
olla mitään todellista vaikutusta työpaikan oloihin. Ryhmän nuoret 
työntekijät puolestaan kokivat kokonaistilanteen vanhoja työntekijöitä 
huomattavasti avoimemmin. Heille työpaikan vaihtaminen, tilanteen 
ollessa epätyydyttävä, oli varteenotettava vaihtoehto. 

Tutkimusprojektimme kuluessa tietämys työn tekemiseen vaikut-
tavista moninaisista näkökulmista alkoi myös hahmottua. Kuten joh-
dannossa kuvasin, aloitin tutkimuksen yksilön ja organisaation väli-
sestä jännitteestä, mutta vähitellen selvisi, että työssä oppimista olisi 
vaikea ymmärtää kokonaisuutena käsittelemällä sitä vain tästä yhdestä 
näkökulmasta. Jo projektin alkuvaiheessa mukaan tuli työn luonteen 
ja organisoinnin merkitys. Olimme aloittaneet ensimmäisen tutki-
musvaiheen varsin nopeasti aineiston keräämisellä. Aineistot nostivat 
esiin uusia kysymyksiä. Mikä on työyhteisön ja ryhmien merkitys? Mi-
ten johto vaikuttaa työssä oppimisen mahdollisuuksiin? Mikä on fyy-
sisen ympäristön merkitys? Päätin tässä vaiheessa keskittyä kolmeen 
teemaan: yksilöön, ryhmään ja organisaatioon. Näkökulman valinta 
näihin teemoihin oli kuitenkin hankalaa. Valitsin lopulta tanskalaisten 
tutkijoiden mallin työssä oppimisesta yksilön lähtökohtien ja erilais-
ten oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena (ks. luku 2.1). 
Se vastasi pääpiirteissään omassa tutkimuksessani keskiöön nousseita 
teemoja. Tein mallista oman sovellutukseni, jota olen kuvannut teoria-
osassa. Malli ei siis ollut mukana tutkimuksen aloitusvaiheessa. Olen 
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myös täydentänyt mallia liittämällä mukaan joitakin mielestäni tähän 
työhön soveltuvampia näkökulmia. 

Tutkimukseni laadullista aineistoa olen analysoinut eri tavoilla. En 
ole käyttänyt etukäteen tiukasti rakennettua analysointimallia. Ana-
lyysit ovat kehittyneet kokeilujen kautta. Ensimmäisen vaiheen aineis-
ton analysoin kolmella tavalla. Aluksi käytin aiemmasta tutkimuspro-
jektistani omaksumaani teoreettista viitekehystä ja sisällön analyysiä. 
Siinä oli lähtökohtana konstruktivistinen oppimiskäsitys ja kategoriat 
näyttivät tässäkin luontevasti pyrkivän siihen suuntaan. Heti tämän 
jälkeen kävin aineiston läpi yhdessä tutkija Kati Tikkamäen kanssa ja 
yhdessä päädyimme painottamaan analyysissämme aineistolähtöi-
syyttä. Kolmantena analysointitapana oli tarkastella aineistoa vielä 
projektissamme kehitellyn työssä oppimisen prosessimallin näkökul-
masta. Tämä antoi tutkijana työskentelylleni vielä aivan uuden ulottu-
vuuden: intensiivisen tutkijoiden ryhmätyöskentelyn ja tulosten syven-
tämisen uuden näkökulman kautta. Induktiivinen, aineistolähtöinen 
tarkastelutapa loi rikkaan kuvan siitä, mitä haastateltavien vastaukset 
pitivät sisällään. Työssä oppimisen prosessimallin mukainen aineiston 
tarkastelu syvensi koko ryhmämme ymmärrystä oppimisesta yksilö-, 
ryhmä- ja organisaatiokonteksteissa. Näitä tuloksia on nähtävissä ar-
tikkeleissa (Heikkilä & Tikkamäki 2005; Poikela et al. 2005) ja viittaan 
saatuihin tuloksiin myös tässä työssä. 

Tutkimusprojektin viimeisessä vaiheessa olin kerännyt aineisto-
ja kahdenlaisen ryhmän työskentelystä: teatterista ja tavaratalosta. 
Teatterin olin valinnut pyrkimyksenäni löytää positiivinen esimerkki 
ryhmätyöstä, josta muilla työpaikoilla voisi mahdollisesti olla jotakin 
opittavaa. Tavaratalon ryhmätyö liittyi puolestaan kehittämishankkee-
seen, jonka tarkoituksena oli parantaa kyseisen organisaation työoloja. 
Kehittämistavoite kyseisessä hankkeessa saavutettiin työntekijöiden 
kokemusten mukaan vain osittain. Ryhmä antoi kuitenkin työnteki-
jöille mahdollisuuden purkaa yhdessä keskustellen työpaikan ongel-
mia ja pohtia niihin ratkaisuja. Kuten jo totesin, ratkaisuehdotusten 
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toteutumisen suhteen oltiin ryhmän toiminnan päättyessä epäileviä. 
Johto oli ollut mukana ryhmän perustamisessa, mutta näkemykset 
työskentelyn loppuvaiheessa työhön liittyvistä ongelmista olivat työn-
tekijöiden ja johdon välillä hyvin erilaiset. Näissä kahdessa toisistaan 
hyvin poikkeavassa ryhmässä, teatterissa ja tavaratalossa, yhteisinä te-
kijöinä oli, että yhteistyö sujui ryhmien sisällä hyvin, vaikka kumpikin 
ryhmä toimi suurten ulkoa tulevien paineiden puristuksessa. Kaupan 
alalta kerättyyn aineistoon viittaan tässä tutkimuksessa vain joiltakin 
osin, kuvaamatta koko prosessia. Sen sijaan keskityn ensin mainittuun 
tutkimukseen teatterista, koska se tuo esiin joitakin mielenkiintoisia 
elementtejä projektiluontoisesta ryhmätyöstä. 

Bochnerin mukaan ’uudessa etnografiassa’ kirjoitustapaan kuu-
luu pyrkimys tuoda tunteet mukaan tekstiin. Innostua saa! Ongelmat 
voidaan ratkaista! Elämä jatkuu! Tarkoituksena on koskettaa lukijaa. 
Bochner havainnollistaa eroa äärimmäiseen relativismiin seuraavalla 
tavalla: Sen sijaan, että kysyttäisiin: ”How is it true?” kysytään ”How 
is it useful?” Bochnerin1 mukaan pyrkimyksenä on rakentaa parempaa 
sosiaalista maailmaa ja rikkaampia sosiaalisia käytäntöjä. (Bochner & 
Ellis 1996.) Sovellan ajatusta myös tässä työssä oppimisen tutkimuk-
sessa keskittymällä työpaikkaan ja työhön (teatterissa), joka mahdolli-
sesti antaa ideoita työpaikkojen kehittämiseksi toimivammiksi oppi-
misympäristöiksi.

1  Carolyn Ellis kuvaa myös samaan tapaan autoetnografisen tutkimuksen kirjoit-
tamista: ”It is a part of the object of writing autoetnography to get yourself to the 
place where you can feel hope. I think of our writing ourselves as survivors, so that 
has an element of hope in it” (Flemons & Green 2000, 94). 
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8.2 Tutkimusongelmat

Denzinin ja Lincolnin (1994, 2) mukaan laadullista tutkimusta tekevä 
tutkija hyödyntää erilaisia metodologisia työkaluja soveltaen niitä sen 
mukaan, mikä kyseisessä tilanteessa on mahdollista. Hän myös mah-
dollisesti kehittää uusia työkaluja; etukäteen ei päätetä, mitä työkaluja 
tullaan käyttämään. Valinnat tehdään sen mukaan, mitä kysymyksiä 
ollaan kysymässä ja kysymykset riippuvat kontekstista, mitä on saa-
tavilla ja mitä tutkija voi tehdä kyseisessä kontekstissa. Tutkimusky-
symysten muotoutumiseen vaikuttaa merkittävästi tutkimusprosessin 
eteneminen ja kulku. Näin on tapahtunut myös tässä tutkimuksessa. 

Olen kuvannut tutkimusprosessin etenemistä edellä ja osittain 
johdantoluvussa. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat kehittyneet ja 
muotoutuneet tutkimusprosessin kuluessa. Yleisesti pyrin tutkimuk-
sessani selvittämään, mitä työssä ja työyhteisössä oppiminen on. Alku-
lähtökohtana ollut kysymys on säilynyt samana. Tarkastelun kohteena 
on konkreettinen työtoiminnassa tapahtuva oppiminen. Tutkimuk-
sessa liikutaan hyvin erilaisissa työympäristöissä ja se koostuu useasta 
erillisestä tutkimushankkeesta. Ensimmäisessä osassa tarkastelen op-
pimista osana teknis-organisatorista oppimisympäristöä. Työtoiminta 
ja oppiminen nähdään liittyvän kiinteästi yhteen, joten tarkastelen op-
pimista ja työtoimintaa rinnakkain. Keskeisinä kysymyksinä ovat: 

• Millaisena oppiminen koetaan erilaisilla työpaikoilla, eri tavoin orga-
nisoiduissa työympäristöissä? 

• Millainen oppimisympäristö työpaikka on? 

Toisessa osassa tarkastelen yksilön oppimisen lähtökohtia ja oppimis-
potentiaaleja elämänkokonaisuuden näkökulmasta ja yksilön suun-
tautumista työn tekemiseen ja siinä kehittymiseen. Tällöin keskeisinä 
kysymyksinä ovat: 

• Miten työssä oppiminen ilmenee osana yksilön laajempaa elämänko-
konaisuutta? 
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• Millaisia näkemyksiä työntekijöillä on työstään ja siinä kehittymises-
tä? 

• Millaiset ovat työntekijän lähtökohdat oppimisen suhteen? 

Kolmannessa osassa keskityn yhteisöön ja pyrin kuvaamaan luovaa 
työtä tekevässä ryhmässä tapahtuvan työtoiminnan ja oppimisen eri-
tyispiirteitä. Siinä teemoina ovat: 

• Miten ja millaista oppimista tapahtuu moniammatillisessa ryhmä-
työssä? 

• Millainen oppimisympäristö on luovaa työtä tekevä projektiryhmä?

Tarkastelen työssä oppimista eri suunnista ikään kuin erilaisten lins-
sien läpi. Pyrkimykseni on kuvata eri näkökulmien kautta, millaisia 
elementtejä oppimiseen liittyy suhteessa yksilöön, ryhmään ja orga-
nisaatioon ja samalla liittää mukaan sekä psykologisia, sosiaalisia että 
kulttuurisia aspekteja. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaista oppi-
mista erilaisissa työympäristöissä tapahtuu. Näiden lähestymistapo-
jen ja erilaisten teemojen kautta on mahdollista ymmärtää paremmin, 
mitä työssä oppiminen on ja mitä se myös voisi olla (teatteriryhmä). 

8.3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Merriam (1998, 3) toteaa, että tutkimuksen aloitusvaiheessa olevan 
tutkijan on tärkeää pohtia omaa filosofista suuntautumistaan. Mer-
riam kysyy tutkijalta, mitä tutkija ajattelee todellisuuden luonteesta 
ja tiedosta sekä tiedon tuottamisesta. Nämä ovat peruslähtökohdat 
tutkimuksen tekemiselle ja vaikuttavat siihen, millaista tutkimus-
ta ollaan tekemässä. Projektitutkijana olen tutustunut erityyppisiin 
lähestymistapoihin ja paradigmoihin. Tästä syystä Denzinin ja Lin-
colnin näkemykset tutkijasta bricoleurina herättivät mielenkiintoni. 
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Lähtökohtanani oli lähteä tekemään väitöskirjatutkimusta Denzinin ja 
Lincolnin (1994, 2–3; 2003, 5–9) kuvaamien bricoleur-ajatusten läh-
tökohdista. Heidän mukaansa bricoleur on tutkija, joka on tietoinen 
erilaisista paradigmoista ja lähestymistavoista sekä käyttää metodeja, 
jotka ovat relevantteja kunkin ilmiön tutkimisessa. Tutkimusproses-
sissa tiedostetaan vaikuttavina elementteinä mm. niin tutkijan kuin 
tutkimushenkilöidenkin sukupuoli ja henkilöhistoria. Tutkijan tulisi 
heidän mukaansa tunnistaa myös tutkimusprosessiin liittyvä valta. 
Tutkimustulokset eivät koskaan ole arvovapaita, vaan niillä on aina 
myös laajempia poliittisia seurauksia. Bricoleurin työn tuotoksena 
syntyy bricolage, monimuotoinen, tiheä, reflektiivinen ja kollaasin-
omainen tuotos, joka edustaa tutkijan kuvaa, ymmärrystä ja tulkintaa 
analyysin kohteena olevasta ilmiöstä. (Denzin & Lincoln 1994, 3.)

Bricoleur-ajattelutapa on liitetty postmoderniin tutkimukseen, jota 
on kuvattu tyypillisimmillään teoreettisesti valikoivaksi tutkimuksek-
si, jossa erilaisia ideoita voidaan lainata lähes kaikesta mahdollisesta 
tutkimuksesta. Lähtökohtana on ajatus jonkinasteisesta relativismista, 
jonka mukaan yhteiskunnallisten merkitysten takana ei ole objektii-
vista todellisuutta, vaan tieto on aina suhteessa kontekstiinsa ja ra-
kenteisiinsa. Näkemys kieltää subjektiuden olemassaolon. Sen mukaan 
modernismin myytti yksilöistä luovina subjekteina on harhaa. Post-
modernismin mukaan ihminen on alistettu suurille organisaatioille 
ja uudelle kulttuuriteollisuudelle. Näkemys kieltää myös objektiivisen 
tiedon olemassaolon ja siihen liittyy ajatus suurten teorioiden häviä-
misestä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 55–56). Rinne, Kivirauma ja Lehti-
nen (2004, 32–33) kuvaavat postmodernia ajattelua tulkinnallisen tut-
kimuksen radikaaleimmaksi suuntaukseksi. Äärimuodossaan se johtaa 
nihilismiin, jossa ”kaikki käy”. Tieteellisillä teorioilla tai tutkimuksen 
tuloksilla ei ole mitään erityistä asemaa totuuden tavoittelussa. Ääri-
muodossaan ajattelutapaa ei ole hyväksytty tieteellisessä yhteisössä. 
Maltillisempi tulkinnallinen suuntaus pyrkii etsimään metodologista 
pohjaa perusteltavissa olevalle tieteelliselle tiedolle kuitenkin siten, 
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että mukaan otetaan tutkijan kulttuuriset sidokset ja niiden vaiku-
tukset hänen havaintoihinsa ja päätelmiinsä. Tutkijan oma ääni tulee 
mukaan tutkimukseen. Maltillinen suuntaus soveltuu opinnäytetutki-
mukseen ja on myös tässä tutkimuksessa lähtökohtana.

Konstruktivismi tutkimuksen lähtökohtana

Tutkimukseni lähestyy konstruktivistista tutkimusotetta, jossa perus-
ajatuksena on, että kullakin yhteisöllä on oma sen tarpeita vastaava 
käsitys ”todellisuudesta”2. Konstruktivistisesti orientoituneessa tutki-
muksessa tutkijan tehtävä on ymmärtää erilaisia merkityksiin liittyviä 
sosiaalisia konstruktioita ja tietoa. Laadullisen tutkimuksen piirissä 
sosiaalitieteissä vaikuttava sosiaalinen konstruktionismi ja konstruk-
tivismi ovat saaneet vaikutteita postmodernismin ajatuksista. Sosi-
aalitieteissä konstruktivismi on tullut esiin tulkinnallisen ajattelun 
jälkeen viimeisempänä näkökulmana. Sekä konstruktivisti että tulkin-
nallisuuden edustaja uskovat, että ymmärtääkseen merkityksen maa-
ilmaa se tulee tulkita. Tulkinnallinen ajattelu pohjautuu fenomenolo-
gis-hermeneuttiseen suuntaukseen, jossa pyritään elämismaailman ja 
ihmisten kokemusten ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen (Schwandt 
1994, 188–121; Tuomi & Sarajärvi 2002, 33–36). Konstruktivistinen 
näkemys on, että se, minkä näemme objektiivisena tietona ja totuute-
na, perustuu valitulle perspektiiville. Tieto ja totuus luodaan mieles-
sä, sitä ei löydetä. Lähestymistavassa korostetaan voimakkaasti tiedon 
moninaisuutta. (Schwandt 1994, 118, 125.) 

Guban ja Lincolnin mukaan paradigmat ovat perustavanlaatuisia 
uskomusjärjestelmiä. He kuvaavat tutkimuksen paradigmaa niiksi pe-

2  Tötön mukaan väite, että puhetavasta riippumatta ei olisi olemassa todellisuut-
ta, on helppo osoittaa tietoteoreettisista lähtökohdista kestämättömäksi (Töttö 
1999, 289). Lähestyn tässä työssä konstruktivismia kuitenkaan kokonaan unoh-
tamatta todellisuuden olemassaoloa.
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rususkomuksiksi, joita tutkijalla on ontologisista, epistemologisista ja 
metodologisista oletuksista. Ontologisena kysymyksenä on näkemys 
todellisuuden muodostumisesta ja luonteesta. Miten voimme tietää 
siitä ’kuinka asiat todella ovat’ ja ’kuinka asiat todella toimivat’? Epis-
temologiset kysymykset keskittyvät pohtimaan tietäjän, ja sen mitä 
voidaan tietää, välistä suhdetta. Metodologian kautta tulee esiin se, 
kuinka tutkija hankkii tietoa siitä, mitä hän olettaa olevan mahdollista 
tietää. (Guba & Lincoln 1989, 80, 83; Guba & Lincoln 1998, 200–203.)

Tässä tutkimuksessa ontologinen lähtökohta on jossain määrin re-
lativistinen. Todellisuudet ovat ymmärrettävissä erilaisina mentaalisi-
na konstruktioina, jotka perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 
kokemukseen. Ne ovat paikallisia ja luonteeltaan erityisiä, vaikkakin 
monet yksilöt ja kulttuurit jakavat monet elementit. Ne ovat muodol-
taan ja sisällöltään riippuvaisia yksilöistä tai ryhmistä, joilla on nämä 
konstruktiot. Niistä ei voi myöskään todeta, että ne olisivat absoluut-
tisessa mielessä enemmän tai vähemmän tosia, vaan yksinkertaisesti 
enemmän tai vähemmän kehittyneitä. Nämä konstruktiot ovat muu-
tettavissa, samoin kuin niihin liitettävät todellisuudetkin. Epistemo-
logisena lähtökohtana Guban ja Lincolnin mukaan on, että tutkija 
ja tutkimuksen kohde ovat vuorovaikutuksessa keskenään niin, että 
tulokset luodaan yhdessä tutkimuksen edetessä. Metodologisina läh-
tökohtina he pitävät hermeneuttista tulkintaa ja dialektisuutta. Sosi-
aalisten konstruktioiden muuttuva luonne edellyttää, että tutkimus-
tulokset saadaan esiin ja ne kehittyvät vuorovaikutuksessa tutkijan ja 
tutkittavien välillä. Heidän mukaansa erilaiset konstruktiot tulkitaan 
hermeneuttisten tekniikoiden avulla, ja niitä vertaillaan ja asetetaan 
vastakkain. Lopullisena tavoitteena on erottaa yhteisenä tuotoksena 
konstruktio, joka on kehittyneempi kuin mikään aiemmista versioista. 
(Guba & Lincoln 1998, 206–207.) 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja rakentaa uudelleen niitä 
konstruktioita, joita ihmisillä on. Tutkittavien kanssa pyritään konsen-
sukseen, mutta pysyen kuitenkin avoimena erilaisille tulkinnoille, kun 
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tieto asiasta lisääntyy. Tieto rakentuu niistä konstruktioista, joista on 
olemassa suhteellinen yhteisymmärrys. Useita ”tietoja” voi esiintyä sa-
manaikaisesti ja ne voivat olla yhtä päteviä. Ne voivat myös muuttua. 
(Guba & Lincoln 1998, 211–212.) Tässä tutkimuksen käytetään ha-
vainnointia ja haastatteluja, joiden kautta on mahdollista saada erilai-
sia näkökulmia todellisuuteen. Tutkimuksessa mukana olevat henkilöt 
rakentavat ”todellisuutta” yhdessä tutkijan kanssa. (Robson 2002, 27.) 
Lähtökohtana on myös, että havainnoitsijan tiedot vaikuttavat siihen, 
mitä hän havaitsee. 

8.4 Tutkimuksen metodit

Tutkimuksessa on yhdistetty case-tutkimusta ja etnografiaa. Tutki-
muksen etenemistä voisi kuvata tieksi kohti etnografiaa. Alkulähtö-
kohtana oli tehdä tapaustutkimuksia erilaisilla työpaikoilla. Teatteria 
koskeva tapaustutkimus lähenee etnografiaa ollen edelleen soveltavaa 
tutkimusta ja fokusoituen oppimiseen. 

Merriam (1998, 18–19) kuvaa tapaustutkimusta käytettävän usein 
yleisenä nimityksenä sellaiselle tutkimukselle, jossa pyrkimyksenä on 
antaa syvällinen ymmärrys tilanteesta ja sen merkityksestä mukana 
oleville. Tapaustutkimuksia voi olla hyvin erityyppisiä luonteeltaan 
mm. sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia. Etnografian Merriam 
määrittelee tutkimukseksi kulttuurista. Kulttuurilla hän viittaa usko-
muksiin, arvoihin, ja asenteisiin, jotka rakentavat tietyn ihmisryhmän 
käyttäytymismalleja (mt., 13–14). Etnografi tekee hänen mukaansa so-
siokulttuurisen tulkinnan aineistostaan. Tässä tutkimuksessa hyödyn-
netään näitä kahta lähestymistapaa. 
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8.4.1 Tapaustutkimus

Ensimmäisen tutkimusvaiheen tutkimusta kuvaan lähinnä tapaus-
tutkimukseksi. Tosin teatteria koskevaa etnografiaa voisi myös kutsua 
tapaustutkimukseksi. Yin (1991) määrittelee case-tutkimuksen seu-
raavasti: ”Case study allows an investigation to retain the holistic and 
meaningful characteristics of real-life events – such as life cycles, or-
ganisational and managerial processes…” Tapaustutkimuksessa ajan-
kohtaista tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan sen aidossa ympäristössä. 
Siinä hyödynnetään yleensä useita, eri metodein kerättyjä tutkimusai-
neistoja, kuten mm. haastatteluaineistoja, havainnointimuistiinpanoja 
ja dokumenttimateriaaleja. (Yin 1991, 14, 23.) 

Tapaustutkimus on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Tapaus 
on myös mahdollista nähdä tutkimuksen kohteeksi, eikä niinkään tut-
kimusmetodiksi (Cresswell 1998, 61). Tavoitteet ja toteutus voivat ta-
paustutkimuksessa siis vaihdella runsaasti. Yhteistä tutkimuksille on 
kuitenkin ollut monipuolisilla ja monilla eri tavoilla hankittujen tieto-
jen koonti tutkittavasta tapauksesta. Tutkimusaineistoina voi olla mm. 
havainnointia, haastatteluja, audio-visuaalista materiaalia, dokument-
teja ja raportteja. Tapaustutkimusta tehdessään tutkijan on tärkeä olla 
herkkä uusille havainnoille ja uusille näkökohdille, myös sellaisille, jot-
ka ovat hänen omien arvojensa ja maailmankuvansa vastaisia (Järvinen 
& Järvinen 1996, 58). Tapaustutkimuksessa on kiinnostuksen kohtee-
na tietyssä ympäristössä tapahtuva käytännön toiminta. Tapaustutki-
muksesta ei voida puhua silloin, jos esimerkiksi tarkastellaan tiettyjen 
oppilaiden oppimista käsittelemättä lainkaan oppimisympäristöjä. Ta-
paustutkimuksessa tapaus pyritään sijoittamaan historialliseen, sosiaa-
liseen ja taloudelliseen kontekstiinsa. (Cresswell 1998, 61–62.)

Tapaus voi olla joko yksinkertainen tai monimutkainen, jolloin 
kyseessä voi esimerkiksi olla vain yksi työntekijä tai sitten kokonai-
nen työpaikka. Usein on niin, että ollaan kiinnostuneita useammis-
ta tapauksista. ”Emme voi ymmärtää tätä tapausta tietämättä muista 
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tapauksista” (Stake 1994, 237). Tässä tutkimuksessa kyse ei ole varsi-
naisesta vertailusta, vaan pyrkimyksestä ymmärtää työssä oppimista 
erilaisilla työpaikoilla ja työtehtävissä. Laadullisessa tutkimuksessa, 
esimerkiksi etnografisessa tutkimuksessa, lähtökohtana on, ettei teh-
dä suoria vertailuja, vaan tarkoituksena on antaa niin tarkka kuvaus 
tapauksesta, että myös lukija voi tehdä vertailun. Vertailevat kuvaukset 
ovat vastakohta niin kutsutulle tiheälle kuvaukselle. (Mt., 241.) Pyrin 
tekemään aineistojeni pohjalta tiheää kuvausta erityisesti teatterityötä 
koskevassa etnografiassa. 

Tapaustutkimusten on kuvattu sisältävän seuraavanlaisia ominai-
suuksia, joita myös tässä tutkimuksessa pyrin toteuttamaan (Merriam 
1988, 11–15):

1) Partikularistisuus: Tapaustutkimus keskittyy tiettyyn tilan-
teeseen, tapahtumaan, ohjelmaan tai ilmiöön. Tapaus on ikään kuin 
esimerkki jostakin suuremmasta joukosta, josta se erottuu omaksi ra-
jalliseksi kokonaisuudekseen, esimerkiksi tietyn kokeiluohjelman tai 
kurssin toteutus. Tapaus voi kertoa jotain merkittävää myös laajem-
masta kokonaisuudesta, jonka osa se on. Tapaustutkimus keskittyy ku-
vaamaan tietyn ihmisryhmän yksittäisiä ongelmia luoden tilanteesta 
tai ilmiöstä mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan. 

2) Deskriptiivisyys: Tapaustutkimuksessa, sen kuvatessa prosesse-
ja ja niiden kehittymistä, on usein käytetty myös pitkittäistutkimusta. 
Kuvaus sisältää dokumentteja tapahtumista, lainauksia eri henkilöiden 
lausumista, näytteitä heidän tekemisistään ja tuotteita, jotka kuvaavat 
heidän tekemisiään.

3) Heuristisuus: Tapaustutkimuksen pitäisi lisätä lukijan ymmär-
rystä tutkittavista ilmiöistä. Tutkimusta lukiessaan voi löytää uusia 
merkityksiä, laajentaa entisiä kokemuksiaan tai saada vahvistusta ai-
kaisemmille tiedoilleen. 

4) Induktiivisuus: Aluksi tutkijalla on oletuksia tutkittavasta ilmiös-
tä, jotka muuttuvat tutkimuksen edetessä. Aineiston tarkastelu tuo 
esiin hypoteeseja, käsitteitä ja tapausta kuvaavia yleistyksiä. Kvalita-
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tiivisessa tapaustutkimuksessa ei luonnollisestikaan pyritä ennalta 
asetettujen hypoteesien todentamiseen. Pikemmin prosessi voi muo-
dostua jännittäväksi seikkailuksi, joka voi merkitä ilmiötä kuvaavien 
tuntemattomien yhteyksien löytymistä, uusien käsitteiden keksimistä 
ja entistä syvällisempää todellisuuden ymmärtämistä tutkimusaineis-
tosta käsin. 

Tapaustutkimus on mahdollista kuvata tarinan muodossa ja tällöin 
on huomattava, että vaikka lähtökohtana on empaattinen suhtautu-
minen tutkittaviin ja todellisuuksien moninaisuuden huomioiminen, 
tutkija on viimekädessä se, joka valitsee, mitä hän raportoi. Aina ra-
portoidaan vähemmän, kuin mitä asiasta on tutkimuksen kautta opit-
tu. (Stake 1994, 239.) Merriamin (1998, 158, 196) mukaan laadullisen 
aineiston analysointi voi vaihdella ilmiön narratiivisen kuvauksen 
organisoinnista koko aineiston kattavien kategorioiden tai teemojen 
rakentamiseen tai teorian rakentamiseen. Tässä tutkimuksessa tee-
mojen rakentaminen on keskiössä empirian ensimmäisessä osassa ja 
narratiivinen aspekti tapausten analysoinnissa on puolestaan mukana 
toisen osan työntekijöiden kuvauksissa. 

8.4.2 Etnografia 

Etnografiaa voidaan perinteisessä mielessä kuvata ihmisistä kirjoit-
tamiseksi ja heidän kuvaamisekseen. Laajassa mielessä etnografia 
tarkoittaa tiedettä, joka pyrkii kuvaamaan ihmiskunnan tapoja elää 
(Vidich & Lyman 1998, 60). Etnografian juuret ovat antropologiassa, 
missä vierasta kulttuuria on pyritty ymmärtämään toisen kulttuurin 
näkökulmasta. Ensimmäisissä etnografioissa lähtökohtana oli län-
simaalaisen ihmisen kiinnostus ”primitiivisiä” kansoja kohtaan (ks. 
Taylor 2002, 2).

Merriamin (1998, 13) mukaan etnografia on kvalitatiivisen tutki-
muksen muoto, jota antropologit ovat käyttäneet tutkiessaan yhteis-
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kuntaa ja kulttuuria. Kulttuurilla tarkoitetaan uskomuksia, arvoja ja 
asenteita, jotka rakentavat tietyn ihmisryhmän käyttäytymistapoja. 
Nikkonen (1997) käy artikkelissaan läpi etnografisen tutkimuksen ke-
hittymistä antropologiasta kriittiseen etnografiaan. Hänen mukaansa 
muutoksessa ovat taustalla tieteenfilosofiset keskustelut. Varhaisessa 
etnografisessa tutkimuksessa keskityttiin systemaattiseen havain-
nointiin ja elämäntavan kuvaamiseen. Raportointi vastasi kulttuurin 
yksityiskohtien mahdollisimman totuudenmukaista muistiinmerkitse-
mistä. Uusissa, lähinnä sosiaaliseen konstruktionismiin tukeutuvissa 
etnografisissa tutkimuksissa kohdetta lähestytään sosiaalista todelli-
suutta aktiivisesti luovina toimijoina. (Mt., 137–138.) Tällöin etnografi 
”rakentaa” kuvauksen, joka voidaan kirjoittaa esimerkiksi fiktiiviseen 
muotoon. Lähtökohtana on kuitenkin systemaattisesti kerätty ja ana-
lysoitu aineisto (ks. esim. Watson 2000). Kriittisessä etnografiassa 
tutkittavat ryhmät valitaan sen perusteella, että ne paljastavat jotakin 
laajemmista yhteiskunnallisista kysymyksistä (van Maanen 1988, 128; 
ks. myös Jordan 2003).

Alasuutari toteaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tapah-
tuneen etnografisen käänteen. Hänen mukaansa etnografia etsii sitä, 
mikä yhdistää tutkittavia. Vaikka etnografi huomaa toimijoiden eri-
laiset roolit, oleellista on selvittää se, mikä heitä yhdistää (Alasuuta-
ri 2001, 67). Hänen mukaansa onkin tarpeen tehdä laajaa tutkimusta 
”paikallisista oloista” sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden ymmär-
tämiseksi. On kuitenkin syytä välttää tekemästä tuloksista natura-
listisia ja romanttisia johtopäätöksiä. ”Etnografinen katse osallistuu 
väistämättä niiden kohteiden tuottamiseen, joita se alun alkaen lähti 
kuvailemaan ja analysoimaan” (Alasuutari 2001, 84). Kuvailun ja ana-
lysoinnin kautta osallistumme sosiaalisten todellisuuksien julkiseen 
uudelleen määrittelyyn ja itsetutkiskeluun. Etnografin on sanottu saa-
vuttavan ”sisällä” olijan näkökulman ja ymmärtävän toisten ihmisten 
maailmankuvaa. Yleisesti ottaen etnografisen tutkimuksen tuottamaa 
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tietoa voidaan kuvata tilanteeseen sidotuksi tiedoksi eikä niinkään 
universaaliksi tai yleistettäväksi tiedoksi. (Taylor 2002, 3.)

Etnografit pyrkivät kuvaamaan jonkin henkilön tai ryhmän elä-
mää, käytäntöjä, uskomuksia, arvoja ja tunteita. Gergenin ja Gergenin 
(2000, 12) mukaan etnografisen tutkimuksen prosessi asettaa tutki-
jan: ”into a matrix of significant relationships”. Kirjoittajat kyseen-
alaistavat traditionaalisen subjekti–objekti-dikotomian, jossa tutkija 
on ulkokohtainen havainnoitsija toisesta maailmasta. Myös moderni 
näkemys yksilöstä kulttuurisen elämän perusatomina kyseenalaistuu, 
kun yksilöllisen olemisen lähtökohdaksi katsotaan erilaiset suhteet. 
Etnografia fokusoituu heidän mukaansa erilaisten suhteiden luonteen 
tarkasteluun. (Mt., 27.) Taustalla on mm. Meadin näkemys kaiken liit-
tymisestä yhteen sekä Vygotskyn ajatukset yksilön kehityksestä, jonka 
alussa on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutussuhteesta ja vasta vä-
hän myöhemmin kehityksen edetessä sisäisestä mentaalisesta toimin-
nasta. (Gergen 1994, 216.) 

Työyhteisöjen tutkimuksessa etnografiaa on käytetty jo pitkään. 
Kuuluisat Hawthrone-tutkimukset olivat ensimmäisiä toteutuksia 
(Schwartzman 1993). Työelämää koskevia etnografisia tutkimuksia on 
tehty viime vuosina runsaasti, esimerkkeinä niistä ovat naisten työolo-
ja koskevan tutkimus meksikolaisessa yrityksessä sekä lentäjän työtoi-
mintaa kuvaava tutkimus (Salzinger 2002; Hutchins & Klausen 2002). 
Työssä oppimisen tutkimiseen etnografiaa ovat käyttäneet mm. Lave 
ja Wenger (1991), Wenger (2003) ja Gherardi (2002). Suomessa En-
geström on soveltanut sitä kehittävässä työntutkimuksessaan (Enge-
ström 1995, 130). Monia työssä oppimisen tutkimuksia voidaan kutsua 
myös soveltaviksi etnografioiksi (ks. Lyon 2001, 401). Chambers (2003, 
389–390) määrittelee lyhyesti soveltavan etnografian tutkimukseksi, 
joka on suunniteltu erityisesti erilaisia päätöksentekoprosesseja var-
ten. Tämä tutkimus on soveltava etnografia siinä merkityksessä, että 
tutkimuksen fokus on työssä oppimisessa. Pyrkimyksenä ei ole erityi-
sesti tuottaa tietoa päätöksentekoprosesseja varten.
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Kun tutkimuksen kohteena on ollut työ, sen konteksti eri näkö-
kulmista tulee oleellisena mukaan tutkimukseen. Oma tutkimukseni 
neljässä erilaisessa organisaatiossa alkoi seuraamalla ihmisten työtä ja 
haastattelemalla heitä. Teatteriryhmän osalta pyrkimyksenäni on ollut 
syventää tutkimusta käsittämään yhteisö ja sen kulttuuri. Tutkimus-
otteeni on ollut etnografinen, mikä tarkoittaa seuraavien näkökohtien 
huomioimista:

a) Ihmisten käyttäytymistä tutkitaan luonnollisissa arkipäivän tilanteis-
sa eikä tutkijan järjestämissä kokeellisissa olosuhteissa. 

b) Tutkimusaineisto kerätään useista lähteistä, kuitenkin havainnoinnin 
ja epävirallisten keskustelujen ollessa tärkeimpiä. 

c) Lähestymistapa aineiston keräämiseen on ei-strukturoitua siinä mie-
lessä, että siinä ei noudateta mitään tarkkaa etukäteissuunnitelmaa. 
Aineiston analysoinnissa ei ole myöskään etukäteen asetettuja ja luk-
koon lyötyjä kategorioita. Tämä ei merkitse, että tutkimus olisi epäsys-
temaattista. Data kerätään mahdollisimman raa’assa muodossa ja niin 
laajalti, kuin se vain on mahdollista. 

d) Yleensä keskitytään yhteen tilanteeseen tai ryhmään suhteellisen pie-
nessä mittakaavassa. Elämänhistoriatutkimuksessa fokus voi olla jopa 
yhdessä henkilössä. 

e) Aineiston analyysi sisältää yleensä tulkintoja inhimillisestä toimin-
nasta, sen merkityksistä ja tarkoituksista. Yleensä se on verbaalisten 
kuvausten ja selitysten muodossa määrällisen esitystavan ollessa mah-
dollisimman pienessä roolissa. (Atkinson & Hammersley 1998, 110–
111; Hammersley 1990, 1–2.)

Sekä tapaustutkimuksessa että etnografiassa aineistoja kerätään useil-
la eri tavoilla. Oleellinen osa etnografista aineiston hankintaa haas-
tattelujen ohella on osallistuva havainnointi. Havainnointia ja osallis-
tuvaa havainnointia voi olla erityyppistä sen suhteen, kuinka paljon 
havainnoitsija osallistuu kyseessä olevaan toimintaan (Atkinson & 
Hammersley 1998, 111). Eroja voi olla siinä, ketkä tietävät tutkijan läs-
näolosta, miten paljon tutkimuksesta tiedetään ja mihin tutkija osal-
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listuu ja miten. Lisäksi vaikuttaa se, millainen tutkijan orientaatio on; 
miten paljon hän kokee olevansa ”sisällä” tai ”ulkona olija”. Laadulli-
sessa tapaustutkimuksessa tutkija viettää suhteellisen pitkän ajan tut-
kittavassa paikassa ollen kontaktissa toimintaan reflektoiden ja muo-
katen merkityksiä siitä, mitä on meneillään (Stake 1994, 242). Tämä 
on erityisen tyypillistä etnografiselle tutkimukselle, jossa tutkittavas-
sa kohteessa saatetaan olla useitakin vuosia. Osallistuva havainnointi 
tekee tutkijasta keskeisen tutkimusinstrumentin (Walsh 2001, 217). 
Havainnoinnin kautta ei enää nykyisin oleteta saatavan esiin koko to-
tuutta. Sukupuoleen, sosiaaliluokkaan, etnisyyteen ja muihin tekijöi-
hin perustuvia näkemyseroja pidetään oletettavina. On hyvin toden-
näköistä, että väistämättä tulee esiin ristiriitaisia versioita siitä, mitä 
tapahtui. (Angrosino & Mays de Péres 2003, 110.)

Yleisesti ottaen etnografian tehtävänä on antaa mahdollisimman 
syvällinen, intensiivinen ja rikas kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Oma 
tutkimukseni ei ole kuitenkaan etnografinen sen tiukassa merkityk-
sessä. Tutkimuksessani on kantavana teemana oppiminen. En pyri ku-
vaamaan ihmisiä ja ympäröivää kulttuuria, vaan pyrin ymmärtämään 
ryhmässä tapahtuvan oppimisen luonnetta. 

Etnografinen analyysi

Etnografisten tutkimusten ominaispiirteenä on rikas ja tiheä kuvaus 
aineistosta. Analyysin tehtävänä on tiivistää monipuolinen aineisto. 
Antropologit käyttävät joskus etukäteen tehtyjä, jäsentäviä luokituk-
sia organisoidessaan ja analysoidessaan aineistoaan. Toisena mahdol-
lisuutena on tehdä luokituksia aineistolähtöisesti. Myös tyypittelyt ja 
erilaiset kartat (esim. kognitiiviset kartat) ovat mahdollisia analysoin-
nin apukeinoja. (Merriam 1998, 156–157.) Aineiston analyysin tarkoi-
tuksena on löytää ja kehittää käsitteitä, jotka auttavat ymmärtämään, 
mistä aineistossa on kysymys. Aineiston analyysissä on mahdollista 
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käyttää myös eri tavoin kehiteltyjä ja eri teorioihin liittyviä hahmot-
teluja. 

Etnografisessa tutkimuksessa on käytetty viime vuosina runsaasti 
fiktiivisiä ja luovia tapoja esittää tutkimuksen tuloksia (ks. mm. Boch-
ner & Ellis 2002). Nämä uudet tavat representoida etnografista tutki-
musta ovat herättäneet ristiriitaisen vastaanoton. Uusi kirjoittamisen 
tapa on Denzinin ja Lincolnin (1998, 411) mukaan tuottanut kokeellisia 
ja “sotkuisia” tekstejä, joissa monet äänet puhuvat usein ristiriitaisesti 
toisiinsa nähden, ja lukijan tehtäväksi jää selvittää, mitkä kokemuk-
set kertovat tutkijan henkilökohtaisesta elämästä. Watsonin (2000, 
501) mukaan on joka tapauksessa tärkeä huomata, että etnografinen 
tutkimus on aina väistämättä luonteeltaan ”konstruoitua” tai ”raken-
nettua”. Etnografiseen kirjoittamiseen liittyy aina vallankäyttö. Tut-
kittavalla on aina riski joutua tutkijan taholta manipuloitavaksi ja pe-
tetyksi. Oleellista on, että etnografi ei laita sanoja tutkittavan suuhun. 
Erityisen tarkka hänen täytyy olla silloin, kun hän muuttaa kontekstia 
tai järjestelee tapahtumia ”draamallisiin tarkoituksiin” (for dramatic 
purposes). Ratkaiseva tosiasia kuitenkin on, että lopullinen tuotos on 
tutkijan tulkinta, vaikka tutkittava olisi voinut vaikuttaa siihen kuinka 
paljon tahansa. Kirjoittajan tulee näkyä tekstissä. Vaarana kuitenkin 
on, että hän dominoi tekstiä, jolloin siitä tulee narsistista ja egoistista. 
Tavoitteena on, että kirjoittaja tulee tekstissä esiin avoimesti, mutta 
hän ei syrjäytä tutkittavaa. (Denzin & Lincoln 1998, 412–413.) Olen 
pyrkinyt huomioimaan kuvattuja periaatteita myös omassa tutkimuk-
sessani. Kuvaan tarkemmin aineiston keräämistä ja analyysiä kunkin 
kolmen empiriaa kuvaavan luvun alussa.
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KOLME NÄKÖKULMAA TYÖSSÄ OPPIMISEEN

Tutkimuksen empiirinen osa sisältää kolme näkökulmaa työssä oppi-
miseen. Ensimmäinen näkökulma luvussa 9 on teknis-organisatorinen 
oppimisympäristö ja työn luonteen ja oppimisen tarkastelu. Toinen 
näkökulma (luku 10) käsittelee työntekijän taustaa, muuta elämää sekä 
näkemyksiä omasta työstä ja siinä kehittymisestä. Kolmas näkökulma 
(luku 11) liittyy yhteisöön. Pyrin siinä kuvaamaan ympäristöä, missä 
ryhmässä tapahtuva luovan työn tekeminen ja oppiminen tapahtuu. 
Tässäkin otan mukaan työntekijöiden kuvaukset heidän omasta oppi-
misestaan. 
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9 TEKNIS-ORGANISATORINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ, 
TYÖN ORGANISOINTI JA OPPIMINEN

9.1 Aineiston kerääminen ja analysointi

Tutkimuksen kohteena on neljä organisaatiota; metallialan yritys, ta-
varatalo, uusmedia-alan yritys sekä saattohoitokoti. Tutkittavien orga-
nisaatioiden valinnan perusteena oli saada mukaan mahdollisimman 
erityyppisiä työpaikkoja niin kokonsa, työntekijöiden sukupuolen ja 
iän kuin työn luonteen suhteen. Tutkimus alkoi vuonna 1999 ja se 
koostuu kolmen tyyppisistä aineistoista: haastatteluista, osallistuvasta 
havainnoinnista, yrityksiä koskevista dokumenteista sekä haastatelta-
vien taustatietoja koskevasta kyselystä (ks. liite 3). 

Haastattelimme tutkija Kati Tikkamäen kanssa kumpikin kah-
deksaa eli yhteensä 16 työntekijää. Selvitimme muun muassa, miten 
he kuvaavat työtään ja siinä esiintyviä oppimisen mahdollisuuksia. 
Haastatteluissa pyysimme haastateltavia kuvaamaan, millaista työtä 
he tekevät, minkälainen on heidän tyypillinen työpäivänsä ja minkä-
laisia mahdollisuuksia työ ja työpaikka tarjoavat oppimiselle ja am-
mattilaisena kehittymiselle (ks. liite 1). Haastattelut tehtiin työaikana 
ja ne vaihtelivat kestoltaan tunnista puoleentoista tuntiin. Purimme 
haastattelut nauhoilta sanasta sanaan tekstimuotoon. Tämän lisäksi 
havainnoimme kunkin työntekijän työtä yhden päivän ajan. Osallis-
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tuimme myös työtekoon niillä työpaikoilla, joissa se oli mahdollista. 
Havainnointi keskittyi lähinnä kunkin työntekijän työn seuraamiseen. 
Liitteestä 2 löytyvät teemat, joihin erityisesti havainnoinnin aikana 
kiinnitin huomiota. Tilanne vaihteli eri työpaikoilla havainnoinnin 
suhteen suuresti. Työn luonne ja työn kiireisyys vaikuttivat merkit-
tävästi tilanteeseen. Saattohoitokodissa kiire esti työntekijän kanssa 
keskustelun samoin kuin tutkijalta muistiinpanojen tekemisen. Tutki-
joiden työpanosta hyödynnettiin toiminnassa ja teimme työtä koko ha-
vainnointimme ajan. Saattohoitokodissa ristiriitaiselta näytti se tiedon 
tarve, mikä hoitajilla tuntui olevan suhteessa työn pakkotahtiseen suo-
rittamiseen ja esimerkiksi potilaiden perustoiminnoista huolehtimi-
seen. Havainnointipäivinä aika meni lähinnä potilaiden syöttämiseen 
ja pesemiseen. Tässä havainnointi yhdistyi omaan kokemukseeni työn 
tekemisestä. Uusmedia-alan työpaikassa tärkeäksi muodostui se, että 
työntekijä selitti tutkijalle, mitä oli tekemässä. Ilman työntekijän kuva-
uksia kyseisen työn luonteen ymmärtäminen olisi ollut hankalaa, jollei 
mahdotonta. Sama koski metalliverstasta, mutta ei niin merkittävästi. 
Metalliverstaassa ja tavaratalossa havainnointi mahdollistui helpom-
min. Myös tavaratalossa itse työn tekeminen antoi lisävalaistusta työn 
luonteen ymmärtämisessä. Havainnointimuistiinpanojen tekeminen 
siis vaihteli eri työpaikoilla jonkin verran (esim. saattohoitokodissa 
kirjoittaminen oli mahdollista pääosin vasta työpäivän jälkeen). 

Aineiston keräämisessä nousi myös haastattelujen osalta esiin 
monia haasteita. Suuria eroja oli mm. siinä, kuinka ihmiset pohtivat 
toimintaansa ja elämäänsä ja kuinka eri tavoin he myös verbalisoivat 
näkemyksensä. Haastattelutilanteessa heräsi myös kysymys luotta-
muksesta tutkijan ja työntekijän välillä. Esimerkkinä voisi mainita sen, 
millä tavoin metallimiehet kertovat elämästään naispuoliselle tutki-
jalle. Miten he ylipäätään haluavat ja uskaltavat puhua omista henki-
lökohtaisista asioistaan, kun tutkimus liittyy työhön ja työpaikkaan. 
Seuraavassa kuvaan tarkemmin omat ja tutkija Kati Tikkamäen kanssa 
tekemämme analyysit. 
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Vaihe I – Aineiston alustava tarkastelu

Kokosin ensimmäisellä lukukerralla teemat (oppiminen, tausta, työn-
kuva, ilmapiiri), jotka ovat keskeisiä tutkimuksen kannalta, samal-
la etsien aineistosta myös jotain ristiriitaista ja odottamatonta. Luin 
haastattelut kokonaisuudessaan läpi merkiten kohdat, joissa viitattiin 
kyseisiin teemoihin. Tästä vaiheesta mielikuvaksi jäi valtava määrä 
puhetta, joka kyllä jäsentyi jonkin verran, mutta jäi vielä paljolti hallit-
semattomaksi ja epämääräiseksi massaksi. 

Seuraavaksi koin tarpeelliseksi yrittää saada kuvan kokonaisuu-
desta. Luin nyt läpi jokaisen vastaajan vastaukset kuhunkin kysymyk-
seen ja tein koodauksen siitä, mitä löytyy kustakin vastauksesta. Tein 
pelkistetyn yhteenvedon siitä, mitä aineistosta näin lukemalla nousee 
esiin. Sain mielestäni esiin joitakin keskeisiä eroja ja teemoja, joita on 
mahdollista nostaa tarkempaan analyysiin. 

Vaihe II – yhteisen aineiston analysointi

Tutkija Kati Tikkamäen kanssa keräämässämme aineistossa meillä oli 
yhteisiä kysymyksiä liittyen työn luonteeseen, oppimiseen ja ilmapii-
riin. Tämän yhteisen aineiston analysointi osoittautui meille tutkijoil-
le mielenkiintoiseksi haasteeksi. Se vaati yksityiskohtaista keskustelua 
mm. siitä, mitä jokaisella kategorialla konkreettisesti tarkoitimme. 

Aineiston analysointi yhdessä vei huomattavasti enemmän aikaa 
kuin yksin toteutettuna. Siihen vaikutti jonkin verran edellinen yhtei-
nen tutkimushankkeemme. Lähtökohtana siinä oli ollut konstruktivis-
tinen oppimisteoria, jolloin kiinnostuksemme kohteena olivat seuraavat 
teemat: sosiaalinen vuorovaikutus, tavoitteet, transfer, tuki oppimisel-
le, itsereflektio jne. Jouduin tietoisesti ”pois oppimaan” kyseisestä tar-
kastelutavasta. Tarkoituksemme oli kuvata niitä oppimisen tapoja, joita 
työntekijät kuvaavat. Kävimme läpi erilaisia luokittelumahdollisuuksia 
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ja lopulta päädyimme seuraavaan ratkaisuun. Keräsimme maininnat 
a) työn luonteesta ja b) oppimisesta, kumpikin omasta aineistostaan, 
tavoitteena etsiä aineistolähtöistä luokitusta. Työskentelyssä ilmeni 
ongelmia ja jouduimme käymään pitkiä keskusteluja kriteereistä, millä 
perusteella poimimme jonkun maininnan tiettyyn kategoriaan. Koko 
prosessia ajatellen on todettava, että aineiston analysoiminen yhdessä 
toisen tutkijan kanssa oli hyvin hedelmällistä. Työssä joutui peruste-
lemaan valintansa toiselle, ja aineisto tuli analysoitua perusteellisem-
min, kuin mitä se yksin toimimalla olisi edes ollut mahdollista.

Kategorioiden muodostaminen lähti siis liikkeelle tietyistä teemois-
ta, joista luonnollisesti oppiminen ja työn luonne ovat keskeisimmät. 
Teemoihin liittyvät vastaukset on koodattu aineiston hallitsemisen 
helpottamiseksi. Kyse on tässä kuvailevista kategorioista. Kaikki kva-
litatiivisen tutkimuksen edustajat eivät pidä koodaus-termistä, koska 
sillä on erilaisia merkityksiä kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tut-
kimuksessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksesta oleellista on muistaa, että 
koodatut asiat säilyvät aina kontekstissaan. (Ks. Bryman & Burgess 
1994, 218–219.)

Kävimme haastatteluaineistot läpi omana kokonaisuutenaan, mutta 
käytimme tuloksia kirjoittaessamme myös hyväksi havainnointiaineis-
toa. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa olimme luvanneet, että esittelemme 
tutkimuksemme tuloksia mukana olleille työyhteisöille. Esittelimme 
tulokset kussakin organisaatiossa järjestetyssä palautetilaisuudessa, 
jossa pyysimme työntekijöitä kommentoimaan tuloksiamme. 
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Seuraavassa esitetyt tulokset erilaisista oppimisen muodoista ja ta-
voista perustuvat Kati Tikkamäen kanssa kerättyyn yhteiseen aineis-
toon. Kuvaukset työpäivistä ovat puolestaan omaa henkilökohtaisesti 
keräämääni havainnointiaineistoa. Aluksi kuvaan yhden haastatelta-
vani työpäivän siten kuin sen yhden päivän aikana näin. Tarkoitus on 
antaa kuvaa siitä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, jossa työ ja 
oppiminen tapahtuvat. Kuvaukset havainnoinneista ovat yksityiskoh-
taisuusasteeltaan erilaisia ja niiden tarkoitus antaa kuvaa työn luon-
teen ja havainnointitilanteen erilaisuudesta. Sama koskee haastatte-
lufragmentteja. Se mitä työntekijät ovat tekemässä eri työpaikoilla tuli 
haastatteluissa esiin seuraavalla tavalla: Metallitehtaassa tavoitteena 
on tehdä virheetön tuote (esimerkiksi tietyn mittainen metalliput-
ken pätkä) kyseiselle työlle määrätyssä aikataulussa. Tavaratalossa ta-
voitteena on myyntilukujen pitäminen tietyllä tasolla, sekä tehokas ja 
houkutteleva tavaran esillepano. Uusmediayrityksessä tavoitteena on 
tehdä tasokas ja laadukas tuote sovitussa aikataulussa. Pyrkimyksenä 
ei ole tehdä keskivertoa työtä ja välillä on lupa epäonnistua, kunhan 
yleensä tuotoksen taso on sellaista, että se huomataan. Hoitokodissa 
pyrkimyksenä on kuolevan potilaan inhimillinen hoito. 

9.2 Metalliverstas

Metalliala on muuttunut viime vuosikymmeninä voimakkaasti mm. 
teknisen kehityksen myötä. Tutkimuksessa mukana ollut organisaatio 
edusti kuitenkin ns. perinteistä metalliverstasta. Organisaation toi-
minta käynnistyi jo 1930-luvulla. Henkilöstön määrä tutkimushetkellä 
oli n. 50. Toiminta perustuu teräksen kuumamuovaukseen. Päätuot-
teena ovat autoteollisuuden tarpeisiin tehtävät muottitakeet, erikois-
1 Kuvaukset työpäivistä on tehty tutkijan havainnointien pohjalta. Haastateltavien 

nimet on muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi. 
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ruuvit ja työkalut. Tutkimukseen osallistuivat takoja, vaihetyöntekijä, 
sorvari ja CNC-sorvaaja. 

Kuvaus työpäivästä1

Tapaan haastateltavani Ollin aurinkoisena heinäkuun aamuna. 
Hän työskentelee tällä hetkellä katkaisukoneella. Työt verstaassa 
ovat jo alkaneet (klo 6). Melu on korvia huumaavaa ja kuulosuo-
jaimet ovat todella tarpeen. Kone pilkkoo metallitangon tietyn 
mittaisiksi pätkiksi. Koneeseen vaihdetaan välillä terä. Se teh-
dään joskus parikin kertaa päivässä riippuen tilauksista. Katkais-
ukone ei ole Ollin normaali työpiste, vaan hän on tuuraamassa 
toisen työntekijän kesälomaa. Muutaman kuukauden kuluttua, 
lomien jälkeen Olli on siirtymässä kokonaan toisiin tehtäviin. 
Kahvitauolla (klo 8) menemme kaikki ulos raikkaaseen kesäil-
maan. Kesken tauon pihaan ajaa rekka, jonka lastin Olli purkaa. 
Hän ajaa trukilla rautaniput varastoon ja tarkistaa, että tilattu 
tavara on sitä, mitä sen kuuluukin olla. Tauon jälkeen työ jatkuu 
samankaltaisena. Konetta säädetään välillä. Käy ilmi, että Olli 
osaa myös korjata koneita. Tällä hetkellä tehtävät rautatangot 
tulevat auton pulttien avaajiin. Katkaistun tangon pään on olta-
va tasainen, muuten seuraava työvaihe hankaloituu. Rautapaloja 
tippuu säännöllisesti. 5000 palan tekeminen saattaa kestää koko 
päivän. Välillä Olli mittaa ja tarkistaa, että palat ovat varmasti 
oikean mittaisia. Kyseinen työvaihe on Ollin mukaan tylsä. Kuu-
losuojaimiin on asennettu radio, ja sitä kuunnellessa aika menee 
nopeammin. Töissä on tällä hetkellä noin puolet normaalista 
väkimäärästä. Suuri osa työntekijöistä on kesälomalla. Verstaas-
sa on viileää, koska kaikkia uuneja ei ole lämmitetty. Koneeseen 
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tulee häiriö. Olli yrittää korjata vikaa. Se ei onnistu heti. Erilaisia 
keinoja kokeillen Olli yrittää saada koneen toimimaan. Se ei kui-
tenkaan enää toimi kunnolla. 

Olli pitää tupakkatauon ja kertoo samalla laajemmin työteh-
tävistään. Hän yleensä opastaa uudet tulijat tehtäviinsä. Koska 
hän ei ole nyt korjaustehtävissä, hän ei ryhdy perusteellisesti 
korjaamaan konetta, vaan yrittää vain säätämällä konetta saa-
da sen toimimaan tyydyttävästi. Olli on tehnyt verstaassa lähes 
kaikkia siellä tehtäviä töitä. Seuraavalla viikolla alkaa hänen ke-
sälomansa. Työnteko jatkuu. Kone rasvataan päivittäin. Tähän 
mennessä on tehty 650 pätkää. Ruokatunnilla (klo 10) menemme 
jälleen ulos verstaan seinustalle. Miehillä on eväspaketit, jotka 
nautitaan vaimean keskustelun vallitessa. (Epäilen, että läsnä-
oloni vaikuttaa tilanteessa.) Naiset syövät lounaan sisällä. Työtä 
jatketaan. Pätkiä tippuu koneesta. Puhumme melun yli miesten 
harrastuksista. Työporukka harrastaa yhdessä ammuntaa ja 
metsästystä. (Työpaikan miehet ovat siis tekemisissä toistensa 
kanssa myös vapaa-aikanaan.) Naisilla on Ollin mukaan ”omat 
juttunsa”. Koneen rullarataa korjataan välillä. Olli hakee lavaan 
lisälaidat, johon metallin pätkät heitetään. Konetta on seurattava 
tarkkaavaisesti koko ajan. Tupakkatauko. Lava käännetään tru-
kin avulla toisin päin. Rautaa tuodaan lisää sisälle verstaaseen. 
Katossa riippuvan koukun avulla rautatangot siirretään sisään. 
Pitkät putket hinataan koneen viereen. Nuorehko työtoveri ky-
syy samalla neuvoa. Hetken kuluttua toinen vanhempi työtoveri 
tulee seuraamaan Ollin työskentelyä. Olli kysyy puolestaan hä-
neltä neuvoa. Olli opettelee uuden työtehtävän, teroituskoneen 
käytön seuraavaksi päiväksi. Hetken kuluttua käy kuitenkin ilmi, 
ettei teroitusta olekaan tiedossa seuraavaksi päiväksi. Metalli-
pätkien katkaisu jatkuu. 1700 palaa katkaistu. Kone huolletaan 
lopuksi. Se rasvataan huolellisesti paksulla rasvalla. Työtilauk-
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seen liittyvät paperit viedään niille kuuluvalle paikalle sivuun 
työpisteestä. 

Oppiminen työssä

Tuotantotapana metalliverstaassa oli perinteinen liukuhihnatyö, jos-
sa kukin työntekijä suoritti yhden osavaiheen tuotteen valmistukses-
sa. Joidenkin tuotteiden valmistuksessa työskenteli koneella useampi 
henkilö samanaikaisesti. Organisaatio eli tutkimushetkellä muutos-
paineissa ja organisaatioon oli suunnitteilla mm. solutyöskentelymalli. 
Tutkimushetkellä hanke ei ollut kuitenkaan edennyt vielä suunnitte-
luvaihetta pidemmälle, ja itse asiassa koko hankkeen toteutuminen 
lähitulevaisuudessa näytti epävarmalta. Työntekijöiden kuvausten pe-
rusteella työ koostuu koneiden hallinnasta, korjauksesta ja asetusten 
säädöistä (ks. taulukko 1). Heidän tulee hallita työstettävä materiaali 
sekä valmistaa kulloinkin tarvittavat tuotteet. Työ sisältää myös tois-
ten työntekijöiden opastusta ja yhteistä ongelmanratkaisua. Pääosa 
haastatelluista kuvasi työtään monotoniseksi ja helposti opittavaksi. 
Se tehtiin pääasiassa yksin, mutta sosiaalisen vuorovaikutuksen osuus 
vaihteli työtehtävittäin. 

Työntekijöiden haastattelujen perusteella työssä on oppimisen 
mahdollisuuksia vähäisesti. Myös tutkijan havainnot tukivat tätä tu-
losta, joskin oppimisen mahdollisuudet vaihtelevat myös työtehtävit-
täin. Työntekijöiden mukaan he oppivat työssään työtä tekemällä lä-
hinnä yritys–erehdys-periaatteella mm. vaihtuvissa työtehtävissä sekä 
uusia tuotteita valmistettaessa. Virheistä oppiminen nähtiin myös 
yhtenä keskeisenä oppimismuotona. Ryhmässä tapahtuva sosiaalinen 
vuorovaikutus nousi toiseksi oppimisen muodoksi. Tämä sisälsi tois-
ten työntekijöiden opastamista, työtilanteissa esiin tulevien ongelmien 
ratkaisua sekä toisten työn havainnointia. 
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Oppiminen tapahtui lähinnä yrityksen ja erehdyksen kautta ja ongel-
mia ratkaisemalla erilaisissa työtilanteissa. Alla olevasta fragmentista 
on nähtävissä metallitehtaassa esiintyvä tyypillinen oppimisprosessi, 
jossa ovat läsnä tekemällä oppiminen, aktiivinen kokeilu ja kokemus-
ten jakaminen:

”Siinä vaan joku joka on sen sulle opettanu, niin sun on täytyny 
olla tarkkana ja sitä on vaan täytyny uskaltaa, vaikka ensin alkuun 
ajatteli, että eihän tästä tuu mitään, enhän mä uskalla koskeekaan 
tohon, mutta sitä on vaan…ensin tekee vähän varovaisemmin ja va-
rovaisemmin et sillai se tekeminen opettaa.”

TAULUKKO 1. Työ ja oppimisen muodot metalliverstaassa2

METALLIVERSTAS

TYÖN KUVAUS OPPIMISEN MUODOT
1) KONEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA

(koneiden korjaus ja säätö)
1) TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN/

TOIMINNASSA OPPIMINEN
(vaihtuvat työtehtävät, eri koneilla työs-
kentely, uusien tuotteiden valmistuksen 
opettelu, virheistä oppiminen, työn 
tekeminen)

2) TUOTTEIDEN VALMISTUS
(yhden työvaiheen toisto, työstettävän 
materiaalin hallinta)

2) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
(työtovereiden ohjaus, ongelmanratkai-
su, työn havainnointi, kysely)

3) MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN
OPASTUS

(työssä ilmenevien ongelmien ratkaisu)

3) MUITA OPPIMISEN TAPOJA
(asiakaspalautteet, työn suunnittelu, 
työhön liittyvien ongelmien pohdinta, 
koneiden piirustukset ja muu kirjallinen 
materiaali, koulutus)

2  Taulukkojen kategoriat on järjestetty niin, että teemat, jotka painottuvat haasta-
teltavien vastauksissa, ovat ensimmäisenä.
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9.3 Tavaratalo

Tutkimuksessa mukana oleva kaupan alan organisaatio on kotimainen 
tavarataloketju, jolla on lukuisia toimipisteitä kaikkialla Suomessa. 
Tutkimuskohteena olleessa yksikössä työntekijöitä oli tutkimushetkel-
lä n. 100. Organisaatio on käynyt läpi useita muutosprosesseja edeltävi-
nä vuosina. Myyjien työtehtävät ovat muuttuneet ja laajentuneet mm. 
siten, että somistajan ja varastotyöntekijöiden työtehtävät on sisälly-
tetty myyjien toimenkuvaan. 

Kuvaus työpäivästä 
Tapaan Ainon aamulla työvuoron alkaessa klo 7.00. Ennen tava-
ratalon ovien avautumista tavaraa puretaan ja järjestellään hyl-
lyihin. Meneillään on juhannusta edeltävä viikko, joten talousta-
varoiden osastolla myydään runsaasti tarjoustuotteita. Juuri nyt 
siis tarvitaan runsaasti tavaraa esille hyllyihin. Ainon työt jakau-
tuvat talossa kolmeen kerrokseen: varasto (kellari), myynti (ka-
tutaso) ja tilaukset (toinen kerros). Menemme pohjakerrokseen 
ruokaosastolle, jossa Aino on vastuussa pesuaineista ja wc-pa-
pereista yms. Puramme lavoilta tavaraa hyllyihin. Tarjoustuot-
teena on saksalaista wc-paperia. Kasaamme sitä isoksi torniksi 
myymälän lattialle. Normaalisti työn tekee yksi ihminen. Tä-
nään on työtä tekemässä poikkeuksellisesti kaksi työntekijää. 

Kuormia tulee purettavaksi kolme kertaa viikossa. Ainolle 
kuuluu myös tilausten tekeminen kemikalio-, taloustavara- ja 
sukkaosastojen osalta. Aino tarkistaa, mitä kullakin osastolla 
tarvitaan ja tekee tilaukset ja järjestelee hyllyt. Päivän mittaan 
kuljetaan lukemattomia kertoja varastoon ja takaisin osastolle. 
Käymme lajittelemassa jätteet. Viemme varastosta kemikaliota-
varaa ylös osastolle. Välissä on lyhyt kahvitauko. Sen jälkeen ha-
emme jälleen lisää tavaraa varastosta. Ainolla on käytössä kone, 
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jolla voi tehdä suoraan tavaratilauksia tietokoneelle. Kone tekee 
myös hyllyetiketit. Samalla valitaan alennustavaroita seuraavalla 
viikolla alkavaa alennusmyyntiä varten. Käymme jälleen varas-
tossa. Katsomme kemikalio-osaston myyjän kanssa hintalappu-
ja tarjoustuotteisiin. Lajittelemme jälleen roskat, jonka jälkeen 
haemme tavaraa varastosta ja laitamme ne myymälän hyllyille. 

Paikalle saapuu tuotetoimittaja, jonka kanssa valitaan vaat-
teiden värjäykseen käytettäviä värejä. Yhdessä käydään myös 
läpi kampanjoitavat tuotteet. Päästämme kemikalio-osaston 
kassan tauolle. Aino myy vanhemmalle rouvalle voidetta. Välillä 
hinnoittelemme tuotteita. Uusi tuote-edustaja saapuu paikalle. 
Aino keskustelee hänen kanssaan tuotteista. Tavaroita laitetaan 
esille. Kampanjoihin tulevat tavarat, mallit ja käytettävä rekvi-
siitta tulevat tavarataloketjun pääkonttorista Helsingistä. Eri-
laiset tuotekampanjat tulevat tavaroiden toimittajilta. Talossa 
ei ole enää somistajaa, joten myyjät suunnittelevat tavaroiden 
esillepanon. Varsinaisesti Ainon työtehtäviin ei kuulu lainkaan 
myyntityötä; vain silloin jos asiakas kysyy jotakin, tai Aino pääs-
tää toisen myyjän tauolle. 

Puramme jälleen tavaraa ja viemme roskat lajitteluun. Ai-
non kännykkä soi, ja joku kysyy neuvoa. Varastossa lajittelemme 
sukkia hyllyyn. Piipahdamme elintarvikeosastolle katsomaan 
tilattavien tuotteiden koodeja. Sen jälkeen menemme ylös toi-
mistoon tekemään tilausta. Puhelin ilmoittaa jälleen tuote-esit-
telijän saapumisesta. Tapaamme hänet myymälässä. Puhelin soi 
jälleen. Asia saa odottaa. Palaamme toimistoon tekemään tilaus-
ta. Välillä päästämme kassoja tauoille. Tavaratalon johtaja kier-
telee tavaratalon eri osastoilla. Ruokatauko. Päästämme jälleen 
kassan tauolle. Sukkia on tilattava kiireesti lisää, koska tavara on 
loppumassa. Terveysside-edustaja saapuu paikalle. Pohdimme 
uutta tilausta. Partakone-edustaja saapuu seuraavaksi. Asiak-
kaat kyselevät tuotteista. Aino tekee samalla sukkatilausta, joka 
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jäi kesken. Välillä hän myy. Kassa palaa tauolta. Aino käy läpi 
hyllyjä katsoen, mitä tavaraa tarvitaan lisää. Haemme hintalap-
puja kirjaamosta ja samalla tuomme tavaraa varastosta ylös. 

Oppiminen työssä

Kysyessämme työntekijöiltä heidän mahdollisuuksistaan oppia työssä 
vastauksissa painottui työnantajan organisoima koulutus (ks. tauluk-
ko 2). Tähän vaikutti varmasti se, että tutkimushetkellä työnantajan 
järjestämää koulutusta oli ollut runsaasti tarjolla. Havainnointimme 
perusteella kuitenkin myös varsinaisessa työssä oli nähtävissä monia 
oppimistilanteita. Työntekijöiden vastauksissa oli nähtävissä eroja, osa 
heistä näki myös työtilanteissa oppimisen mahdollisuuksia. Pääpaino 
oppimiskuvauksissa on kuitenkin varsinaisesta työstä irrotetussa or-
ganisoidussa koulutuksessa. 

Haastateltavat työntekijät siis käsittävät koulutuksen oppimiseksi. 
Kokemusten jakaminen mm. asiakaspalautteiden käsittelytilanteissa 
sekä osasto- ja organisaatiopalavereissa olivat toinen keskeinen tapa 
oppia. Tekemällä oppiminen ja virheistä oppiminen olivat myös mu-
kana. Työntekijöiden näkemykset omista oppimismahdollisuuksistaan 
poikkesivat toisistaan. Palaan tähän teemaan tarkemmin seuraavassa 
luvussa.
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Alla oleva esimerkki on kuvaus prosessista jossa työntekijä opettaa uu-
den hinnoittelukoneen käytön toisen osaston työntekijöille. Esimerkki 
kertoo myös siitä, miten työssä oppiminen helposti hukkuu työtoimin-
taan, eikä sitä työntekijöiden keskuudessa välttämättä tiedosteta varsi-
naiseksi oppimiseksi: 

”Toi oli yks esimerkki tää just tää millä mä teen näitä tilauksia niin 
kun tuolla, että se oli lähinnä niissä elintarvikkeissa vain ja täällä-
hän ei käytetty täällä pukeutumisessa. Siitä tulee 9 vuotta, 8 vuotta 
suunnilleen, että mä toin sen niin kun mukana ja pistin noi ihmiset 
tekeen sillä ja nyt ne on niin tyytyväisiä kun ne on oppinu käyttään 
sitä, kun ennen vanhaanhan ne teki kaikki just paperilla, mutta 
nyt kun ne tekee sillä ... niin se on ihanaa, että täähän on ihanaa. 
Miksei me oo käytetty tätä aikasemmin, ettei me ei niin kun haluttu 
päästä pois siitä vanhasta paperisysteemistä, että niitä lappuja ja 
lippuja piti olla ja sitten vaan. Mä oon sanonu, että en tee, jos te 

TAULUKKO 2. Työ ja oppimisen muodot tavaratalossa

TAVARATALO

TYÖN KUVAUS OPPIMISEN MUODOT
1) PÄIVITTÄISET TYÖTEHTÄVÄT

(tavaroiden kuljetus varastosta, myynti, 
somistus, siivous, valvonta)

1) KOULUTUS
a) talon järjestämä koulutus

(mm. mestarimyyjä)
b) räätälöidyt koulutusohjelmat

(markkinointi jne.)
c) tuotekoulutukset

2) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
(asiakkaat, työtoverit, johto)

2) TIEDON JA UUSIEN IDEOIDEN
HAKEMINEN
(tuotetietouden opiskelu, kirjallisen ma-
teriaalin lukeminen, ideoiden hakeminen 
muista tavarataloista)

3) KOULUTUS
(koulutus liittyen uusiin tuotteisiin)

3) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
(asiakkaiden palaute)

4) MUITA OPPIMISEN MUOTOJA
(kampanjat, uudet laitteet, ohjelmat, 
kantapään kautta oppiminen)
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haluutte, että mä tuun inventoimaan niin mä en voi enää tehdä ja 
auttasin sitten niin kauan kun ne oppi käyttään niitä, niin: Miksi 
se ei oo aikasemin näitä käyttäny? Minkä takia on niin kun tehty 
turhaa työtä? Jotenkin vaan pelättiin sitä, että ei niin kun haluttu 
liikaa sitä, vaan paperilla, sit koneelle.”

Tavaratalon työntekijöiden oppimiskuvauksissa oli eroja, mutta pää-
paino oli organisoidussa koulutuksessa, kuten edellä tuli esiin. Tulos-
ten perusteella keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten työntekijät 
määrittelevät ja kuvaavat oppimisen ja miten tietoisia he ovat työtoi-
mintaan sisältyvistä oppimisen mahdollisuuksista.

9.4 Uusmediayritys

Uusmedia-alan organisaation alkujuuret ovat ystäväpiirin perusta-
massa pienimuotoisessa yrityksessä. Nopean kasvun siivittämänä se 
myytiin suurelle kansainväliselle organisaatiolle 1990-luvun lopulla. 
Kyseessä on korkeaa teknologiaa käyttävä yritys, joka tuottaa digitaa-
lisia verkkopalveluja Internetissä, intranetissä, extranetissä ja muissa 
interaktiivisissa medioissa maailmanlaajuisesti. Toimipisteitä on myös 
eri puolilla maailmaa. Henkilökunta koostuu mm. sisällön ja ulkoasun 
suunnittelijoista, käyttötestaajista sekä ohjelmoijista. Tutkimushetkel-
lä työntekijöitä oli n. 20 henkeä, mutta määrä oli jatkuvassa kasvussa. 
Tutkimuksessa olivat mukana visuaalisen suunnittelun vastaava (AD), 
copywriter, koodaaja ja HCI-ammattilainen (human computer inter-
action). 

Kuvaus työpäivästä 
Haastattelin aluksi Leilaa, joka toimii yrityksessä copywriterina. 
Haastattelu tehtiin yliopiston tiloissa ja se kesti noin 1,5 tuntia. 
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Tämän jälkeen siirryimme hänen työpaikalleen. Matkalla hän 
osti sämpylän ja tullessamme sisälle toimistotilaan hän haki 
juoma-automaatista Coca-Colan. Työpäivä siis alkoi aamupalal-
la tietokoneen ääressä. 

Aluksi työtoverin kanssa käydään läpi asiakkaan tekstiin tar-
vittavat englanniksi käännettävät kohdat. Työtoveri tekee kään-
nökset. Yhdessä pohditaan, miltä sivuilta löytyy apua kääntä-
miseen. Leila selittää työtoverilleen työnsä idean. Tunnelma on 
rauhallinen. Suuri ja avoin tila on täynnä tietokoneita. Kuuluu 
näppäimistöjen naputtelua ja pientä puheensorinaa. Tänään osa 
väestä on Helsingissä. Lähes joka viikko Leila joutuu tekemään 
matkan pääkaupunkiin. Hän vastaa puhelimeen ja nauttii välil-
lä kesken jäänyttä sämpyläänsä ja cola-juomaansa. Hän kertoo 
meneillään olevasta työtehtävästään, ison yrityksen web-sivuis-
ta. Työ on auki Leilan koneen ruudulla ja samanaikaisesti Hel-
singissä asiakkaalla. Tilaaja kommentoi keskeneräistä tekstiä. 
Leila ei ole kovin tyytyväinen saamaansa palautteeseen. Väillä 
konsultoidaan visuaalisesta suunnittelusta vastaavaa AD:ta (art 
director), joka vastaa visuaalisesta ilmeestä. Hänellä on myös 
sama teksti auki koneellaan. Leila tekee korjauksia tekstiin, lu-
kee ja stilisoi. Yhteydenpito on eri projektin jäsenten välillä jat-
kuvaa. Leilalla on meneillään toisena projektina toisen yrityksen 
tapahtumakalenteri. Sen työstäminen ei etene juuri nyt, koska 
asiakkaalta ei ole tullut palautetta. Osa työntekijöistä on läh-
dössä toimitusjohtajan syntymäpäiville, joka aiheuttaa rauhat-
toman tunnelman. Juhliin on varattu ravintola 200 henkilölle. 
Leilan pöydällä on muistioita palavereista, joita on käyty asiak-
kaan kanssa. Katsomme netistä vastaavia yrityssivuja, mitä nyt 
ollaan tekemässä. Ruotsista löytyi hyvä esimerkki. Pyrkimykse-
nä on saada yrityksen profiili ihmisten tietoisuuteen, niin että 
yhtiön pörssikurssit nousisivat. 
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Tällä hetkellä työpaikalla on pulaa ihmisistä, jotka laittaisivat 
työt verkkoon. Lomat jäävät helposti pitämättä. Suuri osa asiak-
kaista tulee Helsingistä. Asiakas lähettää viestin tarpeellisista 
korjauksista. Leila printtaa tekstin ja lukee sitä rauhassa. AD ja 
toinen copywriter kommentoivat. He eivät ole samaa mieltä asiak-
kaan kanssa. Asiasta käydään keskustelua eri osapuolten kesken. 
Käsillä oleva työ on kokonaisuutena yksinkertainen. Vaativin 
osuus siinä on tekstin muotoilu. Toimitusjohtaja lähettää vies-
tin mielenkiintoisista web-sivuista. Leila saa noin 30 sähköpos-
tiviestiä päivittäin. Ne kaikki ovat työhön liittyviä. Leila kertoo 
koulutustarpeistaan joidenkin ohjelmien käytön suhteen. 

Kun työntekijöitä on paikalla paljon, avoin tila haittaa Leilan 
mukaan keskittymistä. Suuren taustahälyn vuoksi on esimerkik-
si vaikea puhua asiakkaan kanssa puhelimessa. Ihmiset voivat 
huudella mitä tahansa toisilleen taustalla. Ohjelmoijat tekevät-
kin töitä kuulokkeet korvillaan kuunnellen samalla musiikkia. 

Käymme lounaalla vietnamilaisessa ravintolassa, jonka jäl-
keen Leila jatkaa pyydettyjen korjausten parissa. Hän tekee uu-
sia linkkejä ja odottelee uutta tekstiä tulevaksi. Tätä projektia on 
tehty noin 2 kk. Valmistuminen ei kestä enää kauaa. Yrityksessä 
on käytössä intranet, jonne täytetään päivittäin arvio tehdyistä 
työtunneista. Kuinka paljon kukin on tehnyt laskutettavia tun-
teja. Näitä on seurattava, koska on pysyttävä projektia varten 
tehdyssä budjetissa. Intranetissä on tärkeitä palveluja, esimer-
kiksi hyviä linkkejä uutispalvelimiin. Leila seuraa muutamaa 
sekä kotimaista että ulkomaista. Välillä Leila tekee toista pro-
jektiaan virtuaalikauppaan. Toisen projektin tilattua tekstiä saa-
puu sähköpostiin. Se ei tule ulos printteristä kunnolla. Se ei ole 
muutenkaan siinä muodossa kuin oli sovittu. 

Uutispalvelimen keskustelupalstalta löytyy mielenkiintoista 
projektiin liittyvää materiaalia. Yleisestikin ottaen palsta saattaa 
osoittautua hyvin hyödylliseksi, koska mukana on päteviä alan 
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asiantuntijoita. Kaikki tieto ei kuitenkaan löydy netistä. Leila 
pohtii, milloin mennä kirjastoon tiedonhakumatkalle. Hän sii-
voaa välillä pöytäänsä. Viestejä vaihdetaan projektin osapuolten 
kesken. Viimeiset kommentit on jätettävä asiakkaan ehdotuk-
siin. Nyt on tehtävä lopullinen ratkaisu. Leila kysyy myös mui-
den työtovereiden sekä projektin jäsenten mielipidettä. 

Työtilan keskellä viisi nuorta miestä kokoaa toimitusjohtajan 
lahjaa. Kahvihuoneesta noudetaan kahvia. Joku lukee Kauppa-
lehteä. 

Leila kirjoittaa tekstiä projektin kohteena olevan yrityksen 
nimen taustasta. Kollega käy kysymässä neuvoa. Päivän työt al-
kavat olla tehty klo 15.15. Vielä hieman leikkausta ja liimaus-
ta kaupan sivuille, joille Leila työstää kesäkalenteria. Tämä on 
pääprojektin sivussa mukavaa vaihtelua. Vielä lopuksi hän palaa 
varsinaiseen projektiin ja ottaa vastaan viimeisen puhelun liit-
tyen yrityksen sivustoon. 

Leilan työ on paljolti erilaista tiedon hakua, valintaa, proses-
sointia, tiivistämistä ja luovaa yhdistelyä. Hän kertoo oppineen-
sa Internetin käytön edellisessä työpaikassaan. Hän käyttää In-
ternetissä lähinnä sisältöjä, eikä juurikaan ”irkkaa” eikä imuroi. 
Verkko on hänelle yksi suuri tietokanta. Yleensä organisaatiossa 
työntekijöiden työtehtävät tulevat johdolta. Aina kuitenkin huo-
mioidaan tehtävistä päätettäessä kunkin työntekijän vahvuus-
alueet. 

Oppiminen työssä

Uusmedia-alan yrityksessä työ on projektityötä tiimeissä ja työryh-
missä (ks. taulukko 3). Työn sisältö riippuu luonnollisesti työtehtä-
västä. Työntekijät kuvaavat työtään haastavaksi ja hyvin kiireiseksi. 
Haastatteluista tuli esiin, että heidän työnsä sisälsi paljon oppimisen 



179

Teknis-organisatorinen oppimisympäristö,
työn organisointi ja oppiminen

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

mahdollisuuksia. Esimerkkeinä mainittiin mm. tiedon hakeminen ja 
prosessointi sekä erilaisten ongelmien ratkaisu. Kun vertasimme haas-
tatteluissa esiin tulevia työn ja oppimisen kuvauksia näytti siltä, että 
työ ja oppiminen olivat lähes sama asia. Kuvaukset olivat samanlaiset, 
puhuttiinpa sitten työstä tai oppimisesta. Tässä organisaatiossa järjes-
tettyä koulutusta ei ollut tarjolla lainkaan. 

TAULUKKO 3. Työ ja oppimisen muodot uusmedia-alan yrityksessä

UUSMEDIA-ALAN YRITYS

TYÖN KUVAUS OPPIMISEN MUODOT
1) YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN JA

TYÖTOVEREIDEN KANSSA
a) virtuaalinen

(intranet)
b) ryhmätyö

(neuvojen kysyminen, keskustelut)

1) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
a) suora ihmisten välinen

(yhteistyö työtovereiden kanssa, 
toisten työn seuraaminen, keskus-
telut)

b) virtuaalinen
(Intranet)

2) INFORMAATION ETSIMINEN
(tutkimusraporteista, Internetistä, 
muistioista, jne.)

2) INFORMAATION JA UUSIEN
IDEOIDEN ETSIMINEN
a) virtuaalinen

(www-sivut, ”surffaus” Internetissä 
jne.)

b) vuorovaikutus työtovereiden
kanssa

c) kirjallisuus

3) TIEDON PROSESSOINTI
(tiedon muokkaus ja tiivistäminen, 
tietojen yhdistely)

3) ONGELMANRATKAISU, TUTKIMINEN
(ongelmien ratkaisu työtilanteissa, tois-
ten virheistä oppiminen, uusien ideoi-
den testaus, työn dokumentointi jne.)

4) TESTAAMINEN JA TUTKIMINEN
(uusien ideoiden testaaminen, virheiden 
korjaaminen)

4) TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN/
TOIMINNASSA OPPIMINEN
(työn suunnittelu, aiemmista kokemuk-
sista oppiminen, tiedon soveltamista 
uusiin tilanteisiin jne.)

5) TYÖN SUUNNITTELU
(uusien palvelujen ja projektien suun-
nittelu)

5) MUUT OPPIMISEN MUODOT
(esim. henkilökohtaiset opinnot)
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Oppimista tapahtui haettaessa tietoa erilaisista lähteistä, tiedon or-
ganisoinnissa ja prosessoinnissa sekä testattaessa uusia malleja sekä 
työtä dokumentoimalla. Sitä tapahtui myös projekteissa, kun erilaisia 
ongelmia ratkaistiin työtovereiden kanssa yhdessä työprojekteissa sekä 
opastamalla muita työtovereita. 

Seuraava lainaus kuvaa uusmedia-alan työ- ja oppimisprosesseja 
sekä antaa kuvaa niiden monipuolisuudesta. Esimerkki sisältää run-
saasti mainintoja kognitiivista ja sosiaalisista oppimisprosesseista: 

”Käytännössä se oppiminen tapahtuu niin, että koko ajan…eli se 
että surffataan webissä kaikkii epämääräsiä saitteja, ei se oo ihan 
sattumaa, vaan se on sitä, että koko ajan etitään niitä uusia asi-
oita mitä tulee. Ei voida keskittyä seuraan pelkästään Netscape.
comia, Microsoft.comia, IBM.comia vaikkakin niistä tulee hirveet 
määrät sitä uutta tietoo, mutta nää pienet käyttäjät, pienet ihmi-
set pitkin poikin maailmaa tekee niillä asioilla aina kaikkee uutta 
ja ihmeellistä, sieltä pystytään imeen sellasta, että hei täällä on 
tehty tällänen ja tällänen asia mitäs jos me tehtäskin tästä tällä-
nen sovellus ja sitten joku tekee sen ja…eli kyllä se on tärkee oppimi-
sen väline meille, sieltä haetaan ideoita malleja, uusia asioita mitä 
voitas pyörittää. Sitten kun joku löytää jotain monesti esittelee sen 
jollekin ja sitten joku sanoo sille että tehdään joku testihomma sit-
ten tehdään ja siinä vaiheessa se tekijä oppii sen ja samalla siihen 
liitetään taas uusia ihmisiä jotka oppii sen ja tekemällä oppii sen. 
Sitä kait se on.”

9.5 Saattohoitokoti

Neljäs tutkimusorganisaatio on hoitoalaa edustava saattohoitokoti. 
Organisaation toiminta käynnistyi täydellä teholla 1990-luvun lopulla. 
Työntekijöitä on noin 30 ja tämän lisäksi noin 60 vapaaehtoistyönteki-
jää. Henkilökunta koostuu lääkäristä, sairaanhoitajista, perushoitajista, 
hoitoapulaisista, sosiaalityöntekijästä, fysioterapeutista sekä toimisto- 
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ja keittiöhenkilökunnasta. Kotihoitopalvelu on myös osa organisaation 
toimintaa. Organisaatio oli tutkimushetkellä suhteellisen vakaassa ta-
loudellisessa tilanteessa. Henkilökuntapula oli kuitenkin jonkinastei-
nen ongelma. Tutkimuksessa mukana olleet työntekijät olivat kaikki 
sairaanhoitajia. 

Kuvaus työpäivästä
Aloitan työt menemällä kello seitsemän alkavaan aamuvuoroon. 
Haasteltavani Anita ja muut hoitajat osallistuvat juuri aamupa-
laveriin, jossa yövuorosta lähtevät hoitajat kertovat, mitä yön ai-
kana on tapahtunut. Lisäksi osastonhoitaja kertoo, mitä tämän 
päivän aikana on suunniteltu tapahtuvaksi. Joitakin potilaita 
on määrä siirtää. Päiväkeskuksessa on tänään tarjolla ohjelmaa 
potilaille. Yhdessä mietitään, ketkä potilaista voisivat osallistua 
kyseiseen tilaisuuteen. Työt jaetaan. Palaverissa kiertää kuvia 
erään potilaan hautajaisista. Anita kirjoittaa potilaan omaisille 
muistoadressia. 

Hoitajat ottavat osastolle mennessään mukaansa langattomat 
puhelimet. Lähden kahden hoitajan mukaan. He miettivät ja so-
pivat vielä keskenään, kumpi hoitaa ketäkin potilasta. Valinta 
tehdään sen perusteella, kuinka hyvin tuntee kyseisen potilaan. 
Tilojen käytössä on juuri tapahtunut muutos, joka aiheuttaa ru-
tiineihin uudelleen järjestelyjä. Ruokailutilan paikka on vaihdet-
tu toiseksi. 

Paikalle tulee potilaiden omaisia. Kipulääkkeitä haetaan lisää 
ja potilaille jaetaan aamupalaa. Uusi ateriointipaikka aiheuttaa 
hapuilua, esimerkiksi helposti ei löydy heti paikkaa, minne ruo-
kaa ottaessa laskea tarjotin. Etsinnän tuloksena jostakin löytyy 
kärryt, joilla ruoka siirretään kauempana oleviin huoneisiin. Osa 
potilaista syötetään huoneissa. Anita kertoo työn olevan hyvin 
erilaista kuin tavallisessa sairaalassa. Täällä työ on huomatta-
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vasti kokonaisvaltaisempaa. Syöminen on joillekin potilaille vai-
keaa. 

Hoitajat pitävät pienen kahvitauon. Tämän jälkeen Anita la-
jittelee lääkkeet valmiiksi. Jokaiselle potilaalle laitetaan pieneen 
muovikippoon kyseisen päivän tabletit. Kello 10 jaetaan potilail-
le lääkkeet. 

On kuuma kesäkuun päivä. Potilaita suihkutetaan ja heidän 
lakanoitaan ja vaatteitaan vaihdetaan. Huoneen ilma ei tunnu 
vaihtuvan. Anita työskentelee rauhallisesti. Hän puhuu oman 
potilaansa kanssa samalla kun potilasta suihkutetaan. 

Tänään on myös päiväkeskuspäivä, jolloin potilaita tulee 
saattohoitokotiin pelkästään myös päiväksi. Heille on tänään 
erityisohjelmaa. Hyväkuntoiset potilaat osastoilta menevät myös 
kuulemaan järjestettyä lauluesitystä. 

Uusi ruokailutila on valoisa ja miellyttävä. Potilaat jäävät ruo-
kailun jälkeen keskustelemaan keskenään ja kuuntelemaan mu-
siikkia. Tarjolla on valikoima kirjallisuutta, joita voi halutessa 
lueskella.

Potilaiden peseminen jatkuu. Anita on pukeutunut nilkkoi-
hin asti ulottuvaan muoviesiliinaan ja kumisaappaisiin. Huono-
kuntoisimpien pesuun tarvitaan kumpaakin hoitajaa. Potilaat 
pyyhitään puhtaiksi pesulapuilla ja heille vaihdetaan puhtaat 
yöpaidat tai pyjamat. Myös vaipat vaihdetaan. Osa potilaista jat-
kaa edelleen ateriointia. 

Anita tekee välillä hoitotoimenpiteitä. Hän poistaa limaa 
nuoren potilaan suusta.

Hoitajien ruokatauko. Iltavuoroon tulee yksi hoitaja hieman 
muita aiemmin ja hän on potilaiden kanssa ruokatauon ajan. 
Taustalla potilashuoneiden kutsukellot soivat koko ajan. 

Anita kertoo seuraavaan vuoroon tulevalle yksityiskohtaises-
ti oman potilaansa tilan ja mitä päivän aikana on tapahtunut. 
Vuoron lopuksi Anita täyttää potilaskortteihin päivän aikana 
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tehtyjä toimenpiteitä. Hänen työskentelynsä keskeyttää toinen 
hoitaja, joka haluaa keskustella erään potilaan omaisten kans-
sa käymästään keskustelusta. Myös lääkäriltä kysytään neuvoa, 
joka puolestaan kysyy hoitajan arvioita potilaan elinajasta. Ani-
ta ei osaa sanoa, hänen mielestään potilas olisi voinut kuolla jo 
”monta kertaa”. Anita jää täyttämään potilastietoja kortteihin, 
kun päätän hänen työnsä seuraamisen. 

Oppiminen työssä

Hoitajien haastattelujen perusteella potilaista huolehtiminen sisältää 
hyvin paljon sosiaalista vuorovaikutusta sekä potilaiden että heidän 
sukulaistensa ja muun henkilökunnan kanssa (ks. taulukko 4). Työ-
tä kuvattiin hyvin kiireiseksi ja stressaavaksi. Haastatteluissa painot-
tuivat työn mentaaliset ja emotionaaliset puolet. Havainnoidessam-
me työtä näytti siltä, että työ oli huomattavasti toiminnallisempaa ja 
fyysisempää, kuin hoitajien kuvaukset antoivat ymmärtää. Työ näytti 
myös sisältävän vähemmän vaihtelua, kuin haastatteluissa tuli ilmi. 
Tässä yhteydessä onkin tärkeää huomioida hoitotyöhön sisältyvän nä-
kymättömän, hiljaisen tiedon ja ammatillisen osaamisen merkitys ja 
osuus. Haastattelujen mukaan työssä oli monenlaisia mahdollisuuksia 
oppia. Tämä oli tutkimuskohteena olevista työpaikoista ainoa, jossa 
työntekijät puhuivat työnsä syvällisestä pohdinnasta ja reflektoinnis-
ta. Saattohoitokodissa oli työntekijöiden kuvausten mukaan hyvin laa-
ja oppimismahdollisuuksien kirjo. 

Tutkittaessa hoitotyössä tapahtuvaa oppimisprosessia hieman yksi-
tyiskohtaisemmin kävi ilmi, että työ sisälsi paljon vuorovaikutusta ja 
keskustelua potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. Tärkeä tapa oppia 
oli myös hankkia tietoa potilaskansioista, kirjallisuudesta sekä soveltaa 
koulutuksessa opittuja käsitteitä. Näiden lisäksi oman työn ja käyttäy-
tymisen reflektointi ja työtovereiden kanssa raportointitilanteissa ta-
pahtuva pohdinta olivat keskeisiä esiin tulleita oppimisen muotoja. 
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Seuraavasta kuvauksesta on nähtävissä hoitajan työssä keskeisinä ole-
via oppimisen muotoja: 

”Sanotaan niin, että mulla on ollu hirveen huono omatunto koko 
tän ajan sen jälkeen kun mä oon valmistunu, et mä oon esim. 
hirveen vähän jaksanu lukee ammattikirjallisuutta mikä mun 
mielestä olis toivottavaa, enemmän ehkä sillä lailla että kyselee 
asioita alan ihmisiltä ja mielellään jos on jotain tämmösiä kou-
lutustilaisuuksia tai tämmösiä mä lähden semmosiin, mutta mä 
nyt oo kauheesti jaksanu itekseni lukee mitään. Ja ehkä justiin se 
että kuitenkin jossain määrin joutuu jokapäiväsessä työssä tark-
kailemaan itseään, miten mä teen asioita ja miettimään sitä omaa 
työtä, sellasta itsearviointia. Ja musta on hirveen antosia semmo-
set keskustelut mitä ollaan yövuorossa käyty työparin kanssa kuka 

TAULUKKO 4. Työ ja oppimisen muodot saattohoitokodissa

SAATTOHOITOKOTI

TYÖN KUVAUS OPPIMISEN MUODOT
1) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS

a) potilaiden kanssa
b) omaisten kanssa
c) työtovereiden kanssa

1) SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
a) potilaiden kanssa
b) omaisten kanssa
c) työtovereiden kanssa
d) muiden ihmissuhdetyöntekijöiden

kanssa

2) PÄIVITTÄISET TYÖTEHTÄVÄT
(potilaista huolehtiminen: lääkkeet, 
hoitotoimenpiteet, syöttäminen, pese-
minen jne.)

2) TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN/
TOIMINNASSA OPPIMINEN
(jatkuvasti muuttuvat työtehtävät, koke-
muksista oppiminen)

3) UUDEN INFORMAATION ETSIMINEN
(informaatiota potilaista: taustasta, sai-
rauksista, aikaisemmista hoidoista jne.)

3) KOULUTUS
(lyhytkurssit, seminaarit, vierailut toisiin 
organisaatioihin)

4) OMAN TYÖN JA TOIMINNAN
POHDINTA
(itsearviointi, työtilanteiden reflektointi)

5) UUDEN INFORMAATION ETSIMINEN
(ammattikirjallisuudesta, dokumenteista 
jne.)
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se sitten on ollukaan, justiin ruodittu toinen toistamme tavallaan, 
että hei että kun sä näät kun mä teen työtä niin sano mulle miten 
mä työtäni teen, miten sä näät … Palaute ylipäätään kyllähän se 
kertoo siitä, tuli se sitten työtovereilta tai esimieheltä tai potilaalta, 
omaisilta keltä tahansa, niin kyllähän se aina suuntaa antaa. Mä 
niinkun esim. omahoitajana toimiessa sanon potilaalle, että ole re-
hellinen, anna sitä kritiikkiä, anna palautetta, että ei tarvi pelätä 
sitä, että mä en hoida sua jos sä sanot, että mä teen jonkun asian 
huonosti, vaan yksinkertasesti mä oon sitä mieltä, että ihminen on 
sokee kuitenkin sillai tietyllä lailla, sokee kuitenkin sille omalle toi-
minnalleen. Niin sillai jos joku näyttää vähän peiliä että hei sä teet 
tän asian näin, että voisko sen tehdä jotenkin toisikin niin ehkä mä 
hiffaan, että ehkä sen vois tehdä toisinkin. Et kuitenkin semmonen 
justiin avoimuus kaikenlaisille palautteille ja se, että pyrkii justiin 
tän mahdollisen kritiikin ja ne epäkohdat niin ottaa oppia niistä ja 
pyrkiä kehittyyn.”

9.6 Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Metallialan organisaatiossa oppimisen mahdollisuuksia oli niukasti. 
Tosin eri työtehtävissä toimivien työntekijöiden kuvauksissa oppimi-
sen suhteen oli kuitenkin eroja. Kyseisessä organisaatiossa korostuivat 
työtoiminnassa oppiminen eli aktiivinen soveltaminen ja tekemällä 
oppiminen. Kuten todettiin, työ on pääosin luonteeltaan yksitoikkois-
ta ja saman tehtävän toistoa, mutta toisaalta myös tarkkuutta vaativaa. 
Omaan työhön ei ole juuri mahdollista vaikuttaa. Joissakin työtehtä-
vissä hankittuja taitoja on kuitenkin mahdollista soveltaa laajemmin. 
Tutkimusajankohta osui kesään, jolloin tehtaassa oli hiljaista. Kukaan 
haastateltavista ei kommentoinut työtään stressaavaksi tai kiireiseksi. 

Kaupan alan organisaation haastatteluissa painottui työnantajan 
organisoima koulutus. Itse työtoiminnassa ei nähty juurikaan oppi-
misen mahdollisuuksia. Tavaratalossa työtehtävät näyttivät olevan 
hyvinkin monipuolisia ja vaihtuvia. Niihin ei kuitenkaan ollut juuri 
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mahdollista itse vaikuttaa. Erilaisia taitoja oli periaatteessa mahdollis-
ta hyödyntää, joskin ongelmaksi osoittautui työn suuri pakkotahtisuus 
ja stressaavuus. 

Uusmedia-alalla työn kuvaus ja oppimisen mahdollisuudet osoit-
tautuivat lähes identtisiksi. Työtoiminnan kuvaus oli oikeastaan oppi-
misprosessin kuvausta. Mahdollisuuksia oppia oli siis hyvin runsaasti. 
Työtä ja oppimista kuvattiin usein itseohjautuvaksi tiedon ja ideoiden 
hakemiseksi ja ryhmässä ongelmien ratkaisemiseksi. Työ on luonteel-
taan toisaalta itseohjautuvaa ja toisaalta runsaasti ryhmätyötä sisältä-
vää. Työn tekemiseen on mahdollista itse vaikuttaa kohtalaisen paljon. 
Erilaisia taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta on myös työssä mahdol-
lista toteuttaa. Riippuen tekeillä olevan projektin luonteesta ja vaihees-
ta työ saattaa olla välillä myös hyvin intensiivistä. 

Hoitoalan organisaatiossa työssä oppimisen mahdollisuudet osoit-
tautuivat haastattelujen perusteella varsin monipuolisiksi. Työn luon-
ne poikkeaa hoitoalalla huomattavasti muista tutkimuksessa mukana 
olleista organisaatioista. Työ näyttäytyi pakkotahtisena ja kiireisenä, 
mutta siihen sisältyy haastattelujen perusteella runsaasti oppimisen 
ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia. Kyseinen ristiriita herätti-
kin kysymyksen hiljaisen tiedon suuresta osuudesta hoitajan työssä ja 
toisaalta siitä, kuinka työntekijät puhuvat työstään. Viimeksi mainittu 
liittyy mahdollisesti alan työkulttuurin ja koulutuksen laatuun. 

Kyseisen osan tulokset perustuvat pääosin haastatteluihin. Havain-
noinnit antoivat kuitenkin lisävalaistusta työn luonteeseen ja avasivat 
joitakin haastatteluista poikkeavia näkökulmia oppimisen muotoi-
hin. Näin tapahtui mm. tavaratalon kohdalla. Kaikissa organisaatiois-
sa tapahtuu luonnollisesti kaiken tyyppistä oppimista. Tässä kyse on 
painotuksista eli siitä, millaista oppimista pääosin tapahtuu. Työn 
suunnittelulla ja organisoinnilla (ks. luku 4) on merkittävä rooli työs-
sä oppimisen kehittämisessä. Se, miten työ on organisoitu, vaikuttaa 
siihen, millaiset ovat oppimisen mahdollisuudet. Sekä uusmedia-alan 
yrityksessä että saattohoitokodissa oli nähtävissä runsaasti työssä op-
pimisen mahdollisuuksia. Työn luonne edisti ja oikeastaan ”pakotti” 
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jatkuvaan uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Työn autonomi-
suuden merkitys työssä oppimisen mahdollisuuksille tulee hyvin esiin 
uusmedia-alalla. Mitä enemmän työntekijöillä on mahdollisuuksia va-
lita työmetodit ja työtehtävät, sitä luovempaa oppiminen on. Kaupan ja 
hoitotyön aloilla työn stressaavuus ja osittainen pakkotahtisuus olivat 
estämässä oppimista ja erityisesti luovaa oppimista.

Tarkasteltaessa työpaikkoja oppimisympäristöinä uusmedia-alan 
työpaikka edellyttää toisaalta hyvin itsenäistä, mutta toisaalta hyvin 
sosiaalista tapaa toimia. Kyseisessä työssä erilaiset oppimisen mahdol-
lisuudet ja tiedonlähteet (Internet ym.) ovat koko ajan läsnä. Saattohoi-
tokodin arki ja siellä työskentely näyttävät lyhyen havainnointijakson 
aikana pakkotahtiselta ja suhteellisen yksinkertaiselta perushoitotyöl-
tä. Kyseinen työ vaatii kuitenkin syvällistä käsitystä kuolevan potilaan 
hoidosta. Hiljaisen tiedon osuus on siinä hyvin suuri. Tietoa tarvitaan 
paljon, vaikka se ei jatkuvasti näkyisikään konkreettisessa toiminnas-
sa. Työn luonne ja tietämisen tapa ovat siis hyvin eri tyyppisiä uus-
media-alalla ja saattohoidossa. Metalliverstas oppimisympäristönä 
on puolestaan työn luonteen ja sen organisointitavan vuoksi niukka. 
Työnantaja kuitenkin pyrkii laajentamaan oppimisen mahdollisuuksia 
ja edellytyksiä viihtyä työssä. Tavaratalo on organisaatioista erityislaa-
tuisin. Siellä oppiminen nähdään työntekijöiden taholta koulutuksena. 
Kehitysmahdollisuuksien niukkuus itse työssä kuulosti havainnointiin 
suhteutettuna ristiriitaiselta, koska työtehtävät näyttivät olevan hyvin 
vaihtelevia. Syy tähän selvisi kuitenkin myöhemmin kaupan alan ke-
hittämishankkeessa (Heikkilä & Tikkamäki 2002). Hankkeen aikana 
tuli voimakkaasti esiin kyseisen työn pakkotahtisuus. Kiireessä ja suu-
ren stressin kanssa painiskellessa ei oppimista työntekijöiden mukaan 
tapahdu, vaikka siihen periaatteessa olisi mahdollisuuksiakin ympäris-
tön antamien virikkeiden kautta. Työpaikan tulehtunut ilmapiiri, työn 
stressaavuus ja pakkotahtisuus ovat mahdollisesti myös estämässä mo-
tivoitumista oppimiseen ja konkreettisia mahdollisuuksia siihen. 

Kaikissa neljässä työyhteisössä esiin tulleiden oppimisen tapojen 
mukaan oli mahdollista tehdä seuraava jaottelu kyseisillä työpaikoilla 
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esiintyvistä oppimisen muodoista. Oppimista tapahtuu: a) sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kautta, b) uuden informaation ja uusien ideoiden et-
simisen kautta, c) ongelmia ratkaisemalla ja tutkimalla, d) tekemällä 
oppien/toiminnassa, e) järjestetyn koulutuksen kautta sekä f) muil-
la oppimisen tavoilla. Oppimisen muodot kuitenkin poikkesivat eri 
aloilla ja erilaisissa organisaatioissa. Myös muut tukijat ovat saaneet 
samansuuntaisia tuloksia (esim. Gerber, Lankshear, Larsson & Svens-
son 1995; Pillay & Boulton-Lewis 2000; Pillay, Boulton-Lewis, Wilss & 
Rhodes 2003). Sosiaalinen vuorovaikutus eri muodoissaan näyttää tu-
losten mukaan olevan perusta työssä oppimiselle. Toinen tärkeä tapa 
oppia on virheiden ja toiminnan kautta. Myös ongelmien ratkaisu ja 
uuden tiedon etsintä näyttävät myös olevan keskeisenä. Edellä esitetty 
yleinen jaottelu pitää sisällään monia elementtejä kokemuksellisen op-
pimisen syklistä (konkreettinen kokemus, reflektiivinen havainnointi, 
abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen kokeilu). Työssä oppiminen 
onkin usein määritelty kokemuksen kautta tapahtuvaksi (ks. Beckett 
& Hager 2002; Järvinen & Poikela 2001). Kokemuksellisessa oppimi-
sessa keskeisenä lähtökohtana oppimisessa on reflektion käsite. Ref-
lektiolla voidaan tarkoittaa kognitiivisia prosesseja kuten esimerkiksi 
tiedostamista, pohtimista, analysoimista, arvioimista, kyseenalaista-
mista, kritisoimista, perustelemista sekä vaihtoehtoisten ajattelu ja/tai 
toimintatapojen etsimistä. (Marsick 1996; Mezirow 1996; Schön 1983; 
Hoyrup Pedersen 2004.) Huomionarvoista on, että näiden kaikkien 
työntekijöiden kuvauksissa reflektion osuus jäi kuitenkin yllättävän 
niukaksi. Tähän yhtenä keskeisenä syynä on työn kiireisyys ja stressaa-
vuus. Saattohoitokoti oli ainoa työpaikka, jossa oman työn pohdinta ja 
reflektointi mainittiin haastatteluissa. 

Roger Säljö (2001) toteaa, että jokainen työ tuottaa ja vaatii tietyn 
tyyppistä tietoa ja oppimista. Se, miten työ on kehittynyt, vaikuttaa 
suoraan myös siihen, millaista oppimista siinä tapahtuu. Näin työkult-
tuuri ja oppiminen ovat suoraan sidoksissa toisiinsa ja ne ovat myös 
kehittyneet rinnakkain. Oppimisprosessit ovat eri kulttuureissa erilai-
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sia. Teknologian kehitys vaikuttaa siihen, mitä ja miten opitaan. Työ-
paikalla tuotanto määrää, miten oppiminen tapahtuu. Se ei aina vält-
tämättä ole oppimisen kannalta tehokkain tapa. (Säljö 2001, 37–38.) 
Teoriaosassa käsiteltiin työn luonteen kehitystä ja esiteltiin erilaisia 
oppimisteorioita. Kuten todettiin, behaviorismilla ja tayloristisella 
työn suunnittelulla on joitakin yhtäläisyyksiä; samoin humanistisel-
la ja kokemuksellisella oppimisella sekä työn humanisointiliikkeellä. 
Yksilön itseohjautuvuuteen ja systeemisyyteen perustuva ajattelu on 
puolestaan lähellä konstruktivismin eri muotoja. Tällä hetkellä työ ta-
pahtuu usein erilaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Nämä teemat tule-
vat esiin viimeksi esitellyissä suuntauksissa sosiaalisesta oppimisesta. 

Tutkimuksessa mukana olleiden organisaatioiden työn luonteen 
laatua ja sitä painotusta, mikä oppimisesta työntekijöiden puheessa 
nousee vahvimpana esiin, on mahdollista liittää yhteen esitettyjen tu-
losten valossa. Luonnollisesti monissa organisaatioissa on havaittavissa 
useampia oppimisen tapoja. Metalliverstaassa työ on organisoitu edel-
leen taylorismin periaatteita noudattaen, ja oppiminen painottuu työn 
tekijöiden puheessa behavioristiseen oppimisen tapaan. Tavaratalo 
näyttää myös toimivan pitkälti taylorismin periaatteiden mukaan, jos-
kin toimintaa tehostamaan on rakennettu tiimityöskentelymalli, jonka 
lähtökohtana on kuitenkin pitkälti kontrollin lisääminen, ei yhteistoi-
minnallisuus (Heikkilä & Tikkamäki 2002). Siellä työssä oppimista ei 
koeta juurikaan tapahtuvan. Uusmediayritys toimii pitkälti uusimpien 
työn organisoinnin suuntaisten mukaisesti projektimaisena ja työnte-
kijän autonomiaan perustuvana työpaikkana. Siellä oppiminen on pai-
notukseltaan kokemuksellis-konstruktivistista ja sosiaalista. Saatto-
hoitokodissa työn kohde suuntaa toimintaa humaanimpaan suuntaan 
ja siellä painotus on kokemuksellisessa oppimisessa, jossa mukana on 
konstruktivistisen ja sosiaalisen oppimisen piirteitä. Kestävän kehi-
tyksen piirteitä ei näillä työpaikoilla ollut vielä erityisesti nähtävissä. 
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10 YKSILÖN LÄHTÖKOHDAT TYÖSSÄ OPPIMISELLE

10.1 Aineiston kerääminen ja analysointi

Tässä tutkimuksessa yksilön lähtökohtien tarkastelun osana työssä 
oppimista on tarkoitus laajentaa ja täydentää oppimisteoreettista nä-
kemystä oppimisen potentiaalien tarkastelun suuntaan. Se, millaisia 
odotuksia ja millainen motivaatio työssä oppimiseen on, on sidoksissa 
elämän kokonaisuuteen, ei vain työpaikkaan. Tarkoituksena on lisätä 
ymmärrystä myös työntekijöiden työn ja muun elämän välisestä suh-
teesta. Kyseinen tutkimuksen osa-alue perustuu edelleen neljällä työ-
paikalla; uusmedia-, metalli-, kaupan- ja hoitoaloilla tehtyihin haastat-
teluihin. Haastattelin kultakin työpaikalta kahta työntekijää (yhteensä 
kahdeksan, joista neljä esitetään tässä) heidän alalle tulostaan, opis-
kelustaan, työstään, työssä oppimisestaan ja siinä kehittymisestään, 
tavoitteistaan elämässä ja organisaation ilmapiiristä (ks. liite 1). Koko-
naisuudessaan haastattelut vaihtelivat reilusta puolesta tunnista lähes 
parin tuntiin. Haastateltavilla oli hyvin erilaiset tavat pohtia ja kuvata 
toimintaansa. He antoivat myös erilaisia ja eri “syvyysasteella” olevia 
vastauksia samoihin kysymyksiin. Seuraavissa kuvauksissa tämä tulee 
esiin esitettyjen tarinoiden yksityiskohtaisuudessa ja pituudessa. Jois-
sakin lainauksia on hyvin niukasti, jolloin vastaukset ovat olleet hyvin 
lyhyitä ja selkeitä vastauksia vain esitettyyn kysymykseen. Joissakin 
lainaukset ovat pitkiä ja haastateltavat ovat kuvanneet näkemyksiään 
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hyvin yksityiskohtaisesti. Olen jättänyt tarkoituksellisesti näkyviin 
näitä eroja niin, että haastateltavien erilaiset tavat kertoa omasta työs-
tään ja elämästään tulevat esiin.

Kuten edellä (luvussa 9.1) jo kuvasin, neljää työpaikkaa koskeva ai-
neisto on purettu nauhoilta ja litteroitu tekstiksi. Kysyttyihin teemoi-
hin liittyvät kohdat on koodattu ja sen perusteella on tehty yhteenveto 
vastauksista. Yhteenvedon pohjalta oli mahdollista hahmottaa, miten 
erilaisissa työpaikoissa ja työtehtävissä olevat ihmiset vastaavat. Tä-
män jälkeen palasin haastateltaviin yksilöinä ja muodostin keskeisten 
haastatteluista nousseiden teemojen kautta esitetyt neljä kuvausta. 
Tarkoituksenani ei ole sinänsä pyrkiä tekemään vertailua eri henki-
löiden välillä vaan lisäämään ymmärrystä niistä kysymyksistä, joita 
nämä erilaisissa ympäristöissä toimivat ihmiset kohtaavat. Kyseessä ei 
ole suoranaisesti elämäkertatutkimus (vrt. Jørgensen & Warring 2002; 
Huotelin 1996; Hänninen 2000). Kiinnostuksen keskiössä on haastat-
teluja tehtäessä ollut työ ja siinä oppiminen. 

Seuraavassa luvussa esitetyt tarinat ovat esimerkkejä edellä maini-
tuilta neljältä eri alalta. Eri alojen työntekijöillä on luonnollisesti hyvin 
erilaiset taustat (ks. liite 4). Heillä on hyvin erilainen koulutustausta 
ja orientaatio työn tekemiseen ja siinä kehittymiseen. Mielenkiintoisia 
kysymyksiä nousee esiin runsaasti. Kuinka paljon työn luonne vaikut-
taa siihen, ketä alalle hakeutuu? Millainen motivaatio henkilöillä on 
oppia? Muovaako työ motivaatiota tiettyyn suuntaan? Mistä nämä ta-
rinat kertovat? Onko niin, että tietyllä tavoin suuntautuneet ihmiset 
menevät tietynlaisiin työtehtäviin, vai ovatko myös työpaikka ja työ-
tehtävä vaikuttamassa siihen, millaiseksi muun elämän ja työn suhde 
muodostuu? Olen jaotellut haastattelujen pohjalta tiivistämäni tarinat 
työpaikoittain. Esitän yhden haastateltavan kertoman kokonaisuutena 
nostaen sieltä esiin asioita, jotka tulevat esiin kummankin haastatel-
tavan puheessa samantyyppisesti. Kyseessä on kuvaus alalle tulosta, 
työstä, työssä oppimisesta, kehittymisestä, suhteesta työyhteisöön, tu-
levaisuuden haasteista. Kuvaukset eri aloilta keskittyvät vain yhteen 
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henkilöön siitä syystä, että kerrottu ”tarina” olisi kokonaisuutena hah-
motettavissa helpommin. Pyrkimyksenä on katsoa neljän työntekijän 
kuvauksen kautta motivaatioon ja identiteetin kehittymiseen liittyviä 
kysymyksiä.

10.2 Metallimies 

Ajautumisen kautta alalle
Olli on käynyt ammattikoulun rakennuslinjan. Hänen valmistuttuaan 
rakennusalan työtilanne oli heikko, joten hän hakeutui aluksi ulko-
maille töihin ja sen jälkeen metalliverstaaseen. Olli tekisi mieluimmin 
rakennusalan töitä. Nyt, kun hänellä on vakituinen työpaikka, kynnys 
lähteä hakemaan uutta paikkaa on korkea. Alun perin metalliala ei ol-
lut hänellä edes vaihtoehtona koulutukseen hakeutuessa. “No tietysti 
metallipuoli oli ja se ei mua sillon kiinnostanu, kun mä olin kuullu 
kaikkia semmosia kauhujuttuja taikka semmosia, että aina saa olla 
haalarit päällä likasena siellä. Mä hain sinne rakennuspuolelle ja en 
mä olis menny sinne [ammattikouluun] ollenkaan, jos mä en olis sinne 
päässy.” 

Olli piti ammattikoulua onnistuneena ratkaisuna ja hän viihtyi siel-
lä hyvin. “Kyllä siellä, juu. Kyllä siellä oppi. Kun ei pakolla tarvinnu 
käydä. Siinä oli vähän enemmän, kun se ei ollu semmosta pakkopullaa 
kun yläaste, ja sitten kun sai tehdä tota töitä, ettei se ollu semmosta 
pelkkää istumista.”

Tutkimusajankohtana metallialalla oli työvoimapula ja työhön pää-
seminen oli helppoa. Verstaassa monilla työntekijöillä oli eri alan kou-
lutus. 
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Vaihtelevat tehtävät
“Päivä alkaa. Aamulla katon mitä on, joku määrätty työmäärä ja ote-
taan oikee aine ja sitä katkotaan siihen määrämittaan mikä on mää-
rätty ja pistetään eteenpäin. Välillä kaikkee joutuu, noita rekkoja pur-
kaan ja semmosta ihan, tulee oikeestaan kaikkea tehtyä erilaista.” Olli 
opastaa myös uusia työntekijöitä tehtäviinsä. Tämä on yleinen käy-
täntö kyseisessä työpaikassa. Niin myös Olli opastettiin tehtäväänsä, 
kun hän aloitti työnsä. Hän kuvaa työpaikkaa sotkuiseksi ja asiat ovat 
vähän “retuperällä”. “Niin, joku semmonen siinä on. Joskus on kyllä sii-
täkin kiinni, ettei aikaa ole korjata ihan kaikkia jälkiä. Sitten toi tekee 
paljon, kun jätetään kesken jotain, että siellä on semmosia puolikkaita 
lavoja mitä ei oo lähetetty eteenpäin, missä vaan on lappu, että niin ja 
niin monta tehty, ja ne tekee heti, kun niitä on pitkin lattiaa.” 

Positiivista työssä on mukavat työtoverit. Työllä on Ollille tärkeä 
merkitys elämässä. Ilman työtä ei osaisi olla. Toisaalta tärkeää on myös 
toimeentulo. Mitään erityisiä tavoitteita ei Ollilla työnsä suhteen ole. 
Hän pyrkii tekemän sen niin hyvin kuin mahdollista. “Eipä mulla mi-
tään erikoista tavotetta sillai, että kun nyt saa hommat sillai tehtyä, 
että se menee hyvin, ettei tule mitään sanomisia […].” Ollin työn kuva 
on laajenemassa lähiaikoina. Hän on siirtymässä korjaustehtäviin. It-
senäisyys on työtä tehdessä kasvanut koko ajan vähitellen. 

Toiminnassa oppimista
Johdon kanssa tai yleensä työpaikalla ei ole keskusteltu opiskelu- tai 
oppimismahdollisuuksista. “Että ne tulee ihan luonnollisesti sitten, 
kun täytyy jollekin uus homma neuvoo, et sit se on niin kun siinä tilan-
teessa?” 

Olli kuvaa oppivansa toisilta saamansa ohjauksen lisäksi myös kan-
tapään kautta, kun itse tekee asioita. Paljon kysytään neuvoa toisilta, 
koska koneiden kanssa ei auta ryhtyä kokeilemaan. Ne voivat mennä 
helposti rikki. Kun joku vain kysyy jostakin asiasta, niin aina pyritään 
tietoa välittämään toiselle. Työ menee yleensä rutiinilla. Se vaatii kyl-
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lä tarkkavaisuutta, ettei tapahdu virheitä. Olli aloittaa uusiin tehtäviin 
kouluttautumisen, kun lomakausi on ohitse. Hän aloittaa remontoi-
malla isoa konetta kokeneen remonttimiehen kanssa. Vaihtelu on hä-
nelle erittäin tärkeää työssä. “Ja rupee oleen aika ykstoikkosta kyllä var-
maan sitten. Kun mulla tuntuu, että kun mä olen kaks vuottakin tossa 
tommosta hommaa ois joutunu tekeen, niin emmää täällä olis enää, 
että se ei käy järjen päälle kyllä yhtään.” 

Muu elämä
Olli ei opiskele tällä hetkellä mitään työn ulkopuolella. Hän pitää elä-
mässään tärkeänä kotia, jonka hän jakaa avovaimonsa kanssa. Harras-
tuksina ovat erilaiset liikuntamuodot, metsästys koiran kanssa ja ul-
koilu. Työ ja muu elämä ovat selkeästi erillään toisistaan.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus
Ollilla ei ole ollut suurempia ongelmia työpaikalla. “No täytyy sanoo 
kyllä, että ei niin kun mitään isoo ongelmaa oo ikinä ollu. Tietysti aina 
joskus jotain, vähän semmosta, tekis mieli sanoo vähän jostakin ja sa-
nottukin joskus puolin ja toisin. Mutta ei mitään ikinä niin vakavaa. 
Ihan oikeestaan ihan hyvin menee keskenään. Jotkut on sillai, että ei 
kärsi yhtään toisiaan, justiin täällä yläkerranporukka.”

Olli kertoo työpaikalla olevan todella suuri työntekijöiden vaihtu-
vuus. Hänen kahden vuoden työskentelynsä aikana 40 työntekijästä 
noin 20 on vaihtunut. Olli näkee syyksi tulijoiden nuoruuden. Monet 
menevät armeijaan tai lähtevät opiskelemaan. Hänen näkemyksensä 
on, että kyseinen työ kasvattaa motivaatiota opiskella. “Joo. Kyllä mä 
uskon, että ne aattelee, että se, varsinkin jos ei ikinä ollu esimerkiks 
töissä, niin tää on niin onhan tää nyt, menee mihkä töihin vaan niin, 
ei se oo, kyllä se tuntuu aina oudolta, mennä toisten pillin mukaan, 
mennään ja tehdään mitä käsketään. Ei se, ei nää tehtävät tästä kum-
memmaks muutu. Se on aina semmonen.” 
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Tavoitteista on Ollin mukaan puhuttu työpaikalla. Pyrkimyksenä 
on yleisesti saada asiakkaat tyytyväisiksi, että työtä riittää jatkossakin. 
Kunkin työtehtävän suhteen pyrkimyksenä on tehdä mahdollisimman 
hyvin jokainen työvaihe. Esimerkiksi tavoitteena on toimittaa juuri ti-
lattu määrä tavaraa ja tehdä työ niin, ettei tule ongelmia seuraavassa 
työvaiheessa huonosti tehdyn työn vuoksi. Olli on vaihtamassa työ-
tehtäviä ja sen vuoksi johdon kanssa on käyty keskusteluja Ollin työssä 
kehittymisestä. Keskusteluja käydään vain tilanteen vaatiessa. Olli on 
toiminut työpaikalla 16 eri tehtävässä. Siinä on oppinut paljon. Omat 
tavoitteet sopivat hyvin Ollin mukaan työpaikan tavoitteisiin. “Ei, ei oo 
mitään aikeita mihinkään muuttaa, eikä mitään semmosta, sopii ihan 
toisiinsa.” Lisäopinnot tai ammatin vaihtaminen eivät ole tällä hetkel-
lä Ollin mielessä. Hän oli kuitenkin yrittänyt hakea opiskelupaikkaa 
vuosi sitten, mutta onnistumatta siinä silloin suuren hakijamäärän 
vuoksi. 

Metalliyrityksen työntekijöiden haastattelukysymysten vastaukset 
olivat monen asian suhteen hyvin samansuuntaisia. Toinen haastatel-
tavani Ulla oli Ollia noin 15 vuotta vanhempi. Myös hänellä oli kou-
lutus aivan eri alalle. Selkeästi poikkeavia näkemyksiä kertomuksessa 
tuli esiin mm. oppimisen ja opiskelun tavoitteissa. Ullan oppimisen ta-
voitteena oli lisätä työskentelyn ja toiminnan itsenäisyyttä. Hänen ta-
voitteenaan oli, ettei koko ajan tarvitsisi kysellä toisilta neuvoja. Työssä 
näytti olevan selkeä jako sukupuolen mukaan. Miehet tekivät säädöt ja 
tarvittavat korjaukset naisten koneisiin. Toisena keskeisenä erona oli 
elämässä tärkeäksi koetut asiat. Ulla asetti perheen edelle vielä tervey-
den, työn ja ystävät. Ullan näkemys organisaation tavoitteista oli, ettei 
niitä ja omia tavoitteita voinut edes rinnastaa keskenään. 
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10.3 Myyjä 

Äidiltä peritty ammatti
Ainon äiti on ollut kaupassa töissä, mitä kautta hän oli tutustunut kau-
pan maailmaan jo lapsena. Omien lastensa ollessa pieniä Aino halusi 
välillä pois kotoa ja hän tuli aluksi kesäapulaiseksi ja jäi tavarataloon 
töihin. “A: Se oli jotenkin vaan ihan selkee, että mä tuun kauppaan 
töihin. 

K: Oliks se äidiltä tullu tutuks jo se …?
A: Joo jotenkin oli tuntu, että se oli aina töissä ja itte oli siellä jon-

kun verran mukana ja sillai. Varmaan sieltä jostain.” Aino on käynyt 
keskikoulun ja kertoo nuorempana viihtyneensä koulussa hyvin. Kun 
ikää tuli lisää, muu maailma alkoi kiinnostaa koulunkäyntiä enemmän. 
Hän tuli töihin 22-vuotiaana. Opiskelu ei Ainoa erityisesti kiinnosta-
nut, muu elämä oli selvästi sitä mielenkiintoisempaa. 

Monia tehtäviä
Työ sisältää tavaroiden laittamista hyllyyn, niiden tilaamista, kam-
panjoiden suunnittelemista ja toteuttamista edustajien kanssa. Välil-
lä Aino työskentelee kassalla, tekee hintakortteja ja poistaa tavaroita 
myynnistä. Työhön kuuluu vain hiukan asiakaspalvelua. Asiakaspal-
veluun liittyvää koulutusta on järjestetty runsaasti, mutta Ainon mu-
kaan käytännössä asiakkaita ehtii päivän aikana palvelemaan vain sa-
tunnaisesti. 

Työ on muuttunut valtavasti niistä ajoista, kun Aino tuli taloon. 
Hän oli aluksi kassan laskennassa, johon hänet perehdytti vanhempi 
työntekijä. “Joo. Kato siihen aikaan oli systeemi se, että kun aamulla 
istu kassalle, niin illalla kun lähti niin näki jonon päät siellä. Täällä 
myytiin sillon ihan hirveesti siihen aikaan. Tää homma aamusta läh-
tien kauheet jonot tuolla. Niissä riveissä istuttiin tuolla. Se oli ihan eri-
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laista.” Aino sanoo viihtyneensä työssään hyvin. Hän on ollut talossa 
kauan ja toiminut monissa eri tehtävissä. Hän toimi pitkään elintarvi-
keosastolla ja mm. eri osastojen vastaavana hän on tuurannut esimie-
hiä. 

Aino kertoo työllä olevan tärkeä merkitys hänen elämässään erityi-
sesti, kun ei enää ole pieniä lapsia kotona. Välillä kyllä tuntuu mukaval-
ta päästä töistä pois, mutta sitten taas mielellään palaa takaisin parin 
viikon loman jälkeen. Työ kuuluu Ainon mukaan elämään. Tärkeim-
mäksi syyksi työn tekemiseen Aino sanoo olevan rahan. Työ on kyllä 
mieleistä, mutta Aino toteaa myös: “Mutta eiköhän meistä kuitenkin 
suurin osa tee tätä sen pakon sanelemana.” Mitään erityisiä tavoitteita 
ei Ainolla työn suhteen ole. Pyrkimyksenä on hoitaa se mahdollisim-
man hyvin. Kehittyminen ei tällä hetkellä ole kiinnostuksen kohteena. 
Hän on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Nuorempana oli enem-
män halua myydä tehokkaasti. Kaupallinen ajattelu oli silloin voimak-
kaampaa. Vastuu työssä on kasvanut vuosien myötä.

Runsaasti koulutusta tarjolla
Koulutusta järjestetään talossa paljon ja siihen voi osallistua, jos vain 
haluaa. Tällä hetkellä olisi mahdollista osallistua erilaisiin tuoteryh-
mäkoulutuksiin, esimieskoulutukseen ja “ järkeistämishommiin”. Esi-
miesten kanssa käydään yleensä keskustelut koulutukseen osallistumi-
sesta. 

Aino kuvaa koulutukseen osallistumisen lisäksi omaa oppimistaan 
seuraavasti: asiakastilanteissa palautteen kautta, tuotekoulutuksissa, 
virheiden kautta sekä suunnittelemalla kampanjoita. Oman työn teke-
mistä estävät kuitenkin valmiit kampanjat ja erilaiset rajoitukset siinä, 
kuinka somistuksia saa tehdä. Työhönsä Aino hankkii ideoita vapaa-
aikanaan kierrellessään kaupoissa ja tavarataloissa. “Niin. Kyllä siellä 
niin kun aina kun on lomalla, niin kyllä mä sillä silmällä katton kaup-
poja ja niiden somistuksia kanssa, että oisko jotain ideaa, jonka vois ot-
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taa, että kyllä se jotenkin niin kun mukana kulkee koko ajan näköjään, 
kun mä oikein rupeen miettiin, niin koko ajan se on mun mukana.” 
Oppimaansa Aino jakaa toisille työntekijöille aina tarpeen mukaan. 
Jos hän vain huomaa jonkin asian, jota voisi kehittää, hän puhuu sii-
tä toisille. Aino kertoo konkreettisen esimerkin tilausten tekemiseen 
liittyvästä ideasta, minkä hän sai leviämään osastolta toiselle (ks. luku 
9.3). Tällä hetkellä Aino ei opiskele mitään liittyen työhönsä. Hän on 
vastikään lopettanut esimiesvalmennuksen. 

Muu elämä
Vapaa-aikanaan Aino ei myöskään tällä hetkellä opiskele mitään. Hä-
nen elämässään tärkeintä ovat terveys, lapset ja lapsenlapset. Hän pitää 
myös matkustelusta. Aino kokee, että hänellä on elämässään kaikkea, 
eikä hän erityisesti kaipaa mitään: Hänellä on koti, lapset, lapsenlapset, 
liikuntaharrastukset ja mahdollisuus matkustaa. Aino käy pari kertaa 
vuodessa ulkomailla, kesäisin Kreikassa ja talvella jossakin kauempana 
mm. Kaukoidässä. Hän ei ole enää kiinnostunut osallistumaan koulu-
tukseen. Rauhallinen elämä on tällä hetkellä tärkeintä. 

Hyvä ilmapiiri1

Aino sanoo työpaikan ilmapiirin olevan hyvän. ’Ainahan on jotakin 
pientä’, ja nyt viime aikoina on ilmaantunut jotakin, mutta yleisesti 
ottaen ilmapiiri on ollut hyvä. Aiemmin oltiin tekemisissä myös va-
paa-aikana, mutta ei enää. Tällä hetkellä työntekijöiden keski-ikä on 
korkea. 

Organisaation tavoitteista puhutaan avoimesti, ja ne ovat kaikille 
selvät. Kerran kuukaudessa tavaratalojohtaja pitää tiedotustilaisuuden. 
1  Kun haastatteluja tehtiin työpaikalla, sen ilmapiiri koettiin positiiviseksi. Pian 

tämän jälkeen tavaratalon johtaja vaihtui ja tilanne organisaatiossa muuttui. 
Työntekijöiden mukaan ilmapiiri huononi merkittävästi. (Heikkilä & Tikkamäki 
2002.)
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Tavoitteet liittyvät lähinnä myyntilukuihin. Tilaisuudessa käydään 
läpi, mikä on ollut tavoite, ja miten siihen on päästy. Omat tavoitteet 
liittyvät Ainon mukaan talon tavoitteisiin. Työ on siinä mielessä sel-
keästi määritelty. Aino ei myöskään näe mitään ongelmaa työpaikan 
tavoitteiden ja oman elämänsä yhteensovittamisessa.

Liisan, joka toimii samanlaisissa tehtävissä kuin Aino, vastaukset 
ovat hyvin samanlaisia jo alalle tulosta lähtien. Kumpikin oli tullut 
töihin nuorena joko sukulaisen tai tuttavan kannustamana. Eroa oli 
suhtautumisessa tulevaisuuteen. Liisalla oli kiinnostusta saada lähi-
tulevaisuudessa elämäänsä uusia haasteita esimerkiksi oman liikkeen 
perustamisen kautta. 

10.4 Copywriter 

Oman paikan hakemista
Leila kuvaa olleensa keskiverto-oppilas, joka pärjäsi koulussa hyvin, 
kun teki paljon töitä. Hänelle ei kouluaikana ollut selkeää kuvaa sii-
tä, mille alalle haluaisi suuntautua. Kirjoittaminen kiinnosti, ja hän 
pohti yhtenä mahdollisuutena toimittajan työtä. Leila piti kuitenkin 
välivuoden ja teki töitä lääketehtaassa liukuhihnalla. Se motivoi häntä 
seuraavana vuonna valmistautumaan pääsykokeisiin perusteellisesti 
ja hän pääsikin sisään yliopistoon toisella yrittämällä. Leila ei viihty-
nyt omalla laitoksellaan [tiedotusopin] kovin hyvin maailmankuvansa 
erilaisuuden vuoksi. Hän opiskeli muita aineita, jotka olivat lähempä-
nä hänen omia kiinnostuksen kohteitaan. Hän myös mietti pääaineen 
vaihtamista toiseksi. Opiskeluaika oli Leilan mukaan hauskaa ja vapaa-
ta, mutta kovin kaukana työelämästä. Opiskelu oli kovin teoreettista. 
Hän valmistui nopeasti ja sai heti työpaikan. Hän koki opintojen päät-
tymisajankohdan olleen hyvän, koska muutaman vuoden kuluttua hän 
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ei laman vuoksi todennäköisesti olisi enää saanut töitä. Monille opiske-
lutovereille kävi huonommin. He eivät saaneet vakituista työpaikkaa, 
vaan joutuivat tasapainottelemaan lyhyissä pätkätöissä. Miehen työn 
vuoksi perheelle tuli pian muutto toiseen kaupunkiin ja Leila aloitti 
työnsä uudessa paikassa tekstin tekijänä (copywriter). Hän oli välillä 
äitiyslomalla kahden lapsen syntymän vuoksi. Kaupunkia vaihdettiin 
välillä miehen työn takia. Kolmen vuoden kotona olon jälkeen Leila 
päätti lähteä takaisin työelämään. Hän sai hyvän työpaikan yrityksen 
henkilöstölehdessä. Hän työskenteli siellä neljä vuotta, jonka jälkeen 
hän jäi äitiyslomalle kolmannen lapsensa vuoksi. Nyt kyseessä oleva 
työpaikka on suhteellisen uusi ja ensimmäinen viimeisen äitiysloman 
jälkeen. 

Leila ei nuorena kuvitellut toimivansa kyseisenlaisessa työssä. Hä-
nen haaveenaan olisi ollut eläinlääkärin ammatti, mutta se ei ollut ter-
veydellisistä syistä mahdollinen. Leila pohtii tekemiään valintojaan. 
Hänen mielestään elämä on vain vienyt jonnekin. Nyt on vaikea teh-
dä suuria suunnan muutoksia. “Sitä vaan päätyy johonkin. Sitten sitä 
kolmi- tai nelikymppisenä kattoo, jahaa tässä mä nyt oon. Voi miet-
tiä, että vaihtasko sitä elämän suuntaa. Oikeesti se on vähän vaikeeta 
tässä meidänkin perhetilanteessa kun on kolme pientä lasta ja miljoo-
nan markan asuntovelat niin siinä ei hirveesti ruveta muuttaan niitä 
elämänsuuntia siinä vaiheessa, että lähempä opiskelemaan kuudeks 
vuodeks jotain muuta. Se on ihan mahdotonta, siis jos olis mahdol-
lista, jos ei olis tämmösiä taloudellisia sidoksia, niin ehkä mä lähti-
sinkin opiskeleen vielä jotain muuta, mutta se on mahdotonta tässä 
tilanteessa. Sanotaan 10–15 vuoden päästä, niin enhän mä sittenkään 
vielä hirveen vanha oo. Kyllä sitä viiskymppisenäkin voi vielä tehdä jo-
tain muuta.” Leila olisi motivoitunut aloittamaan uudelleen opiskelun, 
mutta perhe-elämä vie ajan ja voimat niin, ettei siihen ainakaan vielä 
tunnu riittävän voimia. 
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Haasteellinen työnkuva
Normaalisti Leila aloittaa työpäivänsä kello kahdeksan. Muut työnte-
kijät aloittavat tunnin myöhemmin. Leilalla on erityissopimus lasten 
kuljetusjärjestelyjen vuoksi. Töihin tultuaan hän kertoo katsovansa 
Aamulehden kannen, lukevansa sähköpostinsa ja uutispalveluja ver-
kosta. Nyt meneillään on kaksi työtä. Hän tekee aamulla sitä, mikä 
vaatii enemmän keskittymistä. Aamulla toimistossa ei ole vielä muita, 
joten voi työskennellä rauhassa. Usein käy niin, että päivän aikana työt 
vuorottelevat. Koko ajan tulee sähköpostia ja yhteydenottoja asiak-
kailta. Leila nauttii hieman kaoottisesta työpaikasta. Nyt työ on hyvin 
paljon työpisteessä paikallaan oloa. Hän pohtii, alkaako hän jossakin 
vaiheessa kaivata enemmän asiakaskontakteja. 

Työhön perehdyttämistä ei ole ollut lainkaan. Organisaatio on niin 
nuori, että tämänkaltaisia toimintoja ei ole vielä päässyt syntymään. 
“Me ollaan puhuttu tuolla paljon, että kun on niin paljon uusia ihmi-
siä muutaman kuukaudenkin sisään, että tää on niin nuori organisaa-
tio, jossa esimiehetkin on nuoria ja jotka niin kun perustaa kavereiden 
kanssa firman missä on kiva tehdä töitä, et ne on ollu sitten vähän ih-
meissään kun yhtäkkiä onkin ihmisiä, jotka on heitä vanhempia, jotka 
tulee valmiista organisaatioista, jotka tottunu tiettyihin tapoihin toi-
mia, niin on ollu puhe, että pitäiskö näille uusille työntekijöille näille 
uusille työntekijöille tehä jotain muutaki, jotka on otettu sisään, kun 
laittaa vaan tuoliin istuun; tos on sun kone ja tos on tuoli, ala tekeen 
hommia. Se ei välttämättä toimi.” 

Työ on pääasiassa tekstin tekemistä eli copywriterin työtä, mitä 
mainostoimistossakin tehdään. Tällä hetkellä menossa on ison yri-
tyksen www-sivujen tekstien kirjoittaminen. Leila tekee paljon yhteis-
työtä AD:n kanssa, joka suunnittelee sivuston visuaalisen ulkoasun. 
Mukana ovat myös koodaaja ja ohjelmoija. “Se on tämmönen suuri 
suomalainen teollisuusyritys, jolle tehdään ihan tyhjästä uus palvelu 
tonne verkkoon, et siinä tulee tietoo historiasta ja nykypäivästä ja tu-
levaisuuden tavotteista ja liiketoiminnan tavoista ja liiketoimintaryh-
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mistä ja mistä kaikista sitten, sitä aika paljon tuottaa ja ensin kerätä 
se aineisto ja tuottaa se teksti ja käydä sitä asiakkaan kanssa läpi ja 
vähän stilisoida ja muuttaa ja se on hyvin paljon samantyyppistä kun 
sillon aikanaan kun mä olin siellä mainostoimistossa, että teen paljon 
yhteistyötä AD:n kanssa, joka sitten taas suunnittelee sen visuaalisen 
ulkoasun, mutta nyt on sitten taas semmosia uusia elementtejä mitä 
sillon aikasemmassa paikassa ollu eli ohjelmoijia ja koodaajia, jotka 
on siinä on mukana, mutta muuten niin kun noin työn kuvaltaan se, 
tavallaan se on aika jännää, vaikka toi media on ihan uus ja tää tiimi 
on ihan toisenlainen kun sillon kun on edellisen kerran ollu copyna, 
niin silti se, ei se tekstin teko oo mihinkään muuttunu, ihan samanlais-
ta tuskaa se on kun ennekin. Ennen oli valkonen paperi, nyt on sit tyhjä 
harmaa ruutu, joka tuijottaa vaativasti siinä, että tyhjästä pitäs jotain 
nyhjästä…” Leila kuvaa varsin yksityiskohtaisesti kuinka hän työsken-
telee tekstin kanssa. 

Leila sanoo viihtyvänsä työssään erittäin hyvin. Hän pitää työpai-
kan vapaasta ilmapiiristä. Sieltä puuttuu hierarkia täysin. Lähtökoh-
tana on, että kaikki ovat hyviä omalla alallaan ja kaikki tarvitsevat 
toisiaan. Talossa ei ole esimies–alainen-asetelmaa. Toimitusjohtaja on 
tietenkin johtaja isolla J:llä ja hän vastaa viimekädessä kaikesta. Hän 
on kuitenkin paljon Helsingin toimistossa. Leilalle on hyvin tärkeää, 
että työpaikka on perheen kanssa samalla paikkakunnalla. Edellisessä 
työpaikassa hän joutui matkustamaan kahden kaupungin väliä, ja se 
on pienten lasten äidille raskasta ja liian paljon aikaa vaativaa. 

Työllä on suuri merkitys Leilan elämässä. Hän ei jaksanut olla pel-
kästään lasten kanssa kotona. Leila pitää tärkeänä, että kun oli aika 
olla lasten kanssa, hän teki niin. Nyt kuitenkin työn mukanaan tuomat 
sosiaaliset kontaktit ovat hänelle hyvin tärkeitä. Hän kokee voivansa 
hyödyntää koulutustaan ja ammattitaitoaan ja on valmis oppimaan 
uusia asioita. Kotiin hän ei kuitenkaan töitä kanna. 

Pääasialliseksi motiivikseen työn tekemiseen Leila sanoo aluk-
si olevan rahan, mutta nauraa makeasti sen päälle. Hän pohtii juuri 
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tämä työn antavan hänelle paljon uusia valmiuksia, joita hän katsoo 
tarvitsevansa työelämässä. Uusmedia-ala on uusi alue, jonka hän halu-
aa oppia. Tärkeää on myös ei-hierarkkinen organisaatiorakenne, joka 
mahdollistaa erilaisen työskentelyn. Kehityksessä mukana pysymi-
nen oli suurin motiivi aloittaa työ uusmedia-alalla. Yleisenä motiivina 
työn tekemiseen on valinta kotona olemisen ja työssä olemisen välillä. 
Työssä oleminen tuntuu nyt houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Vii-
me kädessä taustalla on myös raha, mutta se ei ole Leilalle keskeisin 
motivaatiotekijä. 

Tärkein tavoite työn tekemisessä Leilalla on oppia tekemään työ 
hyvin. Hän toivoisi voivansa olla ylpeä siitä, mitä tekee. Uratavoitetta 
hänellä ei juuri ole, vaan hän ajattelee uraa enemmänkin horisontaali-
sena kehityksenä, oman osaamisen kehittymisenä ja tyytyväisyytensä 
omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa. Työssä viihtyminen ja tun-
ne, että hallitsee sen, mitä on tekemässä, ovat tärkeitä asioita. Haas-
tavat työtehtävät antavat haasteita oppimiselle, mikä on myös Leilan 
mielestä tärkeää. Hän haluaisi kehittyä nimenomaan omilla erityis-
alueillaan eli tekstin tekemisessä, konseptin ja sivun suunnittelussa. 
Leila pitää tärkeänä, että pystyisi jollakin tavalla hallitsemaan myös 
ryhmän muiden jäsenten työtä. Niin hän pystyisi huomioimaan heidän 
työvaiheensa tehdessään omaansa. Keskeistä olisi hallita kokonaisuus 
ainakin niin, että ymmärtäisi, mitä eri alueilla tapahtuu. Leila on kiin-
nostunut opintojensa jatkamisesta näillä eri alueilla, mutta juuri nyt 
siihen ei ole pienten lasten ja perheen vuoksi mahdollisuutta. 

Motiivit työn tekemiseen ovat vuosien kuluessa Leilalla muuttu-
neet. Alkuvaiheessa hän ajatteli enemmän uraa. ”… että jos sä lähet 
siihen putkeen, et niin se on sitten, toiset tekee sen valinnan ja jos tyk-
kää siitä, niin sehän on ihan ok heille, mutten mutta kyllä omat arvot 
on silleen muuttunu, kyllä sitä on silleen miettiny, että mitä juttuja 
niin kun haluaa, niin se on ihan muuta kun se bemari ja käyntikortti, 
kyllä ne on muuttunu tosi paljon. Tietysti ei sitä muista mitä ajatteli 
kaksikymppisenä, mutta kuitenkin musta tuntuu, että mä muistasin 
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ja kuvittelin, että sillon vaihteli nää, mä halusin olla viestintäpäällik-
kö jossain suomalaisessa suuryityksessä, että se oli niin kun se, että se 
olis tosi hienoo. Tänä päivänä sillä ei oo mulle mitään merkitystä. Ei 
vähäisintäkään. Paljon tärkeempää on työn sisältö ja elämän sisältö 
kokonaisuutenaan. Se, et voi olla semmosessa työssä, että se on kivaa ja 
kivat työkaverit, niin se on paljon tärkeempää.” 

Itseohjautuvaa oppimista
Leilan mukaan mahdollisuuksia oppimiseen on rajattomasti, jos sii-
hen vain olisi aikaa; jos olisi itsellä aikaa ja toisilla aikaa opettaa. Nyt 
oppi tulee pieninä palasina. Leila yrittää kuunnella, mitä muut puhu-
vat omasta työstään, miten he tekevät asioita ja mitä he ajattelevat. 
Kukaan ei ehdi opettamaan mitään. Ulkopuoliseen koulutukseen olisi 
tietenkin mahdollisuus osallistua, mutta Leilan mukaan tarjolla ei ole 
juurikaan sellaista, mistä hänelle olisi erityisesti hyötyä. Kirjallisuutta 
ja verkkolehtiä voisi lukea enemmänkin. Työpaikalla on paljon ihmisiä, 
jotka opiskelevat samanaikaisesti jossakin oppilaitoksessa, yliopistolla 
tai korkeakoulussa. Joihinkin tehtäviin on työpaikalla järjestetty koulu-
tusta, kun on ilmaantunut tarvetta. Tällä hetkellä kirjoittamiseen liit-
tyvää koulutusta, joka hyödyttäisi Leilaa hänen työssään, ei ole tarjolla. 
Paljon hän oppii yhteistyöstä työtovereiden kanssa, esimerkiksi AD:n 
miten teksti ja visuaalinen ilme saadaan toimimaan yhteen. Kovin pal-
jon Leilalla ei ole työtovereita, jonka kanssa voisi pohtia työprosessia. 
Talossa on toinen copywriter, jolla ei ole kovin paljon kokemusta alas-
ta. Leilalla ei ole juurikaan ketään, keneltä voisi kysyä neuvoa. Kaikesta 
on otettava itse selvää ja näin oppii vähitellen kantapään kautta, mikä 
toimii. Kesällä hän ajattelee perehtyvänsä asioihin, joista hän kaipaa li-
sää tietoa. Silloin on yleensä hieman rauhallisempaa. Hän pohtii kuva-
työkalupakin tekemistä sekä itselleen että muita työntekijöitä ajatellen. 
Ideana on kerätä tietoa niin, että se hyödyttäisi tulevaisuudessa myös 
muita työntekijöitä. Nyt Leila tekee ratkaisuja kysellen kommentteja ja 
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mielipiteitä eri ihmisiltä. Hän on huomannut, että niiden ei kuitenkaan 
pidä liikaa antaa vaikuttaa itseensä ja omiin ratkaisuihinsa. Verkos-
ta (www) on mahdollista katsoa ja vertailla vastaavia palvelukokonai-
suuksia kuin mitä on itse tekemässä. On myös mahdollista keskustella 
eri tekijöiden kanssa siitä, miten asioita tehdään. 

Oivallukset ja ideat syntyvät Leilalle usein kiireessä ja viime hetken 
paniikissa. Kun on kaksi minuuttia aikaa ja jokin ratkaisu on tehtävä, 
ne ”puristuvat” jostakin. Hän ei niinkään saa ideoita pohdiskellessaan 
asioita rauhassa tai työtovereiden kanssa aivoriihessä. Joskus täytyy lu-
kea ja käydä läpi hirvittävä määrä materiaalia, mietittävä, puurrettava 
ja kirjoitettava eri vaihtoehtoja. Sitten kun on viimeinen pakko keksiä, 
niin sitten tulee tehtyä. 

“L: Joo kyllä mä oon just semmonen niin kun deadlainien kanssa 
tasapainoilija, ettei mulle sovi se, että on niin kun hirveesti aikaa tehä 
jotain. Se vaan venyy ja paukkuu eikä se lopputuloskaan oo välttämät-
tä yhtään parempi. Kyllä sitä tommosen paineen alaisena saa paljon 
parempaa työtä aikaseks. Mä oon ite huomannu, että hyvä tietää, että 
me ollaan just siinä.., että nyt se on pakko keksiä, että tän pitää olla 
niin kun klo 12 valmis piste. 

K: Tavallaan toi ympäristö on sulle se, joka..
L: Niin on se on paljon … et siinä on myös eri ihmisiä, joiden työ on 

juuri semmosta, että tietyt päivämäärät mihin mennessä pitää tehdä, 
et se työ, sitä kuitenkin pystyy hallitseen sitä työtä ja pystyy hankkiin 
sen tarvittavan tiedon siihen mitä sä teet, et ei käy niin, että mull on 
tunti aikaa aika mulla oo mitään aineistoja kasassa, mutta mä en oo 
niin kun saanu sitä valmista aikaseks. 

K: Et se valmistautuminen on kuitenkin lähteny käyntiin jo aika-
semmin. 

L: On. Et se on vaan se loppupuristus. Se loppupuristus vaan jää sii-
hen viimetinkaan, et sillon haluu kuitenkin pitää sen homman aisoissa, 
että tekis niin että tekee kaks viikkoo vaan kaikkee kivaa, vaan sit yht-
äkkiä, et sen kaiken työn voi käyttää siihen projektiin, mut et tavallaan 
se julkasukelponen juttu syntyy vasta sitten ihan lopuks.”
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Leila kertoo eri alojen ammattilaisten keskustelevan keskenään pal-
jonkin työhön liittyvistä kysymyksistä. Ongelmana hänen kohdallaan 
on, että kirjoittajia on niin vähän. Hän olisi myös kiinnostunut kuule-
maan muiden ammattilaisten tekemisistä oppiakseen eri työalueista 
enemmän. Sähköpostin kautta informoidaan toisia esimerkiksi uusista 
palvelimista ja lähetellään artikkelikopioita. Kyse on tällöin enemmän 
koko toimialaan liittyvästä tiedosta. 

Yleisesti ottaen vastuu on itsellä. “Ei meillä saa ohjausta kukaan 
mihinkään, kyl se on niin, että jokaisen pitää pitää ite ittestään huoli, 
ettei siellä kukaan ketään kerkee kädestä taluttaa.” Leila kokee suu-
rimmaksi kehityshaasteekseen kokonaisuuden hallinnan parantami-
sen ja muiden työn paremman ymmärtämisen. Silloin hän kokisi viih-
tyvänsä työssään paremmin. 

Muu elämä
Vapaa-ajan Leila omistaa kolmelle pienelle lapselleen ja keskeneräi-
selle omakotitalotyömaalle. Häntä kiinnostaisi opiskelu esimerkiksi 
ammattikorkeakoulussa. Hän on katsonutkin ohjelmia sivujen tuotan-
nosta ja html:stä. Kurssien tuntimäärät ovat vain tämänhetkisessä elä-
mäntilanteessa ylivoimaiset. Opiskelu on tällä hetkellä vain haave.

Leilalle on elämässä tärkeää terveys, oma terveys ja perheenjäsen-
ten terveys. Se menee ylitse muiden. Lapsen sairastamisen myötä elä-
män arvot ovat muuttuneet. “… Se oli se ensimmäinen missä ne arvot 
muutu. Se oli yks ehkä mikä oli siinä taustalla, että minkä takia ru-
pes niin kun kattoon elämää toisesta näkökulmasta. Et se, sillon sen 
huomas, että miten pitäs osata niin kun arvostaa sitä ihan tavallista 
arkielämää, että mennään töihin kotiin kouluun, päiväkotiin ja voi-
daan tehdä sitä ilman, että siinä on mitään tämmöstä asiaa mihin ei 
voi ite vaikuttaa millään lailla. Totta kai perhe on hirveen tärkee kun 
sitäkin on noin paljon kertyny, mutta työ on myös hirveen tärkeä, että 
pystys niin kun nää asiat pitään tasapainossa, niin et mikään ei niin 
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kun mee yli muiden ja onnellisuushan on tietysti se mikä tulee sitten 
näiden kaikkien, jos ne pystyy kaikki yhteen sovittaan, niin se on se just 
tietenkin tärkeetä tässä elämässä …” Perhe ja perhe-elämä on Leilalle 
hyvin tärkeä kokonaisuudessaan. Leila kertoo viimeisen 10–15 vuoden 
aikana tapahtuneen niin paljon, että on vaikeaa kuvitella, että sama 
tahti voisi jatkua. Perhe on muuttanut, vaihtanut työpaikkoja ja saa-
nut lapsia. Nyt esikoinen on aloittanut koulun, ja kohta muutkin lap-
set aloittavat koulun. Leilan mielestä nyt on tarpeen asettua aloilleen. 
Kauhuskenaariona Leilalla on kauppaan–töihin–kotiin-tulevaisuus. 
Jotain muutakin olisi kehitettävä, ehkä matkustelua. Työ tuntuu kui-
tenkin todennäköisimmältä, mistä on mahdollista saada uusia elämyk-
siä. Siitä on mahdollista saada vaihtelua arkirutiineihin. 

Rento ilmapiiri – ei hierarkiaa
Aluksi Leilaa mietitytti nuorten ihmisten pariin joutuminen uudessa 
työpaikassa. (Työpaikalla on 4 Leilaa vanhempaa ja noin 10 nuorempaa 
työntekijää.) Nuoret ovat olleet koko ajan tietokonemaailmassa. Suku-
polvien välinen kuilu on selvästi nähtävissä. Alkuun oli jonkinlainen 
epäilys tilanteesta. Leila on kuitenkin huomannut, että kaikilla on 
omat vahvuusalueensa. Yleinen ilmapiiri työpaikalla on vapautunut. 
Muutoksia tapahtuu valtavaa vauhtia. “No se on hyvin semmonen rento 
ja vapaa. Et tietysti nyt kun meille on tullu niin paljon uusia ihmisiä 
ja organisatio on muuttunu niin hirveesti niin se tuo omia ongelmian-
sa sitten. Joskus on semmonen olo, että karkaako mopo käsistä, että 
pystyykö X [johtaja] hallitsee sitä kokonaisuutta, kun meillä ei oo ollu 
hierarkiaa, eikä meillä oo ollu ihmisiä, jotka vastais niin kun tästä or-
ganisaatiosta sinänsä, niin siin on tiettyä niin kun hankausta ja han-
kaluuksia, että on meitä vanhempia ihmisiä, jotka odottaa organisaa-
tiolta myös tiettyä vastavuoroisuutta, että tavallaan ei haluta mitään 
rajotuksia eikä mitään kulisseja, mutta on tiettyjä prosesseja joiden 
toivois ehkä toimivan paremmin kun toimii tänä päivänä, et niissä voi-
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daan tulla jo vähän puolin ja toisin sanomista, että mistä oikein aina, 
miks tää tehään näin kun tän pitäis mennä näin, mutta ei se nyt oo 
vaikuttanu siihen työn tekemiseen, mä en oo tehny protestii, että mulle 
on yks ja hailee […]. Tietysti tuolla ei oo vaihtuvuutta, se ei vielä näy 
kun meillä on niin kun meillä on niin kun eniten uusia ihmisiä tullu 
viimisen vuoden aikana, että sehän kertoo niin kun työilmapiiristä hir-
veen paljon. Varsinkin meidän alalla kertoo, kun työpaikkoja on saa-
tavilla. Jos ei viihdy niin voi äänestää jaloillaan sitten hyvin helposti, 
että toistaseks ainakin tuntuu siltä, että ihmiset viihtyy keskenään ja 
työssään […] he näyttää viihtyvän myös työn ulkopuolella. Ne käy yhes-
sä kapakoiss ja ne käy yhdessä harrastamassa ja tällai, mikä on musta 
ihan hyvä merkki.” 

Toiminnan tavoitteista keskustellaan työpaikalla usein. Maanan-
taisin on palaveri, jossa puhutaan asioista, millainen kuva halutaan 
antaa ulospäin ja asiakkaille. Arvoista puhutaan paljon ja siitä, millais-
ta työtä yritys haluaa tehdä. Pikemminkin pyritään siihen, ettei tehdä 
keskinkertaisia tuotoksia vaan hyviä töitä, ja välillä sitten joku työ voi 
epäonnistua. Kuitenkin on myös otettava huomioon asiakkaan toiveet, 
sillä he kuitenkin maksavat työstä. 

Leilan omana tavoitteena työn tekemisen suhteen on, että hän voisi 
olla ylpeä siitä, mitä on tehnyt. Työ tulee kaikkien nähtäväksi verk-
koon. Tuloksia saatetaan arvioida julkisesti verkossa keskustelupals-
toilla. On tärkeää, että tekee hyvää työtä. Leila näkee, että on tärkeää, 
että työntekijän ja työnantajan tavoitteet ovat samansuuntaiset. Hänen 
mukaansa heille ei edes palkattaisi henkilöitä, jolla olisi erisuuntaiset 
tavoitteet. Todennäköisesti työpaikalle ei edes hakisi sellainen henkilö. 
Tilanne ei ainakaan tulisi kestämään kauaa. 

Uusmedia-alan haastateltavien näkemykset olivat monelta osin yh-
teneviä, vaikkakin elämäntilanteet olivat hyvin toisenlaisia. Toinen oli 
noin 30-vuotias perheen äiti ja toinen nuorehko vielä opiskelemassa 
oleva mies. On luonnollista, että esimerkiksi vapaa-ajanvietto on näillä 
henkilöillä hyvin erilaista. Nuorella miehellä on monia vaativia har-
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rastuksia mm. kuorossa laulaminen ja sukeltaminen, sekä vapaa-aika-
na opiskelu. Työssä oppimisen tavoitteissa on nähtävissä hieman eroa. 
Leila on kiinnostunut työssään kokonaisuuksien hallinnasta ja mies-
henkilö enemmänkin kyvystä ratkaista käsillä olevia ongelmia. 

10.5 Sairaanhoitaja 

Kutsumuksena hoitoala
Anitalla oli ylioppilaaksi tulonsa jälkeen mielessä kolme eri vaihtoeh-
toa, mitä hän haluaisi opiskella. Kaikki kolme olivat hoitoalalta. Sai-
raanhoitajan pääsykokeet sattuivat kuitenkin olemaan ensimmäisenä. 
Lyhyehkö koulutus ja mahdollisuus erikoistua johonkin kiinnostavaan 
erityisalueeseen kiinnostivat. Anita on ollut työelämässä jo lähes 20 
vuotta. Hänen mielestään ennen opintojen aloittamista olisi ollut hyvä 
olla kokemusta sairaalatyöstä. Hän tuli alalle hyvin nuorena ja tietä-
mättömänä. Anita on kuitenkin kohtuullisen tyytyväinen ratkaisuun-
sa. “Kyllä mä oon, et koska, kyllä mä koko ajan, että jos jotakin muuta 
löytyy parempaa, niin mä voin vaikka vaihtaa, mutta ei oo tullu vie-
lä.” Anita on aina pitänyt opiskelusta. Työnsä ohessa hän on jatkuvas-
ti käynyt yliopistokursseja ja täydentänyt ammatillista tutkintoaan. 
Opiskelu on seurannut koko ajan mukana. Se auttaa häntä jaksamaan 
paremmin työssä. Koulutuksen kautta on mahdollista katsella omaa 
työtä hieman etäämpää. “Joo ja sit semmonen eri näkökanta, et kun on 
tätä työtä, tekee kaiken yötä, niin se on jotenkin kauheen uuvuttavaa ja 
turruttavaa ja sit kun menee vähän kauemmaks, koulusta, kattoo siltä 
opiskelujen kautta, niin näkee uusia näköaloja jotenkin ja kehittyy ja 
se on jaksamisen väline kanssa, vaikka se on rasittavaakin työn ohella. 
Et ei sitä aina jaksa, mutta et sit aina kun tulee se hetki, että nyt vois 
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taas opiskella niin siihen sit aina tarttuu, enkä oo katunu.” Opiskelu on 
Anitan mukaan vaikuttanut paljon siihen, miten hän työtään tekee. 

Kuolevan kokonaisvaltaista hoitamista
Anitan työ on kuolevan potilaan kokonaisvaltaista hoitamista, johon 
sisältyy kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin vastaamista. Perustarpeet 
tulevat luonnollisesti ensimmäisenä: syöminen, peseytyminen jne. 
Henkiset tarpeet kuuluvat työhön myös, esimerkiksi turvallisuuden 
tunteen aikaansaaminen potilaalle. Potilas voi tuntea, että hänestä 
huolehditaan tuskan ja pelon hetkellä. Hoito ei koske vain potilasta 
vaan myös lähiomaisia. Anita mainitsee erityisen tärkeänä työn teke-
miseen vaikuttavana tekijänä työpaikan ilmapiirin. Koska työ on erit-
täin raskasta, on tärkeää, että ilmapiiri on hyvä. Anita tuli työpaikkaan 
silloin, kun saattohoitokotia oltiin perustamassa, joten kaikki työnte-
kijät perehdytettiin toimintaan perusteellisesti. Anita viihtyy työssään 
vaihtelevasti. Välillä hänellä on ollut tunne, että voisi etsiä jotakin 
muuta työtä. Parasta työssä on ihmisten auttaminen. Täällä se tehdään 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kuolema on niin tärkeä asia ja 
osa kaikkien elämää, että siinä mukana oleminen tuntuu Anitasta tär-
keältä. Välillä tuntuu ikävältä riittämättömyys omista voimavaroista 
ja mahdollisuuksista tehdä työtä. Työssä jaksamisen kannalta Anita 
pitää tärkeänä, että päivän tapahtumista ehtisi keskustella työtoverei-
den kanssa. Siihen ei kuitenkaan ole aikaa. Anita sanoo hänellä olevan 
kahdenlaisia syitä kyseisen työn tekemiseen. Toisaalta hän kokee aut-
tamisen tärkeäksi ja toisaalta hän kokee, että tämä työ kuuluu hänelle. 
Hänen kuuluu ikään kuin oppia siitä jotakin. Omana henkilökohtaise-
na kehityshaasteena Anitalla on ollut vuorovaikutustaitojen kehittä-
minen. Työn tekemiseen liittyen hän puhuu jokapäiväisen toiminnan 
kehittämisestä. Suhtautuminen työhön on vuosien aikana muuttunut. 
Aluksi hän oli optimistisempi sen suhteen, kuinka paljon on mahdol-
lista vaikuttaa kuolevien potilaiden ja heidän omaistensa tilanteeseen. 
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Avainkokemuksia – syvällistä oppimista
Jo haastattelun alussa Anita kuvasi monia työuransa aikana läpikäy-
miään koulutuksia. Nyt hän sanoo opiskelumahdollisuuksien työ-
paikalla olevan rajatut. Anita käy kuitenkin jatkuvasti opiskelemassa 
jotakin työpaikan ulkopuolella. Hän on myös kiinnostunut siitä, mitä 
työtoverit opiskelevat. Työpaikalla oli jossakin vaiheessa koulutustun-
nit, jolloin yhdessä keskusteltiin ja kuunneltiin luentoja. Tämä tapah-
tui työajalla. Nyt siihen ei ole enää aikaa ja työstä on vaikea irrottautua. 
Anitan mielestä nyt koulutuksen tulisi olla työpaikan ulkopuolella, että 
siihen olisi mahdollista keskittyä. 

Anita kertoo itse työssä oppimisen olevan paljolti tiedostamatonta. 
Se tapahtuu huomaamatta, kun tutustuu uuteen potilaaseen ja omai-
siin. Jokaista potilasta oppii hoitamaan yksilöllisesti. Heihin myös tu-
tustuu paremmin, kun esimerkiksi yövuorot on järjestetty niin, että 
hoitaja työskentelee kolme yötä peräkkäin. Yleisesti ottaen potilaat 
vaihtuvat usein, joten uusiin tilanteisiin totuttelua on jatkuvasti. Ra-
porttitilanteet ovat tärkeitä tiedon jakamisen kannalta. Anita myös 
seuraa, miten toiset hoitajat toimivat potilaiden kanssa. Esimerkeis-
tä oppii paljon, samoin itse kokeilemalla asioita, kantapään kautta ja 
oman kokemuksen kautta. Hoitaja on työssä mukana kokonaisena per-
soonana, joten oppiminen voi olla hyvinkin syvällistä. 

“[…] että kaikki ne lapsuuden kokemukset, kaikki koko oma koke-
mushistoria, niin se vaikuttaa täällä ja on jotain tilanteita missä mä 
oon huomannu, että no tuli ihan salama kirkkaalta taivaalta, miten 
mun omassa vaikka lapsuudessa joku tilanne tai miten mulle on ope-
tettu, että älä itke, miten se vaikuttaa yhtäkkiä mun työhön kuitenkin 
vaikka mä en oo sitä huomannu eli mun mielestä ne on kauheen isoja 
ja hirveen opettavaisia tilanteita ollu mulle ja vieläkin muistan tiettyjä 
juttuja mitä mulle on tapahtunu. Mä pidän erittäin tärkeänä. 

K: Että tulee oikein syvällisiä oivalluksia omasta itsestä, niin näiden 
tilanteiden kautta mitä kohtaa.
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E: Ja just sitä näin, että se on semmonen teoriatieto ja oma kokemus 
ja sit se hoitotilanne, et jotenkin ne kaikki on siinä yhdessä pisteessä. 
Minä jotenkin ite ajattelen, että ne on semmosia avainkokemuksia, että 
niitä koen sitten, että ne on hirveen opettavaisia.” 

Anitan mukaan oppimista voisi tapahtua paljon enemmän ryhmäs-
sä, jossa olisi mahdollista keskustella asioista yhdessä enemmän. Nyt 
opittu jää paljolti vain itselle. Esimerkiksi ruokatauot tarvitaan pel-
kästään lepäämiseen ja rentoutumiseen, joten silloin ei tule puhuttua 
asioista. Työpaikalla tapahtuneet muutokset aiheuttavat luonnollisesti 
tarpeita oppia. Tällaisia tilanteita viimeaikoina ovat olleet ruokailuti-
lan muuttaminen ja uusi puhelinsysteemi. Tavoitteena Anitalla on ke-
hittää itseään ja viihtyä työssään sekä yleensä kehittyä ihmisenä. 

Muu elämä
Opiskelu työn ohessa vie välillä liikaa aikaa. On kausia, jolloin ei jaksa 
avata ammattilehtiäkään. Välillä tarvitsee vapaa-aikaa, niin ettei ajat-
tele työasioita lainkaan. Anitalle on tärkeää elämässä oma hyvinvointi 
ja kohtuullinen terveys, niin että pystyisi nauttimaan elämästä. Oppi-
minen on myös tärkeää sen vuoksi, että pysyy kiinni elämässä eikä tule 
kyyniseksi Anitan mielestä on tärkeää, että jaksaa ihmetellä asioita. 
“Niin ja sitä mä aina ajattelen, että kaikki on hyvin niin kauan aikaa 
kun jaksaa vielä ihmetellä jotain asioita. Kuin tää on näin ja että […] 
aina näin, ettei menis sinne, että semmonen avoimin silmin oleminen 
ja se että kokee todella että ei oo yksin, että on ihmisiä lähellä jotka ym-
märtää, jolta saa tukea ja joiden kanssa on hyvä olla. Joku tollanen ja 
kyllä myös sellanen elämän tarkotus, että mä olen hyvin pohdiskeleva 
tyyppi, että kyllä mä koko ajan koen tätä työtä tehdessäni, että mitä 
se elämä on ja tämmösiä asioita pohdin kovasti.” Kuolema on tärkeä 
asia, mutta Anita useampaan otteeseen huomauttaa, että tulisi muis-
taa, että elämässä on muitakin asioita. Tulevaisuutensa Anita näkee 
avoimena. Hän odottaa uusia haasteita ja pyrkii olemaan avoimena 
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avautuville mahdollisuuksille. Hän on valmis muuttamaan ulkomaille, 
vaihtamaan paikkakuntaa tai ottamaan vastaan sen mielenkiintoisen, 
mitä mahdollisesti ilmaantuu. 

Tuen tarve työssä
Aluksi Anita koki, ettei hän voinut olla työyhteisössä oma itsensä. Ny-
kyisin tilanne on jo parempi. Hän on opiskellut ryhmädynamiikkaa, ja 
se on asia, joka häntä on pitkään kiinnostanut. Työtovereiden kanssa 
on tietty sanaton ymmärrys. Ihmisten erilaisuus on Anitan mukaan 
työpaikalla rikkaus. Parhaimmillaan ihmiset täydentävät toisiaan. Työ-
yhteisössä on sekä antavia että voimia vieviä puolia. Yleisesti ilmapiiri 
voisi Anitan mukaan olla avoimempikin. Usein ongelmat jäävät purka-
matta. Hänellä itsellään on kokemus ongelmatilanteesta, jossa hän jäi 
vaille työyhteisön tukea. Tämä oli syynä siihen, että Anita kiinnostui 
vuorovaikutustaitojen opiskelusta. Anita toteaa, että toisia ihmisiä on 
vaikea muuttaa. Viihtyminen työssä vaihtelee päivittäin. Työyhteisön 
tavoitteet tulevat johdolta eikä henkilökunnan ole mahdollista vaikut-
taa toimintasuunnitelmaan. Toiminnan tavoitteet ovat kyllä työnteki-
jöiden tiedossa. Työntekijät käyvät myös kehityskeskusteluja ja laativat 
paperin omista tavoitteistaan, joka sisältää myös kysymyksiä organi-
saatiosta. Näistä on tehty yhteenvetoja, joista on keskusteltu työyh-
teisössä. Kehittämistä kaipaaviin asioihin ei Anitan mukaan ole kui-
tenkaan tullut muutosta. Anita näkee, että työyhteisön tavoitteissa ja 
hänen omissaan ei ole ristiriitaa. “Kyllä nyt näin ajatellen, niin nehän 
totta kai, ne tukee toisiaan, koska niin, se mitä täällä oppii ihmisyyttä, 
vuorovaikutustaidot, niin sehän on, eihän siinä mitään rajaa, että tää 
on työ ja tää on muu elämä. Sama jaksamisessa, että jos mä jaksan 
työssä, niin totta kai mä oon niin kun paremmin työn, sen ulkopuolel-
lakin, että kaikki tukee toisiaan.” 

Toisen haastateltavan Seijan näkemykset ovat hyvin samantyyppi-
siä. Joitakin eroja luonnollisesti ilmenee. Seija tuli taloon myöhemmin 
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eikä hän saanut työhönsä perehdytystä. Hänen odotuksensa tulevai-
suuden suhteen poikkeavat Anitan odotuksista. Anita odottaa yksin-
kertaista rauhallista elämää, Seija puolestaan uusia ammatillisia haas-
teita.

10.6 Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Edellä esitetyt kuvaukset kertovat hyvinkin erilaisista tavoista nähdä 
työ ja siinä kehittyminen ja oppiminen. Kutakin kuvausta tulee tarkas-
tella myös osana laajempaa kontekstia ja liittää ne aiemmin edellisessä 
luvussa esitettyihin tuloksiin työstä ja oppimisesta. Työorganisaatiot 
toimivat hyvin erilaisista lähtökohdista, joten esimerkiksi eri metalli-
tehtaissa työn luonne saattaa poiketa suurestikin toisistaan. Tässä ei 
siis ole kyse näkemysten yleistämisestä jollekin ammattialalle. Tarinat 
kertovat niistä monista mahdollisista tavoista suuntautua työn teke-
miseen ja oppimiseen, joita työntekijöillä on. Yksilön näkökulma on 
oleellista huomioida, kun pyritään luomaan moniulotteinen näkemys 
niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työssä oppimiseen. 

Motivaatio työskennellä metalliverstaassa ei alun perin ollut metal-
limies Ollilla kovin suuri. Hänellä on koulutus eri alalle (rakennusala), 
kuin missä hän nyt toimii. Paikkakunnalta ei löytynyt koulutusta vas-
taava työtä, joten metalliverstaaseen hän tuli paremman puutteessa. 
Olli on kiinnostunut toiminnassa ja käytännön työssä oppimisesta, 
eikä teoreettisesta opiskelusta. Alaa vaivaava työvoimapula on vaikut-
tanut siihen, että työnantaja pyrkii työtehtäviä vaihtamalla ja etenemis-
mahdollisuuksia järjestämällä pitämään nuoret työntekijät yrityksessä. 
Ollille on tarjottu mahdollisuuksia laajentaa ammattitaitoaan ja käyt-
tää kykyjään monipuolisesti. Työ ja muu elämä ovat toisistaan erillään. 
Tosin metsästystä harrastetaan joskus myös työkavereiden kanssa. Ol-
lin lähtökohtana on tehdä työnsä hyvin, niin että ”ei tule sanomista”. 
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Tärkeimpänä tavoitteena kaikilla on työn kautta hankkia elanto. Olli 
näkee organisaation tavoitteet sellaisina, että saattaa niihin sitoutua. 
Hänellä on kuitenkin selvästi pyrkimys päästä eteenpäin työurallaan ja 
hän oli jo kerran hakenutkin lisäopintoihin. Ollin lähtökohtana työssä 
oppimiselle on vaihtelunhalu. Sukupuoliero tulee metallialan haasta-
teltavilla esiin mielenkiintoisella tavalla. Osa työntekijöistä, erityises-
ti naiset, toimivat kiinteämmin tietyssä työtehtävässä. Naiset tekevät 
verstaassa monotonisimmat työtehtävät. Olli näyttää siis työtehtävien 
monipuolisuuden suhteen olevan työpaikalla poikkeus. Ullan työtehtä-
vät eivät olleet yhtä monipuolisia. Hänelle työssä oppiminen merkitsee 
autonomisuuden lisääntymistä ja hallinnan tunnetta omassa työssä. 
Ulla haluaisi oppimisen kautta saavuttaa itsenäisyyden työssään niin, 
ettei tarvitsisi tukeutua ongelmatilanteissa miesten apuun.

Nuorena opiskelu ja koulu eivät myyjä Ainoa kiinnostaneet. Muu 
elämä tuntui tuolloin tärkeämmältä. Alalle tulo tapahtui sukulaisen 
kannustamana ja ilman koulutusta. Raha on hänen tärkein motiivin-
sa työn tekemiseen. Ikä vaikuttaa osittain tilanteeseen. Aino on sitä 
mieltä, että hän on jo tehnyt työssään kaiken merkittävän. Työn kuva 
on työvuosien aikana muuttunut jatkuvasti. Hän on koko työssäoloai-
kansa osallistunut työnantajan koulutukseen usein ja jonkinasteinen 
turhautuminen jatkuvaan kursseilla oloon on kuultavissa hänen pu-
heestaan. Ainon mukaan työ ei anna mahdollisuuksia kehittymiseen, 
ja uranäkymät ovat tällä hetkellä kapeat tai olemattomat. Muu elämä 
on Ainolla tärkeällä sijalla. Matkustelu, perhe ja harrastukset näyttävät 
antavan merkityksen elämälle. Motivaatio työn tekemiseen on lähinnä 
se, että se mahdollistaa muun elämän, aiemmin nuorena hauskanpi-
don ja seurustelun, nyt vanhempana perhe-elämän ja matkustelun.

Kun suhde työn tekemiseen on välineellinen, ei ilmeisesti innos-
tusta oppimiseen ja työssä itsensä kehittämiseen juurikaan ole. Ta-
varatalon työntekijät eivät myöskään ole kovin kiinnostuneita niistä 
mahdollisuuksista, joita itse työ saattaisi tarjota oppimiselle ja itsensä 
kehittämiselle. Työ antaa perusturvallisuuden ja jonkin verran mah-
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dollisuuksia omien kykyjen hyväksikäyttöön. Itsensä toteuttamisen 
mahdollisuudet ovat tässä työssä kuitenkin niukat. 

Uusmedia-alalla toimivalla copywriter Leilalla olisi motivaatiota 
opiskella ja kehittää itseään, myös vapaa-aikana, jos siihen vain jäisi 
aikaa. Uusmedia-alalla työn luonne on oppimista ja ongelmienratkai-
sua sekä yksin että ryhmässä. Leilalla on ammatillinen suhtautuminen 
työhönsä ja hän näkee urakehityksensä horisontaalisena: Tärkeää on 
saada tehdä mielekästä työtä, johtotehtäviin eteneminen ei ole niinkään 
tärkeää. Organisaatio ei järjestä minkäänlaista koulutusta eikä pyri eri-
tyisesti mahdollistamaan oppimista esimerkiksi työprojekteissa niiden 
seurannan ja arvioinnin kautta. Leila ajattelee, että hänen on itse huo-
lehdittava itsestään ja omasta ammatillisesta kehittymisestään. Työn 
tekeminen ja siinä kehittyminen ovat hyvin tärkeitä hänelle. Leila on 
nyt juuri elämänvaiheessa, jossa perhe on kuitenkin ajanut uran ohitse. 
Lapset ovat vielä pieniä ja tarvitsevat paljon huomiota ja huolenpitoa. 
Arvot ovat muuttuneet. Aiempi oman uran luomiseen suuntautunut 
elämäntapa on muuttunut enemmän perhettä huomioivaksi. Työn si-
sältö ja koko elämän sisältö ovat tärkeitä, samoin työtoverit. Kuitenkin 
edelleen on tavoitteena omasta työmarkkinakelpoisuudesta ja ammat-
titaidosta huolehtiminen, nyt vain rajallisen ajan sallimissa puitteissa. 
Työpaikkoja on alalla tarjolla, mutta uusia eivät työntekijät kuitenkaan 
ole hakemassa. Tämä kertoo Leilan mukaan hyvästä työilmapiiristä. 
Työpaikan toiminnan tavoitteissa ei Leilan mukaan voi olla ristiriitaa, 
muuten työn tekemisestä ei tulisi mitään. Myös toinen haastateltava 
on voimakkaasti suuntautunut omasta ammattitaidostaan huolehti-
miseen. Hänen elämäntilanteensa on hyvin toisenlainen kuin Leilalla. 
Hän on nuori mies, jonka vapaa-aika kuluu perhe-elämän sijaan eri-
laisten harrastusten parissa. 

Sairaanhoitaja Anitalla motivaatio opiskeluun oli jo alalle tullessa 
suuri. Hän halusi hoitoalalle ja pääsi. Anita on perusteellisesti koulu-
tettu ammattiinsa ja hän opiskelee ja kehittää itseään jatkuvasti lisää. 
Hänen motivaationsa työtä kohtaan on sisäinen, sitä voisi kuvata jopa 
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kutsumukselliseksi. Anita kuvaa työtään monipuoliseksi ja monitasoi-
seksi potilaan tukemiseksi. Yksi merkittävä syy opiskeluun on se, että 
opiskelu auttaa jaksamaan työssä paremmin. Opinnoista saa perspek-
tiiviä arkipäivän työtilanteisiin ja hankalia ja ongelmallisia tilanteita 
voi katsoa ikään kuin etäämmältä. Lisäksi hän on työssään todennut 
vuorovaikutustaidot erityisen tärkeäksi. 

Anita kuvaa työssä oppimistaan kokemuksellisen tiedon, teoria-
tiedon ja työtoiminnan yhdistymisenä samassa pisteessä. Työstä ja 
oppimisesta opitaan alan työntekijöiden keskuudessa puhumaan ana-
lyyttisesti. Anita kuitenkin perää vielä enemmän työtovereiden kanssa 
sosiaalista vuorovaikutusta ja erityisesti tiedon jakamista ryhmässä. 
Työn tavoitteet tukevat omia tavoitteita ja toimivat näin hyvin yhteen. 
Anitan elämä näyttää hyvin työkeskeiseltä. Vapaa-aika hänellä menee 
paljolti työstä toipumiseen ja työhön liittyvän opiskelun merkeissä. 
Anitassa näkyy voimakas identifioituminen auttamiseen. Hänellä ei 
ole perhettä, joten hänen on mahdollista omistautua tärkeäksi koke-
malleen työlle kokonaisvaltaisesti. 

Johtopäätökset

Työntekijöiden kuvauksia tavastaan toimia työssä on mahdollista lä-
hestyä eri näkökulmista, joko niin, että yksilön aiemmat oppimis- ja 
muut elämänkokemukset, koko elämänhistoria, vaikuttavat tapaan 
toimia työpaikalla (ks. Jørgensen & Warring 2002) tai niin, että yksi-
lön identiteetti kehittyy työpaikalla tapahtuvan toiminnan ja sosiaali-
sen vuorovaikutuksen tuloksena (ks. Wenger 2003). Kummatkin ovat 
luonnollisesti työssä oppimisessa läsnä. Ongelmana on erottaa nämä 
toisistaan. Kuinka paljon työpaikan ja työn luonne vaikuttavat iden-
titeetin muodostumiseen, ja kuinka paljon se on aiempien elämänko-
kemusten muovaamaa? Selvästi kuitenkin eri alojen työntekijöillä on 
hyvin erilaisia näkemyksiä työnsä tekemisestä ja siinä kehittymisestä. 
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Näkemykset motivaatiosta vaihtelevat myös runsaasti. Jørgensen ja 
Warring (2002) tuovat esiin työntekijän taustan (sukupuolen, koulu-
tuksen jne.) merkityksen yhtenä keskeisenä tekijänä yksilön oppimis-
potentiaalien suhteen. Kuvioon 4 olen koonnut yhteen haastateltavien 
tarinoissa esiintyviä motivaation ja identiteetin kehittymiseen liitty-
viä teemoja. Näissä haastatteluista tulee myös esiin sukupuolen ja iän 
merkitys. Metallimies on kiinnostunut laajentamaan tehtäväkuvaansa 
ja oppimaan uusia asioita. Naispuolisella työntekijällä metalliverstaas-
sa tavoitteena oppimisen suhteen on autonomian saavuttaminen työs-
sä. Miesvaltaisella alalla yksinkertaiset tehtävät ovat jääneet naisille 
ja miehet käyvät korjaamassa koneet. Naiset kokevat itsensä miehistä 
riippuvaisiksi. Kaupan alalla ilmeisesti organisaation järjestämä kou-
lutus on niin runsasta, että tietyssä vaiheessa, kun uranäkymät van-
hemmilla työntekijöillä iän myötä kapenevat, kiinnostus jatkuvaan 
kouluttautumiseen vähenee. Kiinnostusta oppimiseen ei juuri ole. 
Elämän koetaan olevan työn ulkopuolella. Uusmedia-alalla keskeiseksi 
nousee omasta ammattitaidosta ja kehittymisestä huolehtiminen. Ura 
nähdään horisontaalisena. Työn tekeminen vaatii jatkuvaa oppimista. 
Sairaanhoitajan tarve oppimiseen on myös jatkuvaa, erityisesti työssä 
selviytymisen ja jaksamisen vuoksi. Hänellä on tarve saada etäisyyttä 
ja välineitä hallita työtään paremmin. 

Työn ja muun elämän suhteen näillä työntekijöillä ei ollut juuri 
ristiriitoja. Perhe-elämän ja harrastusten suhde näyttää olevan tasa-
painoinen. Monijäsenisyys eli toimiminen erilaisissa yhteisöissä eri ta-
voin ja eri yhteisöjen jäsenyyksien aiheuttamat kilpailevat vaatimukset 
(ks. Wenger 2003) eivät ole näille työntekijöille ongelma. Nuori äiti on 
tästä poikkeus, häntä vaivasi ajan puute mm. itsensä kehittämisen suh-
teen. Hänen mukaansa kyse on kuitenkin välivaiheesta. Sairaanhoita-
jan haastattelusta puolestaan tuli esiin kuva hyvin työlleen omistau-
tuneesta henkilöstä. Wenger (mt.) esittää identiteetin rakentumisen 
erilaisten oppimispolkujen kautta. Kuviossa 4 näkyy erilasia ”paikko-
ja”, joissa nämä työntekijät polulla ovat. Yhdenkään työntekijän tilanne 



219

Yksilön lähtökohdat työssä oppimiselle

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

ei näytä kovin pysyvältä. Kaikki ovat joko tulossa (uusi tulija) tai me-
nossa (ulos menevä) tai ainakin suunnittelevat (sisällä olija, ulos mene-
vä) siirtymistä jonnekin. Vaikka ollaankin työpaikan sisällä, tavalla tai 
toisella on mukana pohdinta tulevaisuudesta ja omasta etenemisestä. 
Epävarmuus työpaikasta on näkyvissä kaikilla neljällä työntekijällä. 

metalliverstas tavaratalo uusmedia-
yritys

saattohoitokoti

tausta mies
nuori
ammattikoulu

nainen
keski-ikäinen
ei koulutusta

nainen
nuori
yliopisto

nainen
keski-ikäinen
opistotaso

muu elämä perhe
harrastukset

perhe
matkustelu

perhe työ
opiskelu

oppimispol-
ku (Wenger 
2003)

tullut eri alalta peritty ammatti jatkuva 
kehittyminen

jatkuva 
kehittyminen

mahdollisesti 
uusi koulutus

eläke lähellä horisontaalinen 
ura-ajattelu

mahdollisesti 
uusi työ muualta

sisällä olija,
ulos menevä

ulos menevä uusi tulija sisällä olija,
ulos menevä

motivaatio ulkoinen,
(sisäinen),
raha,
(vaihtelu, 
kehittyminen)

ulkoinen,
raha

sisäinen,
(ulkoinen),
kehittyminen,
(raha)

sisäinen,
auttaminen,
jaksaminen,
kehittyminen

suhde or-
ganisaation 
tavoitteisiin

ei ristiriitaa,
itsellä elanto

selkeä,
raha 
kummallakin

yhteinen 
tavoite,
arvot mukana 

yhteinen tavoite,
arvot mukana

oppimisen 
tapa

toiminnassa koulutuksen 
kautta

jatkuvaa,
toiminnassa

jatkuvaa,
toiminnassa 
ja koulutuksen 
kautta

KUVIO 4. Neljän työntekijän (metallimies, myyjä, copywriter ja sairaanhoitaja) 
lähtökohtia työssä oppimiselle
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Motivaation suhteen haastateltavilta löytyy hyvin erilaisia näke-
myksiä. Elannon ja palkan saaminen työstä on tärkeintä. Työn tekemi-
seen on kuitenkin myös muita motiiveja. Itsensä kehittäminen työssä 
koetaan tärkeäksi. Siinä kyse on myös oman työmarkkinakelpoisuuden 
ylläpidosta. Erilaiset motiivit työn tekemisen suhteen eivät ole näillä 
työntekijöillä välttämättä lainkaan ristiriidassa keskenään (ks. Wen-
ger 2003). Kuten jo totesin, hoitoalan työntekijän lähtökohtaa työn 
tekemiselle voisi kuvata kutsumukselliseksi. Hän ei mainitse elannon 
hankkimista työn tekemisen motiivina haastattelussa lainkaan. 

Sitoutuminen organisaatioon (ks. luku 5.3) näkyy työntekijän ta-
voitteiden kautta. Työorganisaation tavoitteissa ja omissa tavoitteissa 
ei nähty ristiriitaa. Työntekijät sanovat ymmärtävänsä ne selkeästi. 
Kaikki haastateltavat olivat tietoisia organisaation tavoitteista ja hy-
väksyivät ne. Saattohoitokodissa ja uusmediayrityksessä mukana olivat 
myös arvot. Ensin mainitussa pyrkimys oli mahdollisimman hyvään ja 
kokonaisvaltaiseen kuolevan potilaan hoitoon. Jälkimmäisessä työpai-
kassa pyrkimyksenä oli tehdä työ mahdollisimman hyvin ja samalla 
kehittää omaa ammattitaitoa. 

Se, miten oppiminen näillä työntekijöillä tapahtuu, vaihtelee luon-
nollisesti työn luonteen ym. tekijöiden vuoksi paljonkin (ks. luku 9). 
Jatkuvaa se näytti olevan uusmedian työpaikassa ja saattohoitokodis-
sa, jossa se oli vielä varsin monipuolista. Sairaanhoitajan oppimisen 
kuvauksessa tulee myös esiin hänen aiempien, jopa lapsuuden koke-
mustensa, merkitys oppimistilanteessa. Muut työntekijät eivät aiempia 
kokemuksia nosta näin voimakkaasti esiin. West (2001), jolla on tutki-
muksensa taustalla mm. psykoanalyyttinen teoria, toteaa subjektiivis-
ten tilojen perustuvan erilaisille suhteille ja laajemmille ”käsikirjoituk-
sille”, jotka kehittyvät ajan kuluessa. Oppimiseen vaikuttavat aiemmat 
kokemuksemme, usein tiedostamattomina toimintamme taustalla.
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11 SOSIO-KULTTUURINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA 
TYÖSSÄ OPPIMINEN

 – Tapaustutkimus teatterityöstä

Motto: “Virheistä oppii helpoiten, mutta onnistumisesta 
parhaiten!”

Kävelen portaita alas pimeään tilaan. Seuraan edellä kulkevia 
ihmisiä pitkässä jonossa. On vaikeaa nähdä mihin olen menossa. 
Seuraan kädessäni olevan köyden solmuja. Köysi auttaa minua 
etenemään pimeässä ja löytämään tien. Kävelen kapeaa käytävää 
pitkin, jonka toisella puolella on punainen kangas ja toisella puo-
lella seinä. Kankaan takaa kuuluu ääniä, kuiskattuja sanoja; ”tila, 
huone, mahdollisuus, tilanne, järjestys, valo, ääni, sana, ilmaisu.” 
Lopulta löydän tien avoimeen tilaan. Tämän jälkeen löydän kat-
somon ja istumapaikkani. Yleisö vaeltaa vähitellen tuoleilleen ja 
valot himmenevät. ”Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa.”1

Tämän osan tarkoituksena on esitellä etnografinen tutkimus, joka kos-
kee työssä oppimista teatteriryhmässä. Tutkimus käsittelee oppimista 
osana luovaa työprosessia ryhmässä, joka valmistelee teatteriesitystä. 
Aivan kuten esitys alkaa siirtymisestä kapeaa käytävää pitkin eteisestä 
katsomoon, tilasta toiseen, minulle tutkijana tutkimuksen tekeminen 
teatterissa oli myös matka uuteen ja tuntemattomaan tilaan. Yksi syy, 
miksi valitsin teatterin tutkimukseni kohteeksi, oli kiinnostus tietää 
enemmän luovasta työprosessista. Innovatiivisuuden ja luovuuden on 

1  Kuvaus siirtymisestä esitystilaan (havainnointimuistiinpanot).
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sanottu olevan tärkeitä nykypäivän työelämässä. Myöskin liittymistä 
ryhmiin ja toimintaa sosiaalisesti heterogeenisissa ryhmissä on esitetty 
tärkeiksi kompetensseiksi tämän hetken työelämässä. Teatterissa ryh-
mä- ja tiimityö ovat aina olleet luonnollinen tapa työskennellä. “Työn 
olemus on pääsääntöisesti ryhmässä toimimista, yhteisöön kuulumis-
ta (ainakin produktion ajan)” (Houni 2003, 19). Nykyisin ryhmätyötä 
eri muodoissaan pidetään ratkaisuna lähes kaikenlaisen työn organi-
soinnissa (ks. mm. Vartiainen 2000). Tiimityö on yksi toteutetuista 
työskentelymuodoista. Katzenbach ja Smith (1996, 59) määrittelevät 
tiimityön seuraavasti: ”Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan 
täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhtei-
siin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin, ja jotka pitävät 
itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.” Heidän mukaansa tiimissä 
tarvitaan teknistä ja toiminnallista asiantuntemusta, ongelmanratkai-
su- ja päätöksentekotaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. 

Teatteri on työpaikkana erityinen sen suhteen, että siellä työskente-
lyssä uuden oppiminen ja uuden luominen ovat keskeisellä sijalla. Aar-
ni Moisala (2002), joka on tutkinut puheimprovisaatioryhmän organi-
saatiokulttuuria, tuo esiin että, organisaatiotutkimuksessa käytetään 
paljon teatteriin liittyviä käsiteitä ja ilmaisuja kuvattaessa organisaa-
tioon liittyviä asioita. Puhutaan organisaatiossa toimijoiden rooleista 
ja kulisseista, julkisista näyttämöistä tai ”backstagesta”. (Mt., 83–84.) 
Tässä tutkimuksessa näkökulma kääntyy toiseksi ja teatteria katsotaan 
oppimisen näkökulmasta. Näytelmän valmistaminen on työtä ja ryh-
mä on työyhteisö. Moisalan tapaan rajaan tutkimukseni ulkopuolelle 
suomalaisen teatterikulttuurin ja sen johtamiskäytäntöihin liittyvän 
tarkastelun. 

Rantanen (2002) on puolestaan tutkinut näyttelijän työn kuvaa laa-
jemmasta näkökulmasta. Tutkimus antaa taustatietoa siitä, millainen 
heidän tilanteensa on työmarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan suuria 
eroja esiintyy mm. iän ja sukupuolen suhteen siinä, millaisia rooleja 
näyttelijät saavat. Näyttelijät vastaavat omasta fyysisestä ja psyykki-
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sestä hyvinvoinnistaan. Heidän tulee ottaa vastuu omasta “työkalus-
taan” ja huolehtia siitä. Näyttelijöiden tilanne freelance-työntekijöinä 
on työmarkkinoilla sangen fragmentoitunut. Usein he toimivat näyt-
telemisen lisäksi yrittäjinä tai esimerkiksi tarjoilijoina. Näyttelijöiden 
tulee kyetä toimimaan monissa erilaisissa ryhmissä. Heidän tulee esi-
merkiksi kyetä vaihtamaan roolia yrittäjästä työntekijäksi riippuen 
projektista, johon he sattuvat osallistumaan. Heidän tulee kyetä so-
peutumaan isojen organisaatioiden toimintaan ja niiden tavoitteisiin. 
Näyttelijät ovat myös osa ammattinsa kulttuuria; he ovat taiteilijoita. 
Kaiken kaikkiaan erilaisissa rooleissaan heidän tulee oppia työskente-
lemään erilaisissa konteksteissa. Hyvin usein näyttelijät toimivat kah-
dessa tai useammassa kontekstissa samanaikaisesti. Tämä on hyvin 
vaativaa ja edellyttää kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin.

11.1 Aineiston kerääminen ja analysointi

Etsin vuoden ajan sopivaa tutkimuskohdetta luovaa työtä tekevästä 
työryhmästä. Suunnitelma luovan työryhmän tutkimisesta kohtalaisen 
pitkästä työskentelyjaksosta isossa organisaatiossa kariutui alustavasti 
sovitun projektin siirtymisen vuoksi. Kun sain tilaisuuden teatteriryh-
män työn seuraamiseen, otin sen avosylin vastaan. Mahdollisuus luo-
van ryhmän ja erityisesti teatteriryhmän työskentelyn seuraamiseen 
ei ole itsestään selvää. Ulkopuolinen tarkkailija koetaan mahdollisesti 
herkkää työprosessia ja ilmapiiriä häiritseväksi. Kyseisen teatteriesi-
tyksen ohjaaja ja projektin johtaja osoittikin suurta rohkeutta ja avoi-
muutta oman työnsä seuraamiselle ja arvioinnille ottaessaan tutkijan 
seuraamaan prosessia. Väistämättä läsnäoloni ja aineiston kerääminen 
aiheutti erityisjärjestelyjä ryhmälle. Aineiston keräämisvaiheessa il-
meni mm. tutkimusprosessiin kuuluvan ryhmäkeskustelun ajoituk-
sen ongelmallisuus. Se sijoitettiin ainoaan mahdolliseen ajankohtaan, 
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jolloin kaikki ydinryhmän jäsenet olivat paikalla. Parempi vaihtoehto 
olisi mahdollisesti ollut arvioida toimintaa ryhmänä vasta kaikkien 
esitysten jälkeen. Vaarana oli, että tiivis viimeisen vaiheen työskentely 
häiriintyy keskustelutilanteesta. Toisaalta osa ryhmästä olisi kaivan-
nut vastaavia keskustelutilaisuuksia useamminkin projektin aikana. 
Näkemykset tutkimuksen aiheuttamasta ongelmatilanteesta vaihteli-
vat ryhmän jäsenten kesken.

Aineiston kerääminen

Aika, jonka vietin teatteriryhmässä oli suhteellisen lyhyt, koska projek-
ti oli intensiiviseltä työskentelyvaiheeltaan lyhytkestoinen. Työryhmä 
koottiin yhteen, ja se hajosi kolmessa kuukaudessa. Ohjaaja valmiste-
li työskentelyä etukäteen, mutta aktiivinen työperiodi ryhmällä kesti 
kyseisen ajan. Teatterissa yleensä tämän mittainen työskentelyjakso 
valmistusvaiheessa on kuitenkin tyypillinen. Tunsin ennalta henkilöi-
tä, jotka olivat mukana projektissa, ja tiesin myös ryhmän työtavoista. 
Tämä helpotti huomattavasti ryhmään mukaan tuloa. 

Vuosi 2000

kevättalvi kevät elokuun loppu syyskuun alku syyskuun 
loppu

Keskustelut 
ohjaajan 
kanssa

Ohjaajan 
haastattelu

Yksilöhaastattelut (8)
Työpäiväkirjat (4) 
Ohjaajan haastattelu

Harjoitusten ja 
tuotantokokousten 
seuraaminen 

Ryhmäkeskus-
telu
Esitykset
Työpäiväkirjojen 
kommentointi

KUVIO 5. Tutkimusaineiston keruuaikataulu teatteriryhmässä



225

Sosio-kulttuurinen oppimisympäristö ja työssä oppiminen –
Tapaustutkimus teatterityöstä

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

Tutkimusprosessi alkoi keskusteluilla ohjaajan kanssa. Hän kertoi ta-
vastaan työskennellä, johon olin jo tutustunut aiemminkin kommen-
toimalla mm. hänen siitä kirjoittamiaan kuvauksia. Haastattelin oh-
jaajaa alkukesästä ja hän kuvaili tuolloin alkavan projektin taustaa ja 
”toimintafilosofiaa”. Sekä työskentelytapaa että kyseistä ”toimintafilo-
sofiaa” kuvaan tarkemmin luvussa Työskentelyn luonne. 

Esityksen harjoituksia oli ollut parin viikon ajan jo kyseisen vuoden 
heinäkuussa. Nämä harjoitukset olivat työryhmän jäsenten mukaan 
olleet hyvin antoisia. Niissä oli tehty runsaasti kokeiluja ja improvi-
saatioita. Pääsin tutkijana mukaan vasta elokuussa, jolloin alkoi varsin 
tiivis harjoitusjakso. Tässä vaiheessa haastattelin (ks. liite 6) ryhmän 
jäseniä sekä ohjaajaa (ks. liite 5) kutakin erikseen. Nämä haastattelut 
kestivät noin puolesta tunnista tuntiin. Samanaikaisesti osallistuin 
tuotantokokouksiin ja harjoituksiin seuraten ryhmää mahdollisimman 
tiiviisti havainnoiden toimintaa ja tehden muistiinpanoja. Viimeisen 
viikon ajan ennen esityksiä olin paikalla aamusta iltamyöhään (ryhmä 
jatkoi vielä senkin jälkeen). Kun esitykset alkoivat, kävin katsomassa 
niistä kolme. Ryhmässä järjestettiin aloitteestani keskustelutilaisuus 
(ks. liite 7), joka nauhoitettiin nauhurilla ja videoitiin. Keskustelun 
tarkoitus oli arvioida, mikä projektissa onnistui ja mikä ei. Keskustelu 
eteni vapaamuotoisesti, mutta kuitenkin niin, että kaikki ryhmän jä-
senet kertoivat vuorotellen mielipiteensä. Neljä ryhmän jäsenistä piti 
lisäksi työpäiväkirjoja, joita he kommentoivat suullisesti. Myös nämä 
keskustelut nauhoitettiin. Lisäksi haastattelin taustayhteisön johtajaa 
(ks. liite 9) ja projektin loputtua kävin vielä kerran keskustelun ohjaa-
jaan kanssa projektin onnistumisesta (liite 8).

Aineiston analysointi 

Aineiston analysoinnin olen suorittanut kvalitatiivisten aineistojen 
analysoinnin periaatteita noudattaen. Kaikki haastattelut on litteroi-
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tu nauhoilta teksteiksi. Yksilöhaastattelujen vastaukset on koodattu ja 
teemoiteltu. Myös ryhmähaastattelu on koodattu siinä esiin tulevien 
aiheiden mukaan. Kaikista haastatteluista olen kirjoittanut tiivistel-
miä, (ks. esim. liite 11) erilaisia yhteenvetoja ja käsitekarttoja käsittelyn 
ja tulkinnan helpottamiseksi. Havainnoinnit olen myös kirjoittanut 
puhtaaksi ja tehnyt niistä tiivistelmät (ks. esim. liite 10). Myös työpäi-
väkirjoista olen kirjoittanut tiivistelmät. Koko aineistosta on siis pyritty 
yhteenvetojen ja tiivistysten kautta löytämään teemoja, jotka haastatel-
tavien puheessa tai havainnoinneissa nousevat keskeisiksi. Käsiteltävät 
teemat (työskentelytapa, ilmapiiri, luovuus ja kokeilut, erilaiset roolit, 
toiminta organisaation osana) ovat löytyneet tekemällä vertailuja ja 
vastakkainasetteluja. Kuvaan teemoja ”avaintapahtumien” (key events) 
kautta. (ks. Fetterman 1989.) Teemat ovat tutkimuksessa abstrakteja 
rakennelmia, jotka tutkija tunnistaa ennen aineiston keräämistä, sen 
aikana ja sen jälkeen (ks. Ryan & Bernard, 2003, 275). Tässä teemat 
rakentuvat pääosin aineistossa esitettyjen sisältöjen kautta. Nämä ovat 
pohjana seuraavassa esitettävälle kuvaukselle siitä, mitä projektissa ta-
pahtui. Näitä teemoja kuvaan jatkossa mahdollisimman yksityiskoh-
taisesti eri aineistojen valossa. Oppimiseen ja työn tekemisen liittyvis-
tä kysymyksistä yksilöhaastatteluissa olen tehnyt luokituksia samaan 
tapaan aineistolähtöisesti kuin ensimmäisessä aineistossani Kati Tik-
kamäen kanssa (ks. luku 9).

Kirjoitin kuvauksen ryhmän toiminnasta edellä kuvattujen aineis-
tojen pohjalta ja tämän jälkeen lähetin tekstin kaikille ryhmän jäsenille 
luettavaksi ja pyysin heitä kommentoimaan sitä a) omalta kannaltaan 
eli kuinka olen kuvannut heidän toimintaansa sekä b) kokonaisuuden 
kannalta, kuinka kokonaisuus vastaa heidän käsitystään siitä, mitä ta-
pahtui (ks. liite 12). Kolme ryhmän jäsentä lähetti palautteen sähkö-
postitse, kahta haastattelin puhelimitse ja kolme2 tapasin henkilökoh-
taisesti (keskustelu nauhoitettiin). Vain yksi henkilö estyi pääsemästä 

2  Selitys: Yksi henkilö antoi palautetta sekä puhelimitse että saapui järjestettyyn 
yhteistapaamiseen. 
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järjestettyyn palautetilaisuuteen ja hänen palautteensa puuttuu. Hen-
kilökohtaisiin teemoihin liittyen olen tehnyt korjaukset varsinaiseen 
tekstiin. Palautepyyntöni tarkoituksena oli oikaista mahdollisesti teke-
miäni väärintulkintoja3 ja saada vielä varmistusta siihen, että oleelliset 
asiat ovat ryhmän toiminnan kuvauksessa mukana. Myös näitä kor-
jauksia olen tehnyt varsinaiseen tekstiin ja kuvaan niistä tärkeimmät 
luvussa 11.8. 

11.2 Ryhmän kokoonpano ja sen tavoite

Henkilöt

Tuottaja, hankkii varat, toimii yleismiehenä 
Muusikko, esiintyy laulaen
Muusikko, esiintyy soittaen
Valosuunnittelija, suunnittelee, toteuttaa ja vastaa yleisvisuaalisuu-

desta
Äänisuunnittelija, suunnittelee äänimaailman toteutuksen (käytössä 

valmista materiaalia), uusi ryhmässä
Näyttelijä, esittää tunnettua historiallista hahmoa
Koreografi, tekee koreografiat, juontaa, lavastaa, hankkii sponsoreita 
Ohjaaja, ohjaa, kirjoittaa käsikirjoitusta, toimii projektin johtajana, 

näyttelee, rakentaa organisaatiota, on mukana vähän kaikessa

Lisäksi haastattelin taustaorganisaation johtajaa, joka ei kuulunut 
ydinryhmään.

3  Tutkijan tulkinta voi olla myös harkitusti eri kuin ryhmän jäsenten. 
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Ryhmän jäsenet koottiin valmistelemaan esitystä kahdesta kau-
pungista, Helsingistä ja Tampereelta. Ryhmän tavoitteena oli toteut-
taa uudenlainen kokeileva teatteriesitys. Mukana oli monipuolinen 
joukko ihmisiä, joista osa oli ammattilaisia ja osa vielä opiskelijoita. 
Kyse oli ainutkertaisesta taiteellisesta projektista, johon rahoitus saa-
tiin erilaisista lähteistä. Kyseessä ei siis ollut vakituinen teatteri, vaan 
kertaluonteinen projekti, jossa toiminta perustui kokeiluihin ja impro-
visaatioon. 

Monet ryhmän jäsenistä ovat työskennelleet ennenkin kyseisen oh-
jaajan kanssa ja myös yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Vain 
äänisuunnittelija tuli ryhmään mukaan aivan uutena. Hänkin on tut-
tu, yksi ryhmän jäsenistä on tuntenut hänet entuudestaan ja suositellut 
otettavaksi mukaan työryhmään. Kuten jo todettiin, kyse ei ole am-
mattiteatterista, vaan tätä tilannetta varten kootusta ryhmästä, jossa 
mukana oli sekä ammattilaisia että opiskelijoita. Tämä on teatteripro-
jekteissa yleinen tapa toimia. 

Työryhmän jäsenet kuvaavat tehtävää työtä “kokonaisvaltaiseksi 
taideteokseksi, mielettömäksi spektaakkeliksi, suurkudelmaksi, työk-
si, jossa perinteiset reviirit on murrettu, työssä yhdistetään eri alueet 
kuten musiikki ja kuvataide”. Monellakaan ei ollut tarkkaa kuvaa sii-
tä, mitä ollaan tekemässä. Työtapaan kuului, että kokonaisuus on lop-
pumetreille asti avoin. Työryhmän jäsenet olivat paikalla eri tavoin. 
Useimmat näyttelijät olivat vierailijoita ja viipyivät paikalla vain het-
ken ja osa ryhmästä oli paikalla lähes koko ajan. Tutkimuksessa muka-
na olevat kahdeksan henkilöä muodostivat kiinteimmän ryhmän, jotka 
olivat eniten läsnä valmistelu- ja harjoitusprosessin aikana. 

Ohjaaja oli valmistellut projektia jo pitkään etukäteen. Hän hyödyn-
si tässä aiempia töitään ottaen mukaan osia jo esitetyistä teoksista. Ke-
sällä harjoitukset aloitettiin tutustumalla esitystilaan ja tekemällä siinä 
erilaisia kokeiluja. Alkuvaiheen haastatteluissa kesän jälkeen ryhmän 
jäsenet olivat hyvin innostuneita, mutta toisaalta hieman epävarmo-
ja, siitä mitä ollaan tekemässä. Kun varsinainen harjoitusvaihe alkoi, 
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aikataulu tiivistyi. Työpäivät venyivät myöhään yöhön, ja osa ryhmän 
jäsenistä joutui odottelemaan vuoroaan pitkiäkin aikoja. Työskentely 
oli hyvin tiivistä ja intensiivistä ja kiihtyi kohti loppua. 

11.3 Työskentelyn luonne

Teattereissa ohjaajilla on lukemattomia erilaisia työtapoja. Tämän pro-
jektin työtapa poikkeaa paljonkin yleisesti teatterissa käytetyistä. Eräs 
työryhmän jäsenistä kuvasi muissa töissään ja teattereissa yleisenä 
käytäntönä olevaa tapaa enemmän keskusteluun ja etukäteissuunnit-
teluun pohjaavaksi. Useimmiten lähtökohtana on teksti, jonka ryhmän 
jäsenet lukevat. Tämän jälkeen ryhmä pitää palavereja, joissa käydään 
läpi esityksen sisältöä ja siihen liittyviä ideoita. Ryhmässä keskustellen 
puretaan työn lähtökohtia. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet hajaantuvat 
tekemään omaa suunnitelmaansa. Valaistus, äänet, lavastus ja puvus-
tus voivat olla pitkälle työstettyjä, ennen kuin harjoitukset näytteli-
jöiden kanssa alkavat. Tässä projektissa puolestaan lopullinen esitys 
koottiin palasista ja kokeiluista tyyliin: ”lyödään viime hetkellä yhteen 
esitys.”4 Vasta aivan viime tipassa tiedetään, mistä se koostuu. Epävar-
muus on ryhmän jäsenen mielestä toisaalta hyväkin, ettei ” jämähdä 
liikaa”. Toisaalta, kun kaikki pidetään avoimena loppuun asti, aiheutuu 
paljon epävarmuutta ja stressiä. Riski onnistumisen suhteen on suu-
rempi: ”voi tulla hyvä lopputulos tai katastrofi”. Periaatteena on, että 
kaikki tietävät, mistä työskentelytavassa on kysymys. Ohjaaja esitteli 
oman työskentelytapansa yksityiskohtaisesti ryhmän uudelle jäsenelle 
ennen työskentelyn aloittamista. 

Ohjaajan tavoitteena on työskentelyn kautta luoda audiovisuaa-
linen maailma, joka auttaa ryhmän jäseniä rakentamaan teatteriesi-
tyksen hahmot. Ideana on, että näyttelijät harjoittelevat autenttisissa 
4  Italicsilla merkityt ovat suoria lainauksia haastateltavien puheesta.



230

KOLME NÄKÖKULMAA TYÖSSÄ OPPIMISEEN

Kirsi HEIKKILÄ

ympäristöissä, jos se vain on mahdollista. Esimerkiksi ohjaajan valmis-
telemaa koulumaailmaan sijoittuvaa työtä harjoiteltiin läheisessä kou-
lussa. Musiikki on oleellinen osa oikean ilmapiirin luomista. Videota 
käytetään työn dokumentoimiseen ja analysoimiseen. 

Toimintafilosofiaan kuuluu myös, että roolihenkilöitä ei tule ana-
lysoida puhki. On tiedettävä riittävästi, mutta ei liikaa. On oltava tyh-
jää tilaa. Ideaalina on, että näyttelijät otetaan mukaan jo työproses-
sin alkuvaiheessa. Ei vain pohdita ja puhuta näyteltävästä hahmosta, 
vaan toimitaan hahmona; käytetään roolivaatteita, meikkiä, musiikkia, 
ääniä, valoja jne. Ohjaajan mukaan pyritään tuomaan koko ”maailma 
mukaan”. Kun ideana on rakentaa audiovisuaalinen maailma, harjoi-
tusvaiheessa ei käytetä niin paljon puhetta kuin yleensä teatteriesitys-
tä valmisteltaessa. 

Työskentelyssä on kuitenkin aina tärkeää huomioida käsillä olevat 
työskentelyolosuhteet. On pohdittava sitä, miten jokin asia on mahdol-
lista toteuttaa tietyissä tilanteissa. Pyrkimys on vaikuttaa olosuhteisiin 
realistisesti, näin ei ohjaajan mukaan ”hakkaa päätään seinään”. Oh-
jaajan tehtävänä on järjestää ryhmälle tilaa tähän prosessiin. 

Lähtökohtana toiminnalle on siis tunnelman virittäminen. Tässä 
auttavat musiikki ja valot. Ohjaaja luo maailman, illuusion, simuloiden 
autenttista ympäristöä. Hän antaa impulsseja ryhmän jäsenille ja eri-
tyisesti näyttelijöille. Tärkeää on myös, että näyttelijät voivat vaikuttaa 
ulkoiseen olomuotoonsa, pukeutumiseensa ja meikkiinsä. Nämä ovat 
ohjaajan mukaan tärkeitä ilmaisun ja persoonan jatkeita. Ohjaaja ku-
vaa tapaansa toimia ”helpon kautta” tekemiseksi. Tällä tavoin hänen 
mukaansa päästään syvemmälle. Näyttelijä toimii joko vastaan tai tu-
lee mukaan. Tässä vaiheessa ohjaaja tukee toimintaa. Harjoitusvaihe 
on ohjaajan mukaan suuri seikkailu. Lähtökohtana hänen mukaansa 
työssä on, että näyttelijä on taiteilija. Tämä merkitsee mm., että näyt-
telijä saa vaikuttaa esityksen lopputulokseen merkittävästi. Ohjaajan 
mukaan usein tilanne on se, että näyttelijä ei voi toteuttaa luovuuttaan. 
Oleellista on myös, että työtä ei tehdä yksin, vaan ollaan osa laajempaa 
kokonaisuutta. Näyttelijällä on työssään sekä vastuu että vapaus. 
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Intensiivistä työskentelyä ja vaihtuvia tilanteita

Esimerkkinä vaihtuvasta tilanteesta, joita koko projektissa oli useam-
pia, on tässä kesken työprosessin tapahtunut yllättävä tilanne, yhden 
keskeisessä tehtävässä olleen näyttelijän jäädessä pois projektista. Hän-
tä paikkaamaan otetaan nuori näyttelijä. Jotkut ryhmän jäsenet pitivät 
tätä kriittisenä tilanteena projektin kannalta ja myös itselleen henki-
lökohtaisella tasolla. Projekti vaatii kaikilta ryhmän jäseniltä runsaasti 
joustavuutta. Muutokset ja useiden tehtävien samanaikainen hoitami-
nen saavat aikaan ristiriitoja. Harjoitusvaiheessa on meneillään paljon 
luovaa kaaosta. Joidenkin mielestä se kävi välillä sietämättömän ras-
kaaksi aiheuttaen turhautumista ja jännitteitä. Useampi ryhmän jäsen 
kommentoi kuitenkin palautteessaan myöhemmin, että näyttelijän 
pois jääminen ei ollut kovin suuri asia projektin kannalta (käsikirjoi-
tuksen kommentointi). 

Seuraava harjoituksissa-episodi perustuu pääasiassa havainnoin-
teihin (syyskuussa 2000), mutta myös ryhmäkeskustelussa ja haastat-
telussa esiin tulleisiin tilanteen pohdintoihin. Ryhmä on tilanteessa, 
jossa on tapahtunut työntekijän vaihdos. Yksi esityksen kannalta tär-
keistä näyttelijöistä on ilmoittanut jäävänsä pois. Ilmapiiri harjoituk-
sissa on hieman kireä. Näyttelijän poisjäänti vaikuttaa koko ryhmän 
työskentelyyn. Mukaan tulee uusi nuori näyttelijä. Tilanteessa tulivat 
esiin ryhmälle ominaiset työskentelytavat, asioiden kokeilu eri tavoin, 
mm. improvisoinnin kautta sekä toisaalta hyvin tiivis ja nopeatahti-
nen harjoittelu, joka jatkuu usein yömyöhään. On vaikea havaita, että 
ryhmässä on tullut esiin voimakkaita reaktioita näyttelijän vaihdoksen 
vuoksi. Jotkut ryhmän jäsenistä kuitenkin kommentoivat tilannetta 
runsaasti jälkikäteen mm. ryhmäkeskustelussa.



232

KOLME NÄKÖKULMAA TYÖSSÄ OPPIMISEEN

Kirsi HEIKKILÄ

Harjoituksissa  (havainnointimuistiinpanot)

On ilta ja meneillään on viimeinen harjoitusviikko ennen ensi-il-
taa. Ilmapiiri on kireä. On ilmaantunut joitakin ongelmia koskien 
työskentelyaikataulua. Tämä näyttää selvästi vaikuttavan ryhmän 
työskentelyyn. Yleisesti ottaen työpäivät ovat hyvin pitkiä. Kun ko-
reografi on lopettamassa harjoitusta opiskelijaryhmän kanssa, hän 
lopuksi esittää koko ryhmälle toiveen saada illat vapaaksi saadak-
seen jonkin aikaa olla pienen lapsensa kanssa. 

Kun ryhmä palaa tauolta, näyttämö on täysin pimeä. Vain 
pari kohdevaloa antaa vähän valoa. Yksi näyttelijöistä nukkuu 
katsomokorokkeen päällä. Kännykkä soi jossakin. Uusi näytteli-
jä saapuu paikalle. Hän on nuori, opintojaan lopetteleva nainen, 
joka on ottamassa tunnetun näyttelijän paikan. Ohjaaja selittää 
hänelle, mistä kohtauksessa on kysymys. Ohjaaja selittää hänelle 
myös ryhmässä käytettävän työtavan periaatteet. Äänitarkkailija 
kysyy kohtauksesta: “Mikä improvisaatio tehdään? Vankila? Kirk-
ko?” Ryhmä päättää tehdä improvisaation, joka sijoittuu kirkkoon. 
Hetkessä äänet muuttuvat kaikuviksi, kuin äänet kirkossa. Mies 
pukeutuneena valkoiseen työtakkiin kysyy: “Mitä te täällä teette?” 
Mies ja nainen, jotka ovat saapuneet paikalle hetkeä aiemmin ja 
kysyvät myös: “Kuka te olette?” Mies valkoisessa takissa vastaa: 
“Olen täällä töissä.” Hetken kuluttua kohtaus aloitetaan alusta. 
Nyt lähtökohdaksi otetaan odottaminen. Pariskunta odottaa kir-
kossa jotakin. Tilanne lähtee etenemään vaivattomasti. Kohtaus 
syntyy helposti. Palat loksahtavat paikoilleen. Innostus on käsin 
kosketeltavaa. Kaikki näyttävät tyytyväisiltä.

Jonkin ajan kuluttua ohjaaja alkaa harjoituksen jälleen uuden 
näyttelijän sekä muusikoiden kanssa. He harjoittelevat ajoituksia. 
On hyvin tarkkaa, milloin esiintyjä astuu sisään näyttämölle. He 
kokeilevat myös kyseisen kohtauksen valoja. Näyttelijä päättää itse 
valaistuksesta sen mukaan, mikä tukee häntä näyttelemisessään. 
Ryhmä antaa hänelle positiivista palautetta. Muusikot kokeilevat 
myös omia osuuksiaan. Eräs heistä sovittaa ensimmäistä kertaa 
esiintymisasuaan ja kokeilee siinä liikkumista ja soittamista. Soit-
timen äänen kanssa ilmenee ongelmia. Kestää jonkin aikaa, että he 
saavat mikrofonin toimimaan moitteettomasti. Muusikko joutuu 
toistamaan kohtausta uudelleen ja uudelleen. Paikalle tulee mie-
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hiä, jotka alkavat rakentaa lavasteita. Jälleen paikalle saapuu uusi 
näyttelijä. Hän on vierailija, jolla on vain lyhyt rooli esityksessä. 
Harjoitukset jatkuvat intensiivisinä. Ohjaaja keskustelee kohtauk-
sesta uuden näyttelijän kanssa. Yksi muusikoista laulaa samanai-
kaisesti taustalla. Hänen äänensä on koskettavan kaunis ja voima-
kas. Tila on täynnä toimintaa. Keskiyö lähestyy. Kaikki ovat hyvin 
keskittyneitä työskentelyyn. 

Palaute ryhmässä

Kuten kuvauksesta käy ilmi, palautteen anto oli keskeinen osa työs-
kentelyprosessia. Työtavat vaihtelevat projektin edetessä. Eri vaiheissa 
tehdään erilaisia kokeiluja ja harjoituksia hyödyntäen improvisaatio-
ta, tanssia, ääniä ja valoja. Ohjaaja antaa ryhmän jäsenille impulsseja 
toimintaan. Muusikot ja näyttelijät kokeilevat erilaisia asioita. Seura-
tessani työskentelyä se näyttää jatkuvalta ongelmien ratkaisulta ja op-
pimisprosessilta. Päätöksiä on tehtävä jatkuvasti: mikä toimii ja mikä 
ei. Erilaisista ongelmatilanteista keskustellaan ja niitä analysoidaan. 
Joskus tämä tehdään istuen lattialla ympyrässä, niin että jokainen sa-
noo vuorollaan oman mielipiteensä. Palautteenanto on olennainen osa 
työprosessia. Sitä tehdään välittömän suullisen palautteen lisäksi myös 
videoiden tilanteita ja näitä tallenteita yhdessä katsoen ja analysoiden. 

Yleisesti ottaen ryhmän jäsenet haluavat runsaasti palautetta omas-
ta työstään. Tämä tulee keskusteluissa esiin useaan otteeseen. Alun 
perin ideana oli myös, että harjoitustilaan tuodaan tietokone, jonka 
avulla ryhmän jäsenet voivat pitää henkilökohtaista työpäiväkirjaa ja 
antaa palautetta muille ryhmän jäsenille. Idea ei kuitenkaan toteutu-
nut teknisten ongelmien vuoksi. 

Yksilöhaastatteluissa palautteenanto tulee esiin siinä yhteydessä, 
kun ryhmän jäseniltä kysytään, kuinka he jakavat oppimaansa toisil-
leen. Monet heistä korostavat tässä yhteydessä välittömän palauttee-
nannon merkitystä. Tällöin ryhmän on mahdollista muokata ideaa yh-
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dessä. Tärkeää on haastateltavien mukaan luottamus ryhmän jäseniin. 
Täysi demokratia ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto, koska jonkun on 
otettava vastuu lopputuloksesta. Palautteenannon on haastateltavien 
mukaan hyvä olla hienovaraista. Sen antamisen tapaan on syytä kiin-
nittää huomiota, sillä esimerkiksi erään ryhmän jäsenen mukaan ”va-
listaminen” voi aiheuttaa toisessa helposti vastareaktion. 

Näyttelijä: ”Joo, ja siihen törmää selkeesti et mutta mä sanosin näin 
päin, että näyttelijän työssä mä uskon, että voi houkutella toisia 
näyttelemään paremmin, mä uskon, …, kun se on läsnäoloa ja pa-
rempaa kontaktia, mitkä on mun mielestä ne tärkeimmät näytte-
lijän työn kriteerit, ei niinkään se toistaminen. Niin olemalla itse 
läsnä voi houkutella toista tulemaan sinne mukaan…” 

Teattereissa on usein käytäntönä, että ohjaaja antaa ryhmälle palau-
tetta esitysten päätyttyä. Ryhmäkeskustelussa käy ilmi, että ryhmän 
jäsenet kaipaavat myös tässä projektissa palautetta jokaisen esityksen 
jälkeen. Ryhmän jäsenet kuitenkin peräänkuuluttavat, että vastuu pa-
lautteenannosta pitää olla myös ryhmän jäsenillä, ei vain ohjaajalla. 
Koreografin työtapaan kuului yhteinen palautteenanto jokaisen harjoi-
tuksen ja läpimenon jälkeen. Tähän ryhmässä oltiin kovin tyytyväisiä. 

Työskentelyaikataulu

Edellä kuvatusta harjoitustilanteesta käy ilmi myös työtavan intensii-
visyys. Työpäivät ovat hyvin pitkiä. Työtä tehdään tiiviisti tiettyinä pe-
riodeina. Ryhmällä on oma erillinen tilansa, joka antaa työskentelyrau-
han. Taustaorganisaation johtaja kuvaa työtavan olevan hyvin vaativa 
perhe-elämää silmällä pitäen, koska työtapa vie paljon aikaa. 

Yksi työryhmän jäsen kuvaa työskentelyn tapahtuneen yötä päi-
vää: 
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Ryhmän jäsen: Et jotenkin se niinku luottaa viime kädessä siihen 
ihmiseen niin paljon, et hyvin erilaisia eri vuorokauden aikoina ih-
misillä on tapana tehdä töitä ja sit kuitenkin niinku tää on niinku 
semmonen joku joulupukin maa tää paikka.
Haastattelija: Aivan
RJ: Siellä pajalla paiskittiin hommia ympäri vuorokauden. [Ääni-
suunnittelija] tuli yleensä yöaikaan, se tykkää tehdä töitä öisin.
H: Joo
RJ: Ja muut sitten eri aikoihin vuorokautta. Ihan hauska ajatus.
H: Toi joulupukin paja, kyllä siit tulee aika...
RJ: Niin, kyllä siellä sellasta välillä savuu ja välillä säihkivää ja 
ääntä ja valoo ja …

Ryhmäkeskustelussa tuli esiin, että työskentelyaikataulu on muuta-
mille ryhmän jäsenille ongelma. Viimeinen tiivis harjoitusperiodi on 
viikon mittainen. Työtä on paljon ja työpäivät ovat pitkiä venyen välillä 
myöhään iltaan ja jopa yöhön. Ihmiset ovat väsyneitä. Projektin loppu-
vaiheessa jaksaminen alkaa tuottaa ongelmia. Ihmiset ovat stressaan-
tuneita tiukan aikataulun vuoksi, ja he haluaisivat puhua asiasta. Ku-
kaan ei kuitenkaan uskalla tehdä sitä. Ihmisille, joilla on perhe ja myös 
muuta elämää, kuten opintoja tai muita töitä projektin ulkopuolella, 
tilanne on stressaava. Joku heistä jopa sairastuu projektin aikana. Ryh-
män jäsenten kokemukset tämän projektin stressaavuudesta vaihteli-
vat. Jälkikäteen yksi heistä kuitenkin toteaa, että stressi kuuluu tähän 
työhön oleellisena osana (käsikirjoituksen kommentointi). 

11.4 Ilmapiiri ja tunteiden käsittely

Intensiivisen työperiodin alkuvaiheessa ryhmän jäsenet poikkeuksetta 
kuvasivat ryhmän ilmapiiriä positiiviseksi. Ryhmää kuvataan hyväksi, 
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vapaaksi, joustavaksi, hienoksi ja avoimeksi. Positiivista on, että ryh-
mässä on erilaisia jäseniä, tuttuja ja tuntemattomia. Ryhmää kuvataan 
”hyväksi taiteilijaporukaksi”. Siinä on mahdollisuus kokeilla asioita ja 
käyttää liikkumavapautta. Joitakin ryhmän jäseniä epäilytti hieman 
vierailijoiden suuri määrä ja sen työskentelylle aiheuttama hajanaisuus 
sekä ongelmallisiksi osoittautuneet talouskysymykset. 

Haastatteluissa tulee myös esiin ryhmän jäsenten verkostoitumi-
nen. Kyseiseen projektiin on tultu aiempien yhteisten työprojektien 
kautta, ja monilla on suunnitelmia yhteistyöstä myös tämän projektin 
jälkeen. Kun työtavat tulevat tutuiksi, on helpompi työskennellä ih-
misten kanssa, jotka hyväksyvät ne ja osaavat toimia tietyllä tavalla.

Hyvän ryhmäilmapiirin aikaansaaminen ei ole helppo tehtävä. Se, 
miten palautetta annetaan ja vastaanotetaan, on ryhmän jäsenten mu-
kaan oleellista. Ohjaaja pyrkii ryhmässä harmonian ja turvallisuuden 
tunteen luomiseen. Työskentelyssä ilmenevien ristiriitojen käsittely on 
hyvin tärkeää. Ryhmän kanssa kommunikointi on oleellinen osa oh-
jaajan toimintaa. Nämä tekijät auttavat hyvän ilmapiirin luomisessa. 
Myöhemmin todetaan, että ristiriitojen käsittely ryhmässä oli projek-
tissa avointa ja tämä kertoo viime kädessä hyvästä ja luottamukselli-
sesta ilmapiiristä (käsikirjoituksen kommentointi). 

Ristiriidat

Seuraavassa episodissa harjoitukset olivat edenneet pidemmälle in-
tensiiviseen vaiheeseensa. Harjoituksissa tuli esiin tilanne, jossa työ-
ryhmän jäsenten tunteet nousevat voimakkaasti esiin. Ongelmatilan-
ne kuitenkin käsiteltiin välittömästi kaikkien ryhmän jäsenten läsnä 
ollessa. Kaikki saavat myös sanoa oman näkemyksensä tilanteesta. 
Tilanne alkoi konfliktilla ja siihen liittyvällä tunteiden purkamisella. 
Tämän jälkeen tilanne käytiin läpi yhdessä ja arvioitiin, mitä tapahtui. 
Kyseistä tilannetta pohdittiin jälkikäteen, ja se tuli esiin myös ryhmä-
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keskustelussa paljon myöhemmin. Ryhmän jäsenet miettivät tilannet-
ta omalta kohdaltaan ja erityisesti pohdinnan kohteeksi nousi vastuun 
ottaminen ryhmässä. 

Tunteiden käsittelyä (havaintomuistiinpanot 20.9.2000, ryhmäkeskustelu)

Saavun harjoituksiin, jotka ovat olleet meneillään aamusta lähti-
en. Muusikot ovat aloittaneet ensimmäisinä ja nyt on meneillään 
opiskelijaryhmän harjoitus, jota vetää koreografi. Tunnelma on 
selvästi hyvin jännittynyt. Lehdistötilaisuus on alkamassa noin 
tunnin kuluttua. “Nyt missasit!” huudahti koreografi, kun astuin 
sisään. Hämmentyneenä etsin katseellani ryhmän jäsentä, joka 
voisi kertoa minulle, mistä on kysymys. Yksi muusikoista kuiskaa 
korvaani, että koreografilla oli ollut yhteenotto opiskelijoiden kans-
sa. Hän oli suorastaan “räyhännyt” heille. Tilanne oli kuitenkin jo 
ohi ja opiskelijat tekivät koreografin johdolla kehon avausta liikun-
nallisten harjoitusten kautta. Meneillään on raivon purkaminen. 
Kaikki ovat hyvin keskittyneitä tehtävään. Harjoitukset jatkuvat 
ja ryhmällä on yllään rooliasunsa, mustat tarjoilijan asut. Nyt 
harjoitetaan äänen käyttöä. Koreografi antaa heille lisää ohjeita: 
“Enemmän väriä ääneen. Miten sitä saadaan lisää? Mielikuvien 
kautta! Tarjoilkaa jotakin hyvää puolta itsestänne! Jokainen esit-
täytyy erikseen.”

Hieman myöhemmin kuulen muusikolta, mitä on tapahtunut. 
Opiskelijat olivat samana aamuna kieltäytyneet esiintymästä leh-
distötilaisuudessa. He eivät olleet mielestään harjoitelleet tarpeek-
si ja epäilivät joutuvansa yleisön edessä naurunalaisiksi. Tästä oli 
seurannut konfliktitilanne koreografin ja ryhmän välille. Lopulta 
opiskelijat olivat kuitenkin suostuneet esiintymään. Vanhempi ja 
kokeneempi näyttelijä pitää heille ennen lehdistötilaisuutta kan-
nustuspuheen. Kun lehdistötilaisuus alkaa, kaikki näyttää olevan 
kunnossa. Tunnelma on jälleen rentoutunut. Lehdistötilaisuuteen 
tulee paikalle toimittajia neljästä lehdestä ja radiosta. 

Tilaisuuden jälkeen koreografi kutsuu koko ryhmän koolle. Ase-
tumme lattialle ympyrän muotoon ja jokainen kertoo vuorollaan 
näkemyksensä tilanteesta. Aluksi käydään läpi, mitä ennen lehdis-
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tötilaisuutta oli tapahtunut ja sen jälkeen kommentoidaan, miten 
esitys oli mennyt. Myös minä ulkopuolisena annan palautetta. 

Tapahtumien kulku oli lyhykäisyydessään ollut seuraava: Opis-
kelijat eivät halunneet esittää koreografin ehdottamaa pientä esit-
täytymistanssia lehdistölle ja he olivat valinneet itselleen edustajan, 
joka tuli kertomaan asiasta koreografille ryhmän puolesta. Tästä 
oli aiheutunut ristiriitatilanne, joka kuitenkin laukesi ja esitykset 
esitettiin lehdistölle. Nyt ryhmä pohti, mikä meni vikaan. Miten 
olisi tullut toimia? Miten ongelma olisi pitänyt esittää koreogra-
fille? Keskustelun tuloksena selvisi, että opiskelijoiden olisi tullut 
jo aiemmin pyytää koreografilta lisää harjoitusaikaa sekä puhua 
ongelmasta ja omista tuntemuksistaan. 

Ryhmäkeskustelussa koreografi kommentoi tilannetta omalta kannal-
taan hankalaksi. Hän koki ottaneensa liikaa vastuuta koko esityksen 
valmistelussa, ja lehdistötilaisuus oli yksi esimerkki tilanteesta, jossa 
ongelmat olivat kaatuneet hänen päälleen: 

”Se on ollu toisaalta kivaa mutta sitten mä oon välillä kaivannu 
niinkun [X]lta kovasti sitä että ota vähän vastuuta, eli mä oon pyy-
täny siltä että älä siirrä mulle tätä ohjaajan vastuuta näin paljon, 
koska tämä oli mulle syynä siihen että mun on vaikea kantaa sitä 
juuri näin, vaikka mä oon samaa mieltä että se tilanne mikä oli 
ennen sitä lehdistötilaisuutta, niin se oli ihan hyvä että se oli.” 

Yksi näyttelijöistä kommentoi tilannetta päiväkirjassaan seuraavasti 
(oikeat nimet jätetty alkuperäistekstistä pois): 

“Ennen lehdistötilaisuutta yksi opiskelijoista ilmoitti [koreografil-
le], että he eivät halua esiintyä siten kuin olivat [X]:n kanssa harjoi-
telleet. [X] koki valtavan tyrmistyksen ja puhui siitä, että tämä me-
todi millä nyt harjoitellaan, ei ole nöyryytysmetodi. Hän sanoi itse 
opiskelleensa Turkan aikana Teak:issa (tanssitaiteen laitoksella) ja 
silloin demonstraatioissa jokainen nöyryytti itsensä. Me emme ha-
lua, että te nöyryytätte itseänne, hän sanoi. Kaiken jälkeen opiskeli-
jat ryhtyivät harjoittelemaan. Oli upeaa katsella ryhmää ja jokais-
ta opiskelijaa erikseen. Heidän olemisessaan oli ihanaa nuoruuden 
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viattomuutta ja tietämättömyyttä esittämisen “rajoista”. Jokaista 
oli kiinnostavaa katsella. Ajattelin, että tämä on juuri sitä, mitä 
katsoja teatterissa haluaa nähdä: vilpittömän ihmisen. Sitten te-
atterimaailma sopeuttaa heidät kaltaisikseen. Liikutuin valtavasti 
tästä. Pyysin [X]:ltä saada hetken ennen lehdistötilaisuuden alkua 
sanoakseni muutaman sanan nuorille. Harjoituksen jälkeen ker-
roin kaiken ajattelemani.” (Näyttelijän päiväkirjasta.)

Koreografi piti palauteringin tilaisuuden jälkeen. 

“Siinä tuli esille paljon tärkeitä asioita. [X] kehotti kaikkia kerto-
maan kuinka tilaisuus omasta mielestä meni, ja nöyryyttikö joku 
mielestään itsensä. Tämä kaikki oli minusta valtavan hienoa. …
Kaikki kertoivat tuntemuksistaan. Se tuntui todella arvokkaalta. 
Kukaan ei ollut mielestään nöyryyttänyt itseään. Ääninainen oli 
ainoa joka sanoi mokanneensa. Ääni tuli stereona monikanavai-
suuden sijaan. Ketään ei haitannut. Ohjaajakin totesi, että hyvä 
kun jäi herkkua esitykseen. [X] totesi, että hyvä, kun sattui nyt; tä-
män jälkeen virhe voidaan korjata.” (Näyttelijän päiväkirjasta.)

Kyseinen esimerkki kuvastaa ryhmän pyrkimystä käsitellä ongelmat 
välittömästi saman tien, kun ne ilmenevät. Edellä kuvattu tilanne hoi-
dettiin kaikkia tyydyttävällä tavalla. Palautetilanne antoi kaikille osal-
listujille mahdollisuuden kommentoida tilannetta. Konflikti toi kui-
tenkin pintaan myös ohjaajan ja koreografin välillä olevan kysymyksen 
vastuun jakamisesta. Näyttelijälle tilanne oli hyvin toisenlainen. Hän 
pohti ongelmatilanteen käsittelyä ja koki sen positiivisena. 

Teatterityössä tunteet näytetään helposti. Ovathan ne keskeinen 
osa erityisesti näyttelijöiden työtä. Kokonaisuudessaan ryhmässä tuli 
esiin paljon tunnereaktioita, mutta ne käsiteltiin ryhmässä joko heti 
tai ainakin osa niistä viimeisissä arviointitapaamisissa. Ryhmässä kes-
kusteltiin siitä, mitä tunteita on voinut ilmaista ja mitä ei. Kokonaisuu-
tena ryhmän ilmapiiri on sen jäsenten mukaan ollut positiivinen koko 
prosessin ajan. 



240

KOLME NÄKÖKULMAA TYÖSSÄ OPPIMISEEN

Kirsi HEIKKILÄ

Seuraava episodi kuvaa myös ryhmässä käytyä vuorovaikutusta ja 
tunteiden käsittelyä. Keskustelun sisältö vastaa todellisuutta, mutta 
tilanne on osittain muutettu ryhmän jäsenten anonymiteetin säilyt-
tämiseksi. 

Ryhmän jäsenet istuvat näyttämöllä puolikaaressa. Yksi ryhmän 
jäsenistä saapuu paikalle myöhässä. Hän oli ilmoittanut aiemmin, 
ettei tule tilaisuuteen lainkaan. Kaikki odottavat innokkaina seli-
tystä. ”Tiedän, että meillä olisi paljon puhuttavaa, mutta yksinker-
taisesti en pysty siihen juuri nyt. Se saattaisi pilata loput esityksem-
me. Vielä ei ole aika keskustella.”
“Kuinka voit sanoa noin?” Nainen purskahtaa itkuun. “Olen tehnyt 
niin paljon tämän näytelmän vuoksi. Olen paikalla koko ajan. Olen 
tehnyt töitä yötä päivää vaikka minulla on lapsi huolehdittavani. 
Nyt riittää.”
Myöhemmin paikalle saapunut henkilö keskeyttää hänet: “Ymmär-
rän sinua hyvin, ja olen pahoillani, mutta tämä on minun tapani 
työskennellä. En voi toimia toisin. Arvostan suunnattomasti kaik-
kea sitä mitä olet tehnyt, mutta olen pahoillani, että en kestä tätä 
tilannetta juuri nyt.”
Yksi ryhmän jäsenistä alkaa puolustaa naista: “Me emme vain ole 
kritisoineet työtä ja puhuneet pelkästään negatiivisia asioita. Täs-
sä projektissa on valtavan paljon hyviä asioita. Nyt olet saanut ai-
van väärän kuva tilanteesta.”
Myöhästyjä jatkaa: “Olen pahoillani, mutta pystyn puhumaan 
kanssanne vain yksitellen. En pysty kohtaamaan teitä ryhmänä nyt. 
Se on minulle liikaa. Minun on helpompi keskustella yhden henki-
lön kanssa kerrallaan.”
Nainen: “Nyt ymmärrän paljon paremmin. Kyse ei olekaan siitä, 
ettet välittäisi.”

Ryhmässä keskustelu ja tunteiden käsittely olivat tässä projektissa 
mahdollisia. Tämä ei ryhmän jäsenten kokemusten mukaan ole itses-
tään selvää ja välttämättä lainkaan mahdollista kaikissa työryhmissä. 
(Käsikirjoitusluonnoksen kommentointi.)
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Luovuus ja kokeilut 

Yksi tärkeimpiä asioita, joka tulee esiin moneen otteeseen, mm. ryh-
mäkeskustelussa on, että ryhmässä on erittäin hyvä ilmapiiri uusien 
asioiden kokeilemiseen ja oppimiseen. Yksi ryhmän jäsenistä kuvaa 
sitä hedelmälliseksi kaaokseksi. Toisaalta jotkut ryhmän jäsenistä ko-
kivat kaaoksen negatiivisena asiana. Erilaisten ihmisten tapa reagoida 
eri tavoin ryhmässä ilmenevään kaaokseen ja kiireeseen on ilmeistä. 
Yleisesti ottaen kaikki ryhmän jäsenet olivat hyvin motivoituneita 
työskentelyynsä ja jokainen oli sitoutunut tekemään parhaansa esityk-
sen suhteen. Monet ryhmän jäsenistä kertovat joutuneensa ja saaneen-
sa ylittää osaamisensa rajoja. He todellakin saavat kokeilla uusia asioi-
ta. Tämä oli monille erityislaatuinen tilanne. He kertovat saaneensa 
projektissa mahdollisuuden etsiä uutta suuntaa henkilökohtaiselle ja 
ammatilliselle kehittymiselleen. Muusikko kuvaa tilannetta omasta 
näkökulmastaan ryhmäkeskustelussa seuraavasti: 

”Tässä on pystyny kokeileen omia rajojaan monipuolisesti, kun ei 
tota niin niinkun siinä harjoitteluvaiheessa ilman että kukaan olis 
epäilly että onnistuuko, ett se on niinku kiva. […] ja sitten niinkun 
nyt on ruvennu miettimään tai silleen pakko vähän miettiä että 
mitä tässä nyt rupee tekemään niin koko aika tavallaan yrittää 
ettiä niinkun ideaa että mitä haluais tulevaisuudessa tehä niin 
siihen tää on antanu tosi paljon niinkun sellasta, tai niinkun joten-
kin saanu kauheesti sellasta ideaa, että mitä vois tehä. Ett silleen 
turvallinen olo tulevaisuudesta niinko että tietää ainakin että mitä 
haluaa tehä.”

Luovan ja kokeilevan ilmapiirin luonteesta kertovat erään ryhmän jä-
senen huomiot ryhmässä toimimisesta. Hänen mukaansa positiivis-
ta toiminnassa oli se, että kaikkia ryhmän jäseniä pidettiin tärkeinä. 
Kaikkia kunnioitettiin. Ryhmässä myös hyväksyttiin asioiden teke-
minen eri tavoin. Näin oli mahdollista saada paljon uusia kokemuksia 
ja se lisäsi itseluottamusta. Oma identiteetti vahvistui. (Käsikirjoitus-
luonnoksen kommentointi.)
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11.5 Erilaisia rooleja

Haastatteluissa ryhmän jäsenet kuvaavat työnsä olevan hyvin fragmen-
taarista ja päällekkäistä. Jotkut ryhmän jäsenistä, esimerkiksi tuotta-
ja, tekee useita muita töitä samanaikaisesti, mm. tarjoilee, näyttelee, 
tanssii. Äänisuunnittelijalla on myös samanaikaisesti toinen työ, tällä 
kertaa valosuunnittelutyö meneillään. Hän kokee itsensä taiteilijaksi, 
joka joutuu tasapainottelemaan palkkatyön ja taiteilijan työn välillä. 
Myös valosuunnittelija kertoo tasapainottelusta ”leipätyön” ja luovan 
työn välillä. Lähes kaikki tekevät erilaisia projekteja ja heillä on työs-
sään erilaisia rooleja. Koreografi kertoo toimivansa myös tuottajana 
ja lavastajana. Muusikoille tämä on vain lyhyt projekti muiden töiden 
lomassa. Samoin näyttelijöille tämä on vain yksi lyhyt projekti muiden 
töiden välissä. Lähes kaikilla ryhmän jäsenillä on meneillään seuraa-
van työn suunnittelu samanaikaisesti tämän projektin kanssa. 

Ryhmässä tulevat toisaalta esiin työntekijöiden monet roolit, eri 
tehtävien, ammattien ja perheen suhteen ja toisaalta ryhmän jäsenten 
kehittyminen taiteilijoina ja ammattilaisina osana ryhmää. Kuvaan 
seuraavassa erään ryhmän jäsenen työtilannetta, hänen monia roole-
jaan tässä projektissa, pitkiä työpäiviä, pohdintaa työnsä laadusta sekä 
perheen ja työn yhteensovittamisesta. Tilanne on tyypillinen monessa 
muussakin projektityössä ja kuvastaa projektityöntekijöiden tilannetta 
myös laajemmin.

Kyse on koreografista, jonka monet eri roolit ja tehtävät projektis-
sa kävivät työn edetessä rasittaviksi. Hän osallistui mm. aikataulujen 
laadintaan, kokousten järjestämiseen, sponsoroinnin järjestämiseen, 
lavastamiseen ja puvustamiseen. Hän koki jälkikäteen, että olisi ollut 
viisaampi pitäytyä vain alun perin sovituissa tehtävissä. 
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Monien tehtävien keskellä (Havainnointi 20.9., ryhmäkeskustelu)

Koreografi on ollut paikalla aamusta lähtien ja lehdistötilaisuu-
den jälkeen on tehty improvisaatioharjoituksia. Ryhmä on pitänyt 
tauon. Nyt koreografi valmistaa rekvisiittaa lavastukseen. Hän le-
vittää lattialle suuria kankaita. Paikalla on hänen pieni lapsensa, 
jonka kanssa paikalla olijat leikkivät vuorotellen. Koreografin van-
hemmat ovat myös mukana. Ympäri, ympäri… lapsi nauttii pyö-
rityksestä isossa tilassa. Välillä leikissä on mukana äidin lisäksi 
tutkija, välillä isoäiti. Isovanhemmat ovat viimeisen viikon aikana 
viettäneet paljon aikaa lapsenlapsensa kanssa äidin keskittyessä 
työn tekemiseen. Tällä hetkellä hän ompelee ompelukoneella suu-
ria kangaspaloja. Paikalle saapuu uusi näyttelijä. Ohjaaja lukee 
läpi näyttelijän itselleen kirjoittamaa tekstiä. He aloittavat harjoi-
tuksen. Sivummalla laulaja harjoittelee itsekseen omaa osuuttaan 
korvalappustereot korvilla. Ohjaaja ja kaksi näyttelijää siirtyivät 
toiseen pienempään tilaan jatkamaan työskentelyä. Koreografi jat-
kaa ompelua iltamyöhään. Jälkikäteen pohtiessaan työtään hän 
toteaa, että se on näistä pitkistä työpäivistä ja ponnisteluista huo-
limatta jäänyt kesken. Ryhmäkeskustelussa hän kertoo tilanteesta 
seuraavasti: “Työ piti jättää kesken koska piti siirtyä muihin tehtä-
viin. Sitten nää tämmöset […] mä en pysty kattoon, koska verhojen 
helmat on kesken ja mä tiedän että suurinta osaa yleisöstä ne ei 
häiritse yhtään. Mutta johtoryhmällä on vähän semmosta niinkun 
[…] tyyppistä asiaa että koskaan ne ei oo hyvin. Esiintyjien on vaikea 
kulkee niissä mutta kun ei ole ollu sitä aikaa tehä niitä niin sitten 
ne on tollaset niinko hirveen näköset. Ja mä tiedän että, okei vaikka 
ne ei häiritsis ehkä ketään muuta, niin ne häiritsee mua, että mä 
en oo lavastaja, hitto minä […]. Ja sitten puvustusasiat niinkun ne 
mitä mä oon hoitanu, niinkun [x:n] ja mun vaatteet […] ja sitten 
noitten tarjoilijoitten noi, noi niin se on niinkun ihan ok.” 
Perhe-elämä oli kärsinyt projektin aikana ja huoli lapsesta tuli ko-
reografin puheesta myös esiin: “Mutta se on sitten maanantaina, 
se on sitten sen ajan murhe […] kaikki lapset kokee, ne on ollu pal-
jon hoidossa. Tää justiin että mä lähin liian isolla panoksella, että 
mulla on perhe.”
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Perhe-elämä ja työ

Luovan työryhmän jäsenillä on luonnollisesti monia asioita menossa 
samanaikaisesti projektin kanssa. Heillä on perheensä, lapsensa, opin-
toja ja muita töitä samaan aikaan. Ryhmässä kommentoidaan, kuinka 
perhetilanteet alkoivat vaikuttaa ryhmään myöhemmin, työprosessin 
edetessä. Suunnitelmien muuttuminen kesken prosessin yhden näyt-
telijän jäätyä pois vaikuttaa myös tilanteeseen voimakkaasti. Joillekin 
ryhmän jäsenistä tuli ilmeisesti suurempi vastuu ryhmästä kuin mitä 
he alun perin osasivat kuvitella. Eräälle ryhmän jäsenistä myös toinen 
projekti, joka alkoi samanaikaisesti, tuotti stressiä. Eräs ryhmän jäse-
nistä kuvaa, että pieni määrä stressiä on hyväksi työskentelylle, mut-
ta jossakin vaiheessa tämä projekti alkoi käydä hänelle ylivoimaiseksi. 
Hän toivoi enemmän yhteistä suunnittelua taustaorganisaation ja luo-
van työryhmän välille. Projekti oli myös tuonut hänelle epävarmuutta 
ja pettymyksiä. Hän kertoo, että ryhmän jäsenten perhe-elämä alkoi 
vaikuttaa projektiin jossakin vaiheessa. Kukaan ei uskaltanut keskus-
tella näistä kysymyksistä tiukan aikataulun vuoksi. Loppuvaiheessa 
väsymys on ilmeistä. Eräs ryhmän jäsenistä kuvaa joutuneensa loppu-
vaiheessa pohtimaan todella sitä, mikä hänelle on elämässä tärkeää. 
Hän ajattelee, että työ ja muu elämä ovat sama asia eikä niitä tulisi 
erottaa toisistaan. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin mahdollisuus 
oppia paljon itsestään. Se vaatii hänen mukaansa paljon oman toimin-
tansa arvioimista ja pohtimista. 

11.6 Toiminta organisaation osana

Tuotantokokouksia järjestettiin tiiviin työskentelyvaiheen alettua 
säännöllisesti. Niihin osallistuvat lähes kaikki ryhmän jäsenet. Näyt-
telijöiden läsnäolo on kokouksissa kuitenkin vähäistä. Siinä vaiheessa, 
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kun tahti harjoituksissa tiivistyy, ne loppuivat lähes kokonaan. Niille 
ei ilmeisesti ole enää aikaa eikä tarvetta. Jo ensimmäisessä kokouk-
sessa käy ilmi, että taustaorganisaatio ei tue projektia taloudellisesti. 
Kokouksissa käsitellään valtava määrä projektiin liittyviä käytännön 
asioita liittyen kutsuihin, sponsorointiin, logistiikkaan, majoituksiin 
jne. Usein keskustelu kääntyy talouteen ja siihen liittyviin ongelmiin 
ja niiden ratkaisujen etsimiseen. 

Tuotantokokouksessa (havainnointimuistiinpanot)

Paikalla on puolet taiteellisesta työryhmästä, neljä taustaorgani-
saation jäsentä sekä ulkopuolisia projektiin osallistuvia, mm. hen-
kilöt jotka vastasivat tietotekniikasta esityksessä, kutsujen suun-
nittelusta jne. Tuolit on asetettu ympyrään harjoitustilan keskelle. 
Ihmiset noutavat keittiöstä kahvia. Suurin osa ryhmän jäsenistä 
asettuu tuoleille, joku istuu myös lattialle. Kokous alkaa heti ris-
tiriidan käsittelyllä. Kyse on kutsun tekstin sanamuodosta. Taus-
taorganisaation johtaja toivoo tarkkaa kirjoittamista ja oikeiden 
nimitysten käyttöä. Hänen mukaansa kutsusta saa väärän käsityk-
sen millaisesta tilaisuudesta on kysymys. Ryhmä pitää keskustelua 
turhana. Kutsut on jo painettu. Keskustelu kulminoituu koko työs-
kentelyprosessin periaatteisiin, joista on erimielisyyttä. Väittely 
jatkuu kiivaana. Ryhmä ei taivu tekemään uusia kutsuja. Tausta-
organisaation johtaja poistuu paikalta kesken kokouksen. Muiden 
ryhmän jäsenten kommenteista välittyy, että kallisarvoista aikaa 
on hukattu turhaan. Tunti kokouksesta on mennyt hukkaan! Nyt 
vasta päästään asiaan! Valosuunnittelija alkaa puhua katsomos-
ta. Se on tällä hetkellä ongelma, joka täytyy ratkaista. Tuottaja 
tulee paikalle ja hänellä on uutta tietoa kyseisestä asiasta. Katso-
mon rakentamiseen todetaan tarvittavan apuvoimia. Sen jälkeen 
keskustellaan väliaikatarjoilusta ja ison valkokankaan kiinnittä-
misestä. Talkoovoimia tarvitaan myös näihin tehtäviin. Kutsuja 
tullaan lähettämään noin 330. Myös niiden taittelemiseen kaiva-
taan apuvoimia. Keskustelun edetessä koreografi vaihtaa lattialla 
vaippaa lapselleen. Seuraavaksi puhutaan rahasta. Tiedossa on 
joitakin päivämääriä, jolloin apurahapäätöksiä voidaan odotella. 
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Puhutaan myös sponsorointitilanteesta. Lopulta kokous päättyy. 
Paikalle jää vielä osa ryhmää keskustelemaan lukuisista käytän-
nön järjestelyistä.

Ryhmän toiminta organisaatiossa

Kesken projektin ilmenee suuria ongelmia liittyen projektin talouteen 
ja tiedotukseen. Tuotantokokousten ilmapiiri on hyvin jännittynyt. 
Vähitellen, kun ensi-ilta lähestyy, kokoukset loppuvat. Niiden järjestä-
miseen ei ole enää aikaa eikä tarvetta. 

Kaikki projektissa mukana olevat tahot osallistuivat aluksi tuo-
tantokokouksiin. Tuotannossa on kuitenkin selvä jako luovaan työ-
ryhmään ja niihin, jotka huolehtivat taloudesta, tiedottamisesta jne. 
Ensimmäisessä tuotantokokouksessa kaikki projektiin osallistujat esi-
tellään ja kerrotaan mikä heidän roolinsa on. Kokoukset ovat hyvin 
organisoituja. Huoneessa on suuri taulu, josta jokainen voi tarkistaa, 
mitä projektissa tapahtuu eri paikoissa ja eri aikoina. Kokouksissa on 
aina tarjolla kahvia. Tuottaja tuo useamman kerran mukanaan syö-
tävää ryhmälle. Hän mainitseekin haastattelussa pyrkivänsä huoleh-
timaan myös tämän tyyppisestä ryhmän hyvinvoinnista. Tunnelma 
pyritään tekemään viihtyisäksi. Käsiteltävät asiat eivät kuitenkaan ole 
helppoja. Ne liittyvät usein rahaan ja sponsoroinnin järjestämiseen. 

Projektin suurin ongelma oli talous. Ryhmän jäsenet ovat sitä miel-
tä, että talous olisi pitänyt järjestää toisin. Tämä oli taustaorganisaa-
tiolle suuri kysymys. Talous aiheutti hankausta taiteellisen ryhmän ja 
taustaorganisaation välillä. Näyttää siltä että tuotanto oli todellakin 
kahtiajakautunut: itse näyttämö ja luova työryhmä toimivat omanaan 
toisaalla, ja talous sekä toimintaan liittyvä kaikkinainen byrokratia 
toisaalla. 

Erään ryhmän jäsenen mukaan ryhmä on todella loistava taiteelli-
nen ympäristö. Ongelmia hänen kuvauksensa mukaan työskentelylle 
aiheuttavat taloudelliset järjestelyt. Taustaorganisaatiossa on ilmennyt 
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joitakin negatiivisia asenteita. Tämä ei tunnu ryhmän jäsenten mu-
kaan hyvältä, koska takana on pitkä suunnitteluperiodi. Kaiken kaikki-
aan projekti on yksi suurimmista, mihin haastateltava on ottanut osaa, 
ja samalla siitä on muodostunut hänelle suuri oppimisprosessi. Myös 
taustaorganisaation johtaja on samaa mieltä siitä, että talous on pro-
jektin suurimpia ongelmia. Hän kritisoi organisaation vanhanaikaisia 
toimintatapoja. Hänen mukaansa tämän tyyppisissä tuotannoissa on 
aina paljon opittavaa. Tulevaisuudessa hänen mukaansa tulisi pyrkiä 
paremmin ennakoimaan suuret tuotannot ja rakentamaan niille jon-
kinlaiset raamit etukäteen. Hänen mukaansa taloudelliset ym. reuna-
ehdot mahdollisesti rajoittavat toimintaa jossakin suhteessa, mutta 
toisaalta ne antavat turvallisemman ympäristön työskentelylle.

11.7 Oppiminen ja uuden luominen

Teatterityö on oppimisen suhteen luonteeltaan varsin poikkeuksellis-
ta. Onhan kyse työskentelystä, jossa oikeastaan koko ajan opitaan ja 
samalla myös luodaan uutta. Tilanne on siis hyvin erilainen verrattuna 
moniin muihin työympäristöihin. Tässä tutkimuksessa kiinnostavaksi 
oppimisen suhteen nouseekin erityisesti se, millaiset ovat edellytykset, 
että tällainen työskentely mahdollistuu.

Lähtökohdat

Kaikilla ryhmän jäsenillä on haastatteluissa kertomansa mukaan sisäi-
nen motivaatio työn tekemiseen. Koska taiteilijan työssä rahan saami-
nen on välillä epävarmaa (kuten tässäkin projektissa osalle ryhmän jä-
seniä), motivaatio työn tekemiseen ei voi olla kovin välineellinen. Syyt 
alalla toimimiseen ovat kullakin ryhmän jäsenellä hieman erilaiset. 
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Niitä ovat ”halu muuttaa maailmaa ja tuoda julki asioita ihmisille, 
tarve kommunikoida ympäristön kanssa, halu esiintyä”. Yksinkertai-
sesti esiintyminen on monien mielestä ”kivaa” ja tuo nautintoa. Yksi 
haastateltavista kertoo syyksi työn tekemisen kutsumuksen kyseiseen 
ammattiin. Suhdetta työskentelyynsä ryhmän jäsenillä voisi yleisem-
minkin kuvata kutsumukselliseksi. 

Työssä kehittymisestä ja tavoitteista sen suhteen ryhmän jäsenillä 
on selvästi erityyppisiä näkemyksiä. Pyrkimyksenä on oman esiinty-
jyyden syventäminen, itsetutkiskelu, oman paikan löytäminen, oman 
vahvuuden löytäminen sekä oman taiteilijalaadun löytäminen. Toi-
saalta pyrkimyksenä on myös erilaisten taitojen kehittäminen erityi-
sesti ihmissuhteisiin ja ryhmätyöskentelyyn liittyen, kuten ristiriitojen 
käsittelyn, harmonian luomisen ja ryhmän kanssa kommunikoinnin 
suhteen. Hyvin erityyppinen lähestymistapa tulee esiin näkemyksessä, 
että itse asiassa ei halua erityisesti kehittyä mitenkään, vaan ennem-
minkin pyrkiä säilyttämään jo olemassa olevaa mm. uteliaisuutta ja 
muita vahvuuksia. 

Oppiminen

Yksilöhaastatteluissa ryhmän jäsenet kuvaavat oppimistaan pääasiassa 
tekemisen, erilaisten kokeilujen eli toiminnan ja siitä saadun palaut-
teen kautta. Oppiminen nähdään tapahtuvaksi toiminnassa. Tunteilla 
on kuvausten mukaan myös keskeinen osuus oppimisessa. Kuvatessaan 
oppimistaan lähes kaikki ryhmän jäsenet tuovat esiin tunteet (vain yksi 
poikkeus). Tähän yhtenä syynä luonnollisesti on työn luonne. Tunteet 
ovat keskeisiä näyttelijän työssä, mutta myös muille teatterin ammat-
tilaisille ainakin tässä ryhmässä. Teatteriryhmän oppiminen perustuu 
siis pääasiassa toimintaan ja kokemukseen. Oppimistilanteet nouse-
vat työtilanteista. Työssä oppiminen tapahtuu paljolti ns. “kuumassa 
toiminnassa” (hot action) (ks. Hager & Beckett 1998, 230). Vasta kun 
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ryhmä pysähtyy ratkaisemaan jotakin ristiriitatilannetta tai ongelmaa, 
mukaan tulee asioiden ja tilanteiden ja tunteiden reflektointi (vrt. Jär-
vinen & Poikela 2000). Ryhmässä toteutettiin mm. palaute ympyrä-
muodostelmassa, joissa jokainen ryhmän jäsen kommentoi syntynyttä 
tilannetta kertoen, kuinka hän kyseisen tilanteen näki ja koki. 

Syy miksi toiminta ja suora välitön palaute korostuu oppimisen ku-
vauksissa niin paljon, on erään ryhmän jäsenen mukaan ajan puute: 
”Tämä toteutui tässä produktiossa näin siitä syystä, että mihinkään 
tähän kysymyksen kannalta merkitseviin omiin pohdiskeluihin ei ollut 
sitä aikaa, jossa se henkinen tila, jossa sellainen omaehtoinen ajattelu- 
ja ongelmaratkaisuprosessi on mahdollinen (käsikirjoitusluonnoksen 
kommentointi).”

Seuraavassa taulukossa 5 on nähtävissä ne oppimisen muodot, joita 
haastateltavat kuvaavat. Pääluokkien alle olen kerännyt haastateltavien 
mainintoja. Luokitus on muodostettu samoja periaatteita noudattaen 
kuin edellä kuvatuissa neljässä organisaatiossa (ks. luku 9).

TAULUKKO 5. Oppimisen muodot teatteriryhmässä

1) TOIMINNAN JA KOKEILUN KAUTTA
Tekemällä oppiminen, asioiden tekeminen käytännössä, tilanteeseen meno, teke-
mällä, uhkarohkeasti asioihin tutustumalla, itse tekemällä, kokeilemalla, etsimällä, 
harjoittelemalla (näitä useita mainintoja), tekemällä, työtavan kautta, opettamalla

2) TUNTEITA HYÖDYNTÄEN
Empaattisuus, lämpö, rakkaus, ystävällisyys, luottamus, tunteet tärkeät, motivaatio 
tärkeä, intuitio – mikä tuntuu hyvältä, tapahtuu mielessä sielussa – tunne, sielu jne. 
ovat kokonaisuus,  katsotaan mistä ahdistus tulee, teksti aiheuttaa tunteita, tunteet 
liikkeelle, työ on (kuoleman) vakava asia, kannustamisen (se, että on jonkun mielestä 
hyvä/huono) kautta, rentous tärkeää (useita mainintoja), huomio itsen ulkopuolelle 
(opettaessa), kehon tuntemusten kautta

3) REFLEKTOIDEN
Reflektointi, pohdinta, video peilinä (useita mainintoja), kirjoittaminen

4) SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUKSEN KAUTTA
Sosiaalinen vuorovaikutus, toisten seuraaminen, mestari-kisällimalli

5) MUUT
Uteliaisuus, sattuma
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Työskentelyn ja oppimisen suhteen on tärkeä huomioida, että lähes 
kaikki toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten kans-
sa. Näin ollen ensimmäinen kohta, toiminta ja kokeilu, on liitettävissä 
palautteen saamiseen ryhmän jäseniltä. Tunteet liittyvät myös tässä 
voimakkaasti yhdessä työskentelyyn. Se kertoo ryhmän ilmapiirin 
merkityksestä sekä työn luonteesta, jossa tunteet ovat oleellinen osa 
toimintaa. Reflektointi (kohta 3) saa tässä varsin syvällisen merkityk-
sen. Tällöin todella pohditaan ja analysoidaan jotakin asiaa esimerkik-
si hyödyntäen videota ja yhteistyössä muiden ryhmän jäsenten kanssa. 
Useimmiten reflektointi tapahtuu toiminnassa ja on luonteeltaan het-
kessä tapahtuvaa. Myös sosiaalinen vuorovaikutus (kohta 4) saa tässä 
syvällisemmän merkityksen. Tällöin on oppimisessa tietoisesti koettu 
hyödynnettävän sosiaalista vuorovaikutusta poikkeuksellisen runsaas-
ti tai jollakin erityisellä tavalla.

Oppimista tapahtuu myös työn ulkopuolella ja muutenkin kuin 
yksilöhaastatteluissa korostuvan välittömän palautteen kautta. Jälki-
käteen yksi ryhmän jäsenistä kuvaa omaa oppimistaan seuraavasti: 
”Tämä osuus oppimisestani ei tapahdu milloinkaan produktiota teh-
dessä, vaan aina ajallisesti niiden ulkopuolella, ja liittyy hyvin vahvasti 
johonkin sellaiseen kuin ammatti-identiteetin ja itsetunnon muotoutu-
minen” (Käsikirjoitusluonnoksen kommentointi).

Neljä erilaista tapaa oppia

Seuraavassa käsittelen vielä yksityiskohtaisemmin neljän työryhmän 
jäsenen kuvaukset työskentelyprosessistaan projektissa sekä oppimi-
sestaan haastattelujen ja työpäiväkirjojen kautta kuvattuina. 
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Valosuunnittelija 

Valosuunnittelija on ohjaajan vanha tuttu ja he ovat työskennelleet 
yhdessä useita kertoja aiemminkin. Projekti alkaa hänen kohdallaan 
erilaisilla kokeiluilla ja pohdinnoilla. Keskivaiheilla ja intensiivisessä 
harjoitusvaiheissa alkaa stressi vaikuttaa ja epäily projektin onnistu-
misesta pohdituttaa. Näkyvissä on selvää turhautumista. Hän on tyy-
tyväinen projektin kokonaisuuteen, mutta pettynyt omaan osuuteensa 
projektissa. Vain hyvin pieni osa monista ideoista ja kokeiluista toteu-
tui lopullisessa versiossa. Hän kuvaa oppimisensa tapahtuvan juuri 
kokeilemiseen ja palautteen kautta. Projekti antoi hänelle runsaasti 
mahdollisuuksia juuri tämän kaltaiseen toimintaan varsinkin alkuvai-
heessa.

Kooste päiväkirjasta
Valosuunnittelijan päiväkirja sisältää hyvin paljon kuvauksia 
erilaisista kokeiluista. Hänen työnsä näyttää projektin alku-
vaiheessa sisältäneen runsaasti mahdollisuuksia erilaisten tes-
tausten ja kokeilujen tekemiseen. Osa niistä jää toteutumatta 
esityksessä, osaa hän pohtii ja arvioi syvällisemmin. Hän kuvaa 
myös paljon tuntemuksiaan projektin etenemisen suhteen. Alun 
kokeiluvaiheen jälkeen intensiivisessä harjoitusvaiheessa alkaa 
stressi vaikuttaa myös häneen. Hän kertoo varautuvansa pitkiin 
työpäiviin ja öihin, mutta silti hermot ovat välillä kireällä. 

22.8. ”Älä ota tätä projektia ollenkaan vaikeasti! Siitä tulee mitä 
tulee! Reippaasti tartu puhelimeen etc. ja soita! Varaudu pitkiin 
päiviin ja öihin!” Syyksi stressiin hän mainitsee työtavan. Se, että 
lopputuotos pidetään niin loppuun asti auki, aiheuttaa painetta. 
Hän kaipaisi, että ohjaaja jakaisi enemmän ajatuksiaan kokonai-
suudesta, tällöin hän kokisi voivansa olla enemmän avuksi. 
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25.8. ”Tikkailta on vaikea osallistua.” Koko prosessia hän kuvaa 
hedelmälliseksi kaaokseksi, jossa on ollut paljon kunnianhimois-
ta tekemistä. Ilmapiiri on hänen mukaansa ollut positiivinen ja 
työryhmän jäsenet ammattitaitoisia. Ihmiset ovat aidosti olleet 
kiinnostuneita työstään, toisten työstä ja ryhmässä työskente-
lystä. Ikävinä puolina hän pitää ”tolkuttoman pitkiä” työpäiviä. 
Hän olisi kaivannut enemmän tietoa siitä, mitä on tapahtumas-
sa. Hänelle tuotti ongelmia hänen oma roolinsa työryhmässä. 

1.9. ”Sysää mut automaattisesti teknikon rooliin.” Hän mainitsee, 
että lopputulokseen ei jäänyt kovinkaan paljon hänen improvi-
saatioidensa ja kokeilujensa tuloksista. Hän kommentoi myö-
hemmin tilannetta seuraavasti: ”tarvitaan aikaa taiteelliseen 
suunnitteluun ja pohdintaan ja sitten tarvitaan oma aikansa 
näiden pohdintojen synnyttämien ideoiden konkretisoimiseen. 
Jos samanaikaisesti joutuu rakentamaan valoja (konkretisoi-
maan ideoita) ja toisaalta täytyisi osallistua aktiivisesti teoksen 
taiteelliseen tai sisällölliseen pohdintaan niin syntyy ongelmia, 
jompikumpi kärsii.” (Käsikirjoitusluonnoksen kommentointi.)

Haastattelun ja havainnoinnin perusteella valosuunnittelijasta muo-
dostui kuva, että hän hyödyntää intuitiota työssään, mutta pitää mer-
kittävänä analyyttisyyttä samoin kuin rohkeutta toteuttaa ideat. Oppi-
mistaan hän kuvailee haastattelussa tekemällä oppimiseksi. Yksi tapa 
on käyttää videota, nauhoittaa harjoitus ja analysoida sitä jälkikäteen. 
Hän oppii työssään, mutta myös opiskelemalla ja osallistumalla work-
shopeihin. Pelkän teoreettisen opiskelun kautta on hänen mukaansa 
vaikea oppia, aina on tarpeen kokeilla asioita käytännössä. Hän koros-
taa runsaasti kokeilun merkitystä. Valinnat tapahtuvat paljolti intuitio-
ta hyväksi käyttäen. Se, mikä tuntuu hyvältä, tulee mukaan esitykseen. 
Usein ratkaisuihin vaikuttavat myös sattumat. On vain luotettava te-
kemiseensä. 
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Äänisuunnittelija 

Äänisuunnittelija opettelee ryhmässä uutta tapaa työskennellä. Alku-
vaiheessa hän on hyvin innostunut uudesta työstä ja ryhmästä. Hän te-
kee samanaikaisesti toista työtä ja tilanne käy lopulta hyvin raskaaksi. 
Ihmissuhteet kärsivät liiasta työn teosta myös. Työ muuttuu kuitenkin 
koko ajan mielekkäämmäksi, kun työtapa ja idea selkenevät. Sairastu-
minen esitysvaiheessa on ikävä käänne, mutta kokonaisuudessaan hän 
on tyytyväinen projektiin omalta kohdaltaan. Oppiminen mahdollis-
tuu hänelle ryhmän työtapaan sisään pääsemisen kautta. Estävänä te-
kijänä olivat selvästikin ajanpuute ja stressi. 

Kooste päiväkirjasta
Äänisuunnittelija on yksi ryhmän jäsenistä, joka tulee mukaan 
uutena. Ohjaaja kertoo hänelle hyvin yksityiskohtaisesti oman 
työskentelytapansa ja -filosofiansa. Uusi ryhmä ja projekti ovat 
hänelle innostavia, mutta toisaalta ne myös aiheuttavat pientä 
epätietoisuutta. Hänen päiväkirjansa merkinnät limittyvät kah-
teen eri työhön liittyvistä muistiinpanoista. Lisäksi hän suun-
nittelee jo seuraavaa projektia. Välillä ihmissuhteet aiheuttavat 
ongelmia. Ystävien on vaikeaa ymmärtää tätä täydellistä työlle 
omistautumista. 

Kyseisessä projektissa hän kuvaa opettelevansa uutta tapaa 
työskennellä. Hän kutsuu sitä taiteilijamaiseksi työtavaksi. Kaik-
ki pidetään auki mahdollisimman pitkään. Pohdintaa aiheuttaa, 
kuinka löytää keskitie suunnitelmallisuuden ja taiteilijan toi-
mintatavan välille. 

28.8. ”Äänikalustoa ei voi pystyttää viimeisenä iltana. [Ohjaa-
jan] rauhallisuus ja tyyneys ja jollakin tapaa zen-henkinen ole-
mus tuntuu hyvältä; en tuhlaa energiaani turhaan stressiin, joka 
tulisi ulkopuolelta.” Tämä projekti ei vielä aiheuta paineita. Ko-
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konaistilanne on kuitenkin rasittava. Toinen työ vie paljon ai-
kaa. Välillä yöunet jäävät olemattomiksi. 

4.9. ”Oli vakaviakin ongelmia. En pelännyt/epäillyt yhtään, ett-
en työtäni pystyisi hoitamaan, mutta henkinen kynnys mennä 
työryhmän keskelle oli jälleen valtava. Hyvä työryhmä ja ihanat 
ihmiset saavat minut kuitenkin euforiselle työtuulelle. Mieheni 
ihmettelee, kun teen kolmen aikaan yöllä kotonakin töitä, vaikka 
aamulla pitäisi herätä aikaisin, kun on tuotantokokous ja mo-
nen monta asiaa taas hoidettavana, sekä pitkä päivä edessä. En 
kuitenkaan kykene nukkumaan ennen kuin olen pistänyt nämä 
sanat tähän.” Päiväkirja sisältää pitkiä listoja muistettavista asi-
oista, jotka täytyy toteuttaa. Kun esityksen dramaturgia alkaa 
hahmottua, työ alkaa helpottua ja alkuvaiheen kadonnut innos-
tus palata. Loppuvaihe käy kuitenkin raskaaksi ja hän sairastuu. 

23.9. ”Kuolema tulee … vai tuleeko? Ainakin tuntuu siltä, hel-
vetin sairaana, kuumeessa monta päivää. Buranaa, Fortalia, 
Codesannia, Silomatia. Yskin niin, että sattuu päähän. Esitykset 
menivät hyvin.”

Positiivisina puolina projektissa hän kuvaa ohjaajan asennetta 
(zen-henkisyyttä) ja avomielisyyttä kaikille ideoille. Valosuun-
nittelijan kanssa yhteistyö on sujunut mainiosti, heidän välillään 
on hyvä yhteisymmärrys. Hän kokee saaneensa erilaisia näkö-
kulmia ja ajatustapoja. Virheitä ja erehdyksiä on hänen koke-
muksensa mukaan käsitelty rakentavasti. Ongelmaksi hän näki 
aikataulut – jonkinlainen järjestys olisi hänen mukaansa ollut 
tarpeen. Hän käy myös läpi omaan työhönsä ja äänien toteutuk-
seen liittyviä asioita, joita voisi kehittää eteenpäin; mitä häneltä 
itseltään jäi toteuttamatta ja miksi. 
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11.10. Mitä jäi tekemättä listaa (ja miten ratkaisin asian)
a. suhutus (tein kuuloaistin pohjalta)

b. aulakaiutin (jätin pois)

c. tarkka ajolista (ei toisaalta voinutkaan tehdä: ajoin esitykset 
suurpiirteisen ’ajolistan’, improvisaation ja kuuloaistin pohjal-
ta)

d. tilamikityksiä (sairauden ja ajanpuutteen vuoksi jätin pois, kun 
mikrofonitkaan eivät oikein toimineet; ei ollut aikaa hankkia ja 
testata uusia)

e. tarkemmat aikataulut (ei ollut toisaalta mahdollistakaan X:n 
työtavan vuoksi)

Projekti oli kokonaisuudessaan äänisuunnittelijalle hyvin raskas, 
mutta hän vaikuttaa omien päiväkirjamuistiinpanojensa perus-
teella tyytyväiseltä.

Haastattelun ja havainnoinnin perusteella äänisuunnittelijasta muo-
dostuu kuva, että hän on hyvin omistautunut työlleen. Ryhmän merki-
tys on hänelle hyvin suuri. Hän näkee, että kaikki tärkeä on ihmisessä 
jo valmiina, jonkinlaisena mahdollisuuksien maailmana. Hän kom-
mentoi tätä myöhemmin: 

”johon pääsemiseksi on tässä reaalimaailmassa tehtävä töitä avau-
tuakseen ja avatakseen tämä ’herkkyyskanavansa’ asioille tulla to-
siksi. Tämä on kai jollain tapaa jo uskontoakin hipova asia ja näin 
ollen erityisen vaikea selittää.” (Käsikirjoitusluonnoksen kommen-
tointi.) 

Oleellisempaa on säilyttää asioita kuten esimerkiksi jokaisessa oleva 
uteliaisuus. Hän havainnoi ympäristöään ja tekee muistiinpanoja päi-
väkirjaansa (nuotteja, kuvia jne.) Hänen mukaansa on tärkeä tutustua 
asioihin uhkarohkeasti. Tämä työvaihe ei ole kovin rationaalista. Op-
piminen tapahtuu hänen mukaansa mielessä, sielussa. Tunne ja sielu 
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ovat hänen mukaansa kokonaisuus. Toteutusvaihe on puolestaan hy-
vinkin rationaalista työskentelyä. Myöhemmin hän pohdiskelee oman 
oppimisensa luonnetta syvällisemmin ja toteaa sen sisältävän paljon 
pohdintaa ja ajattelua ja omakohtaista ongelmien ratkaisua. Tässä pro-
jektissa tällaiselle oppimiselle ei kuitenkaan jäänyt aikaa. (Käsikirjoi-
tusluonnoksen kommentointi.) Hänellä on samanaikaisesti toinen työ 
meneillään, ja tilanne on hänelle stressaava ja voimia vaativa.

Näyttelijä 

Tutkimuksessa mukana ollut näyttelijä on vierailijoista ainoa, joka 
vietti ryhmässä koko intensiivisen harjoitusajan. Päiväkirjasta välittyy 
hieman kriittinen asenne projektia ja sen työtapaa kohtaan. Aloitus 
on ollut hänen mukaansa sekava, samoin projektin talous. Hän pohtii 
hyvin paljon omaa toimintaansa ja ryhmän työskentelyä ja koko työ-
tapaa. Myös konfliktitilanteiden ja tunteiden analysointi välittyvät hä-
nen muistiinpanoistaan. Projektissa vallitseva epävarmuus aiheuttaa 
hänelle stressiä. Loppuvaiheessa hän on kuitenkin tyytyväinen omaan 
osuuteensa projektissa ja kokee oivaltaneensa uutta omasta työskente-
lystään. Hänen oppimisensa on hyvin kokonaisvaltaista kehon ja tun-
teet huomioivaa ja samalla myös reflektoivaa. Projekti näyttää anta-
neen myös hänelle mahdollisuuksia oppia. 

Kooste päiväkirjasta
Päiväkirjassaan näyttelijä vertaa opiskelemaansa hahmometo-
dia projektissa käytettyyn työskentelytapaan. Kummassakin py-
ritään tulemaan tietoisiksi omista toimintatavoista. Video toimii 
tässä projektissa apukeinona, ikään kuin peilinä. Hahmometo-
dissa korostuu hänen mukaansa vielä enemmän vastuun otta-
minen. Siinä kokonaistavoitteena on itsenäisten näyttelijöiden 
kehittäminen. 
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Hän kirjoittaa havainnostaan kateudesta ryhmässä ja lainaa 
opettajaansa Marcus Grothia: 

31.7. ”Näyttelijöitä yhdistää, että he kaikki tuntuvat jossakin lap-
suuden vaiheessa kokeneen, että heitä ei ole nähty sellaisina kuin 
he todella ovat. Siitä tulee tarve saada huomiota ja siitä olemme 
kehittäneet keinot saada rakkauden kaipuuta. Välittämisen, ko-
kemisen tarvetta. Siihen liittyy se, että kaikki, mitä muut saavat, 
tuntuu olevan itseltä pois!”

Alkuvaiheessa hänellä on projektista sekava kuva. Hän kuvaa 
tilannetta hämmentäväksi. Talous askarruttaa myös. Kunnon 
palkkaan ei projektilla ole varaa. Vähän myöhemmin hän käsit-
tää, kuinka isosta projektista onkaan kysymys. Työskentelytapa 
askarruttaa häntä myös hyvin paljon, ja useissa kohdissa muis-
tiinpanoja hän vertaa sitä omaan metodiinsa. Tässä projektissa 
ohjaaja sanoo antavansa vapauden ryhmän jäsenille, mutta pitää 
kuitenkin lankoja käsissään. 

9.9. ”Näyttelijä kokee, että esittäjän kannattaa tulla tietoiseksi 
itselleen asettamistaan vaatimuksista ja pakoista. Ei pidä yh-
tään mitään! Jokaisen tulisi kuunnella itseään tiedostaakseen, 
mitä tarvitsee ja todella haluaa.” Toisaalla hän jatkaa intuition 
käytöstä työssä seuraavasti: ”Uskon, että intuitiomme heikot im-
pulssit jäävät helposti huomioimatta. Varsinkin silloin, kun pi-
täydymme käsityksessämme, miten asioita pitää tai täytyy teh-
dä. Taiteilijan tulisi mielestäni välttää pakkomielteenomaiseksi 
muodostuvia tapoja, jotta voisi kuunnella intuitiotaan parem-
min ja oppisi tuntemaan enemmän, mitä todella tahtoo. Uskon, 
että tulemalla paremmiksi ihmisiksi voimme olla parempia tai-
teilijoita. Olla luova, on olla.” (Alleviivaus näyttelijän.)
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Projektin edetessä stressi alkaa vaikuttaa näyttelijäänkin. Muis-
tiinpanoissa se tulee esiin raivona toimintatapoja kohtaan. 
Häntä helpottaa suuntautuminen tulevaisuuteen ja seuraavaan 
viikkoon. Päiväkirjassa on useampia merkintöjä, joissa tulevat 
esiin stressi ja väsymys. Hän pohtii työn rasittavia elementte-
jä. Odottaminen vaatii kärsivällisyyttä. On myös hämmentävää, 
että projekti valmistuu niin viime tipassa.

Rauhassa omaan tahtiin työskentely antaa välillä helpotusta. 
Hän lukee tekstiä nauhalle, joka tulee olemaan osa esitystä. Hän 
kuvaa päiväkirjassaan kokeilemiaan erilaisia työskentelytapoja. 

Harjoitusaika on näyttelijän mukaan projektissa aivan liian 
lyhyt. Hän pohtii, onko ryhmän osallistaminen vain tapa saa-
da heistä mahdollisimman paljon irti. Hän lainaa opettajaansa 
Grothia seuraavasti: 

21.9. ”Tässä saattaa saada sellaisen hämmentävän vaikutelman 
kuin me ei tiedettäisi mitä me ollaan tekemässä, mutta se johtuu 
vain siitä, että me ei todellakaan tiedetä mitä me ollaan teke-
mässä.” Jatkuva epävarmuus rasittaa ja vie voimat. Vain ohjaa-
jalla on kokonaiskäsitys siitä mitä ollaan tekemässä. 

Edellä kuvattu lehdistötilaisuus episodi on mietityttänyt näyt-
telijää hyvin paljon. Hän pohtii omaa suhdettaan mm. järjestyk-
sen puutteeseen ja kaaokseen, palautteen antamiseen ja vastaan-
ottamiseen. Hän kuvaa tilannetta nuoren näyttelijän kanssa, 
jossa koreografi antoi palautetta ja sen jälkeen pohti omaa toi-
mintaansa. Tilanne purettiin heti. Näyttelijän mielestä tämä 
oli hieno kokemus. Loppuvaiheessa hän saa oivalluksia omasta 
työskentelystään, jotka hän kokee palkitseviksi. Koko roolin te-
keminen on ollut hänelle riskien ottamista. Hän koki kuitenkin 
onnistuneensa. Viimeisen esityksen jälkeen ”purkutilaisuudes-
sa” hän kertoo ilmaisseensa seuraavaa: 
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20.9. ”Sanoin, että olin ottanut tavoitteeksi selviytyä nöyryyttä-
mättä itseäni. Olin yhä pelännyt [ohjaajan] keskeneräisyyden 
metodia. Koin, että olin selviytynyt. Kerroin ihastuneeni siihen, 
että metodi todellakaan ei ollut nöyryyttämisen metodi.” Tilai-
suudessa hän koki, että olisi halunnut antaa opiskelijoille enem-
män palautetta. Jäähyväiset tuntuivat hänestä haikeilta. Lopuksi 
hän vielä arvioi ohjaajan toimintaa:

29.9. ”Tuntuu, että [ohjaaja] on taiteilijana puolitiessä matkalla 
pois autoritäärisestä ohjaustavasta kohti osallistuvaa työyhtei-
söä.” (Alleviivaus näyttelijän.) Suunta on siis kohti ryhmän jä-
senten osallistumista, mutta näyttelijän mukaan työtavassa on 
vielä mukana autoritaarisuutta. Siinä on myös sattumanvarai-
suutta. 

Tutkimuksessa mukana olevasta näyttelijästä välittyy haastattelun ja 
havainnoinnin perusteella hyvin aktiivinen kuva. Hän on innostunut 
uudesta tavasta opiskella näyttelemistä ja on kiinnostunut kehittämään 
itseään työssään. Hän pohtii syvällisesti omaa työskentelyprosessiaan. 
Haastattelussa näyttelijä kuvaa omaa tapaansa oppia itse tekemiseksi 
ja kokeilemiseksi. Työskentely on etsivää. 

”Pyrin esittäessäni tietoisesti ottamaan ja ylläpitämään kontaktia 
katsojiin. Yritän seurata kehoni tuntemuksia ja hyväksyä ne osaksi 
esitystäni. Tiedostaessani kehoni minun on helpompi olla kontak-
tissa yleisöön ja vastanäyttelijään, katsella ympärilleni ja havaita 
asioita ulkopuolellani. Tämä havainnointi ja kontaktin ottaminen 
on itselleni vaikeaa. Kun antaudun kuuntelemaan fysiikkaani, tu-
len tietoiseksi siitä mitä olen tekemässä itselleni. Tämä on esittäjän 
tulemista henkilökohtaiseksi. Silloin itsessäni oleva tiedostamaton 
tieto voi saada kanavan ulos ja katsojat voivat tulla tietoisiksi siitä. 
Silloin olen läsnä ja kontaktissa ja teksti alkaa herättää tunteita. 
Yleensä silloin reagoidaan lapsuuden kokemukseen. Tunteet pai-
kallistuvat usein kehossa jännitteinä. Tekstiä toistamalla ne voivat 
vapautua. Näyttelemistä ei kuitenkaan voi hallita. Mitä enemmän 
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siitä tietää, sitä vähemmän voi ymmärtää. On vain siedettävä hal-
litsemattomuutta.” (Käsikirjoitusluonnoksen kommentointi.)

Koreografi 

Koreografille on kertynyt projektissa monia tehtäviä. Niitä tuntuu vie-
lä tulevan lisää työn edetessä. Hän tasapainottelee perhe-elämän, lap-
sen hoidon ja työn välillä. Hänen toimintatapansa näyttää tavoitteisiin 
suuntautuvalta ja kunnianhimoiselta. Hän kokeekin riittämättömyyttä 
moninaisten tehtäviensä suhteen. Hänelle projekti näyttää olevan pet-
tymys. Hänen kohdallaan myös oppiminen hänen itsensä kuvaamalla 
tavalla näyttää jääneen vähäiseksi. Asioiden käsittelyyn ei jäänyt aikaa. 
Hänelle projektissa ilmenneet ristiriidat näyttäytyivät projektin vielä 
ollessa kesken negatiivisina. Ehkä ne pidemmällä aikavälillä voivat toi-
mia myös oppimisen lähteinä, kun pohdintaan on enemmän aikaa. 

Kooste päiväkirjasta
Päiväkirja sisältää pitkiä listoja asioita, jotka on hoidettava. Ne 
liittyvät hyvin erityyppisiin teemoihin liittyen projektiin. Alussa 
on mainintoja käsiohjelman paperin laadusta ja samalla lavas-
tuksen toteuttamisesta esitystilassa. Päiväkirjassaan hän pohtii 
myös erilaisten improvisaatioharjoitusten toimivuutta esitysti-
lassa. 

Hän on käynyt keskustelua ryhmän jäsenten kanssa siitä, 
mitkä ovat heidän henkilökohtaiset tavoitteensa kyseisen pro-
jektin suhteen, ja minkälaisten asioiden suhteen he haluaisivat 
kehittyä. Hänen omat tavoitteensa liittyvät vuorovaikutukseen 
ihmisten kanssa. Koreografin roolissa hänen tavoitteenaan on 
pyrkiä toimimaan positiivisen ilmapiirin vallitessa. 

Kuvaukset harjoituspäivistä sisältävät kuvauksia projektin 
eri osa-alueiden työstämisestä. Hän pohtii oman työskentelyta-
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pansa eroja suhteessa ohjaajan työskentelytapaan. Niissä näyttää 
olevan paljonkin poikkeavuutta. Harjoitusten kautta on noussut 
esiin pohdintoja siitä, miksi näyttelijöille opetetaan liikuntaa. 

5.9. ”Kun ruumis venyy, niin mielikin venyy.” Näyttelijän tulisi 
oppia käyttämään kehoaan yhtä vahvana ilmaisuvälineenä kuin 
puhettakin. Oppiakseen tulee kunkin valita oma lajinsa kuten 
tanssi, jooga, tai ji, akrobatia jne. Liikkeen ja äänen harjoittelun 
yhdistäminen on hänen mukaansa tärkeää. Näin mahdollistuu 
se, että toinen synnyttää orgaanisesti toisen. 

1.9. ”Seuraavassa kuvaus päivästä äitinä ja koreografina
8.00 Herääminen
8.30 Ylösnousu
8.45 Puuron keitto
9 -> Lapsen hoitoa + kokous I puoliajasta ohjaajan kanssa
12.50 Lapsen nukuttaminen
13.10 -> Karonkan aikataulusta, lapsen välinukutus
14.45 Lapsi heräsi
15 -> Lapsen ruokien (kasvissose) pakastusta, purjon pakastusta
16.15 Lapsen lounas, oma lounas
16.30 Karonkka kirjoittamista
18.30 Ulos lähtemisen valmistelua
19.00 Ulos kävelylle
20.20 Takas
20.35 Lapselle puuro
20.50 Itelle ruokaa
21.00 Siivoilua + pakkausta
22.55 Lapsi nukkumaan
23.35 Edellisen tuotantokokouksen katsomista videolta
01.00 Nukkumaan”

Koko päiväkirja sisältää vuorotellen muistilistoja ja merkintöjä 
projektin eri osa-alueisiin liittyvistä tehtävistä. Myös hänellä on 
alkanut samanaikaisesti jo seuraavan työn valmisteleminen. 

Hän arvioi projektia omalta kannaltaan. Projektissa on ollut 
liian monta osa-aluetta, joista mitään hän ei mielestään ehtinyt 
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hoitaa kunnolla. Näitä ovat olleet mm. sponsoroinnin järjestä-
minen, lavastuksen tekeminen. Puvustus oli onnistunut koh-
tuullisesti. Hän ei ollut myöskään tyytyväinen viimeisen tans-
sin koreografiaan. Kyseinen tanssiesitys oli toteutettu ohjaajan 
toimesta improvisaation kautta tuotettuna. Kokonaisuutena hän 
oli pettynyt omaan osuuteensa projektissa. Hänellä oli liian mo-
nia vastuualueita, ja joidenkin asioiden osalta kommunikaatio ei 
ollut aina toiminut. Hän kuuli vasta projektin lopussa, että ää-
nisuunnittelijalla oli ollut toinen työ meneillään samaan aikaan. 
Hän olikin ihmetellyt kovasti, miksi tämä oli niin vähän paikal-
la. Äänisuunnittelijahan oli tehnyt työtään usein öisin. 

Koreografilla on projektissa useita tehtäviä ja rooleja. Haastatteluista ja 
havainnoinnista välittyy kuva, että hän on kiireinen. Oppimisessa kes-
keistä on liike ja ruumis sekä ryhmän kanssa toimiminen. Koreografi 
kertoo haastattelussa oppivansa harjoittelemalla, tekemällä, etsimällä 
ja kokeilemalla. Oppiminen vaatii hänen mukaansa aikaa. Rajaaminen 
on siis tärkeää, niin että on mahdollista keskittyä oleelliseen. Hän poh-
tii taiteilijuuden luonnetta. Aiemmin hän tunsi olevansa käsityöläinen, 
ja hän on vasta vähitellen kehittynyt taiteilijaksi. Oman taiteilijaper-
soonallisuutensa kehittäminen on hänelle tärkeää. Hän ottaa työnsä 
sangen vakavasti ja kuvaa sitä kuin trapetsilla taiteiluksi.

”Mutta sitten mulla oli yks tämmönen justiin teoria sille, että sitten 
mä pystyin sanomaan itseäni taiteilijaks, kun mä ajattelin itseäni 
tämmösenä nuoralla tanssijana ja mä kutsuin sitä, sanoin kyllä 
että se on niinku trapetsitaiteilija, että se, niinku sillä on se putki ja 
se niinku henkensä kaupalla virittää jonkun vaijerin niinku talon 
katolta toiselle ja sitten se tekee sitä näin ja sitten, jos se putoo, niin 
se kuolee ja jos se ei putoa, niin sit sille taputetaan eli että jollain 
tavalla sen niinku sen työn vakavuutta.”
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11.8 Yhteenveto ja johtopäätöksiä 

Teatterin työryhmän toimintaa voisi kuvata useastakin näkökulmasta. 
Yksi mahdollisuus olisi ollut paneutua esimerkiksi työprosessin etene-
miseen tai selvittää hyvin yksityiskohtaisesti yhtä ristiriitatilannetta. 
Olen pyrkinyt katsomaan teatterityötä ja oppimisen tilaa monesta eri 
suunnasta. Näyttää siltä, että työskentely tapahtuu erilaisten jännittei-
den leikkauspisteissä. Nämä jännitteet ovat tilanteita, joissa oppimi-
nen mahdollistuu, tai sitten tilanne estää (tietyn tyyppistä) oppimista.

Ryhmän jäsenet kuvaavat joidenkin asioiden tukevan oppimista ja 
joidenkin estävän sitä. Kiire ja stressi ovat heidän näkemyksensä mu-
kaan selvästikin estäviä tekijöitä. Suurimpina liian stressin aiheuttaji-
na olivat mm. hyvin tiukka työaikataulu ja liian pitkät työpäivät sekä 
ennalta arvaamattomat muutokset, jotka aiheuttivat painetta työryh-
män työskentelyyn. Kaaos ja erityisesti heidän kuvaamansa luova kaaos 
koettiin yleisesti ottaen positiivisena. Toisaalta joillekin tämä projekti 
osoittautui liian kaaosmaiseksi. 

Projektin lähtökohtana oli ohjaajan toimesta luoda tila, jossa esi-
tyksen rakentaminen ja uuden luominen tapahtuisi kaikkien ryhmän 
jäsenten toimesta. Usein teatterissa tavoite voi olla tarkasti määritel-
ty niin, että ohjaaja vain autoritäärisesti ohjaa ryhmän asetettua ta-
voitetta kohti. Tässä projektissa lähtökohtana oli, että kaikki ryhmän 
jäsenet ovat kokeilujen ja improvisaatioiden kautta luomassa esitystä. 
Tavoitetta ei ollut lyöty etukäteen lukkoon. Kyseisen työskentelytavan 
edellytyksinä ovat mahdollisuus kokeilujen tekemiseen, vuorovaikutus 
ryhmässä, tietty määrä itsenäisyyttä (jokainen saa tuoda esiin ideoi-
taan ja näkemyksiään) ja että kaikki ovat sitoutuneita tavoitteen saa-
vuttamiseen. 

Teatterityö poikkeaa moneen muuhun työhön verrattuna mm. sii-
nä, että suurin osa alalla työskentelevistä toimii ainakin jonkinastei-
sesti kutsumusammatissa. Hounin (2003, 19) näyttelijöiden identiteet-
tiä koskevan tutkimuksen mukaan useimmat näyttelijät kokevat työnsä 
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kutsumuksena. Kaikilla ryhmän jäsenillä on halua kehittyä työssään ja 
tehdä se mahdollisimman hyvin. He ovat myös sitoutuneita ryhmän 
toimintaan. Tässä projektissa oli pyrkimys avoimeen keskusteluun ja 
ongelmatilanteiden purkamiseen heti. Toisaalta positiivisen työsken-
telyilmapiirin ylläpitäminen tapahtui välillä avoimen vuorovaikutuk-
sen kustannuksella. Yksilötasolla tunteet tulivat voimakkaasti esiin 
oppimisen kuvauksissa. Oppiminen tapahtui ryhmässä toiminnan ja 
kokeilun sekä palautteen kautta. Tunteet toimivat motivaation herättä-
jinä sekä ”tiedon lähteinä” mm. oman kehon toiminnasta.

Monet asiat aiheuttavat paineita työntekijöille taloudellisten on-
gelmien ollessa paineiden aiheuttajista suurimpia. Projektin jäsenet 
ponnistelivat työtään eteenpäin taloudellisessa niukkuudessa. Tämä 
aiheutti jännitteitä taustaorganisaation ja ryhmän välille. Päällekkäi-
set tehtävät ja roolit vaikuttavat työskentelyyn yksilötasolla. Kokonai-
suudessaan toiminnan voi sanoa jakautuneen luovaan, oppivaan, tur-
valliseen tilaan sekä talouden, tuotannon sekä erilaisten ulkopuolisten 
jännitteiden tiloihin. Taustaorganisaation johtajan mukaan projektin 
työskentelymenetelmät ovat poikkeukselliset verrattuna yleisesti teat-
terityössä käytettyihin. Projekti herätti paljon keskustelua ja johtajan 
mukaan se oli yksi mielenkiintoisimmista viime vuosien aikana val-
mistuneista teatteriprojekteista. 

Ryhmän jäsenten kommentit kuvaukseen

Niiltä osin kun kukin ryhmän jäsen tarkensi omaa näkemystään jos-
takin asiasta tai täydensi aiemmin sanomaansa, olen korjannut näke-
mykset tekstin sekaan sellaisinaan. Kommenttien pohjalta tein myös 
joitakin muutoksia käsikirjoituksen sisältöihin, jotka tuon nyt tässä 
esiin. Aluksi kuitenkin hieman siitä, kuinka ryhmän jäsenet antoivat 
palautetta. Heistä kolmen mukaan kuvaukseni vastaa hyvin tapahtu-
nutta. Osalla puolestaan oli hyvinkin voimakkaita reaktioita joihinkin 
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tulkintoihini. On luonnollista, että tilanteista voi olla hyvinkin poik-
keavia näkemyksiä ryhmän jäsenten kesken. Tällainen oli esimerkiksi 
näyttelijän pois jäänti ryhmästä. Osa ryhmästä oli sitä mieltä, ettei sillä 
ollut mitään merkitystä työskentelyyn. Osa koki sen ainakin henkilö-
kohtaisella tasolla pettymykseksi ja tilanteeksi, joka sai pohtimaan ta-
pahtuman syitä. 

Useampi ryhmän jäsen kommentoi kuvauksestani puuttuvan työs-
kentelyssä olennaisena mukana olleen innostuksen. Tästä olen samaa 
mieltä ja huomattavaa onkin, että haastateltavilla on helposti taipumus 
kertoa enimmäkseen ongelmistaan ja myös kirjoittaa niistä päiväkir-
jaansa. Havainnointitilanteessa oli nähtävissä, että työskenneltäessä 
ryhmässä vallitsi hyvin innostunut ja positiivinen ilmapiiri. Ryhmän 
jäseniä kunnioitettiin ja heihin luotettiin. 

Tuottaja kertoo ryhmän toiminnan kuvausta arvioidessaan ym-
märtäneensä vasta myöhemmin taustaorganisaation rakenteeseen ja 
projektin talouteen liittyvät kytkennät. Hän kertoo myös käsitykses-
tään työntekijöiden verkostoitumisen tavoista. Usein kyse on henki-
lökemioista ja ”hyvä veli” -järjestelmistä. Ammattitaito, työmoraali ja 
luottamus ryhmään saavat kuitenkin ryhmän jäsenet jatkamaan epäi-
lyksen hetkellä projektin loppuun, siitä huolimatta, että tiedetään, että 
parempaan lopputulokseen olisi mahdollista päästä, jos olosuhteet oli-
sivat suotuisammat. 

Ryhmän jäsenet mainitsivat myös, että tutkimuksen kannalta on 
huomionarvoista se, mihin ajankohtaan työskentelyn seuraaminen si-
joittuu. Nyt kyse oli loppuvaiheen intensiivisestä harjoitusvaiheesta. 
Aiemmin harjoitukset olivat sisältäneet runsaasti kokeilua ja improvi-
saatiota. Kyseinen toimintatapa on kuitenkin tullut usein esiin ryhmän 
toimintaa käsittelevissä luvuissa, joten se ei ole jäänyt tutkimuksessa 
huomiotta.
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Johtopäätökset

Sekä edellytykset yhteisössä oppimiselle että uuden tiedon luomiselle 
näyttävät olevan tämän teatteriryhmän työskentelyssä läsnä. Lähtö-
kohtana oli katsoa teatterin ryhmätyöskentelyä oppimisympäristönä. 
Teoriaosassa (ks. luku 6.2 ja 6.3) tähän liittyen on esitelty Wengerin 
(2003) kuvausta käytäntöyhteisön (communities of practice) toimin-
taedellytyksistä ja Nonakan ja Konnon (1998) ba:n edellytykset tiedon 
tuottamiselle. 

Käytäntöyhteisön ja sosiaalisen oppimisen (communities of parcti-
ce) lähtökohtana on jaettu yritys, joka tässä ryhmässä oli tiedostettu. 
Edellytyksenä on yhteinen tulkinta toiminnasta ja sen tavoitteista sekä 
luottamus. Konkreettista ja selkeää tavoitetta ei tässä projektissa ollut, 
vaan tavoitteena oli luovan työprosessin kautta saada aikaan jotain en-
nalta määrittelemätöntä. Ryhmän jäsenet olivat hyvin sitoutuneita toi-
mintaan ja tunsivat vastuunsa ryhmän osana. Taustaorganisaatio vai-
kutti toimintaan huomattavassa määrin asettaessaan sille taloudelliset 
reunaehdot. Vastavuoroisuuden eli yhdessä toiminnan mahdollisti po-
sitiivinen ja ystävällinen ilmapiiri. Kyseisessä työssä vuorovaikutus oli 
hyvin keskeisellä sijalla. Lähtökohtana oli luoda positiivinen työsken-
telyilmapiiri, jossa on mahdollista käsitellä myös ristiriitoja. Ryhmän 
jäsenten kompetenssit myös täydensivät toisiaan. Jaetusta välineistöstä 
(symbolit, eleet, tapa tehdä asioita, rutiinit, työkalut jne.) tärkeimpiä 
ovat ryhmän tavat työskennellä. Nämä kaikki ovat jäsenten tiedos-
sa, tai ne välitetään uusille tulijoille ennen työskentelyn aloittamista. 
Useilla ryhmän jäsenillä on takanaan yhteistä työskentelyä aiemmissa 
projekteissa, joissa on opittu mm. improvisaatiota, videon käyttöä sekä 
muita ohjaajan käyttämiä työtapoja. 

Edellytykset sosiaaliselle oppimiselle ovat teatteriryhmässä ole-
massa. Ryhmän toiminnassa tulee näkyviin asetelma uusien tulijoi-
den ja yhdessä pidempään työskennelleiden ryhmän jäsenten välillä. 
Uudet tulijat, kuten esimerkiksi äänisuunnittelija ja näyttelijä, oppivat 
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ryhmän jäseniltä uuden tavan työskennellä. Työryhmässä on erilaisia 
suhteita, jotka muuttuvat projektin edetessä. Eräät ryhmän jäsenet 
kommentoivat, että projekti oli myös heidän identiteettinsä kehitty-
misen kannalta merkittävä kokemus (käsikirjoituksen kommentointi). 
Riittävä aika osallistumiseen ja oppimisen mahdollistuminen projek-
tissa ovat läsnä. Wengerin (2003) kuvaamat kaaos ja järjestys ovat tässä 
työssä konkreettisesti mukana. Ryhmän jäsenten välillä on kaikenlaisia 
suhteita, jotka mahdollistavat kokemusten muotoutumisen. Esineellis-
tyminen tapahtuu teatteriesityksen valmistumisen muodossa. 

Teatteriryhmälle on ominaista verkostomainen työskentelyta-
pa. Tämä kuuluu keskeisenä työn luonteeseen. Daskalakin ja Blairin 
(2004, 187) tutkimuksessa elokuvaryhmien työskentelystä todettiin, 
että yhdessä jo aiemmin työskennelleet henkilöt kokevat työn vähem-
män stressaavaksi. Myös tämän työryhmän jäsenet ovat työskennelleet 
yhdessä aiemmin ja suunnittelevat jo projektin aikana tulevia yhteisiä 
hankkeitaan. Mukana on useita vierailijoita. Monet ryhmän jäsenis-
tä ylittävät jatkuvasti yhteisön rajoja tai toimivat niillä. Mukana on 
samanaikaisesti meneillään olevia muita projekteja, jotka vaikuttavat 
kyseiseen projektiin. Myös samanaikaisesti meneillään olevat opin-
not vaikuttavat työskentelyyn. Perhe-elämä on läsnä konkreettisesti, 
lasten ollessa välillä mukana ryhmässä. Teatteriryhmän toiminta liik-
kuu käytäntöyhteisön ja verkoston välimaastossa, siinä on elementtejä 
kummastakin (vrt. Boud & Middelton 2003; Daskalaki & Blair 2004; 
Wenger 2003; Nonaka & Konno 1998.)

Malli tiedon tuottamisen paikasta (ba:sta), joka usein on myös 
määritelty vuorovaikutussuhteiden verkostoksi (network of interac-
tons), antaa mahdollisuuden tulkita toimintaa toisesta näkökulmasta. 
Tiedon tuottamisen edellytykset ovat myös teatteriryhmässä läsnä. 
Ryhmän jäsenet ovat taiteilijoita, johon kuuluu tietty määrä autono-
miaa. Ba:n rakentamisen edellytyksenä oleva autonomisuus on muka-
na myös ryhmän toimintaperiaatteissa. Ohjaaja antaa ryhmän jäsenten 
vaikuttaa tavallista teattereissa vallalla olevaa työskentelytapaa enem-
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män työn lopputulokseen. Se on yksi hänen työskentelyperiaatteistaan. 
Autonomia ryhmässä lisää uuden tiedon hankkimista. Luova kaaos on 
keskeinen osa ohjaajan työskentelytapaa. Kuitenkin osalle ryhmän jä-
seniä työskentely on välillä liian kaaosmaista. Suurin osa heistä kuiten-
kin pitää työskentelytapaa hyvänä sen avoimuuden ja kokeiluja sallivan 
ilmapiirin vuoksi. Luova kaaos stimuloi toimintaa. Rutiinit ja tavat jou-
tuvat uudelleen arvioinnin kohteeksi. Ylijäämä ryhmän toiminnassa 
tuotetaan erilaisten kokeilujen ja improvisaatioharjoitusten kautta. Se 
on olennainen osa ohjaajan työskentelytapaa. Kokeiluja on runsaasti, ja 
moni näistä kokeiluista jää käyttämättä ainakin tässä tuotannossa. Lii-
ka informaatio on kuitenkin tärkeää siksi, että yksilöt ymmärtäisivät 
oman roolinsa ryhmässä. Moninaisuus on työskentelytavan kautta läs-
nä myös koko ajan. Erilaiset tavat toimia ja ajatella ovat ryhmässä hy-
väksyttyjä. Samat henkilöt myös toimivat eri tehtävissä projektin kulu-
essa. Moninaisuus ylläpitää tasapainoa järjestyksen ja kaaoksen välillä. 
Uuden luominen tapahtuu näiden välimaastossa. Rakkaus, välittämi-
nen, luottamus ja sitoutuminen kuvastavat tietynlaista tunneilmastoa, 
joka on myös läsnä. Se, miten ongelmatilanteita ryhmässä käsiteltiin, 
kuvastaa sitä, että ryhmän jäsenet välittävät toisistaan ja ovat hyvin 
sitoutuneita ryhmän työskentelyyn. Hyvä ilmapiiri on tiedon luomisen 
perusta. Tiedon jakaminen ryhmässä on keskeistä. 

Moisalan (2002) tutkimustulokset improvisaatioryhmän toimin-
nasta ovat samansuuntaisia. Samaan tapaan kuin hänen tutkimassaan 
ryhmässä, myös tässä ryhmässä pyrittiin demokraattiseen toimintata-
paan. Jäsenten rekrytointi oli ryhmän toimintakulttuuria vahvistavaa. 
Ryhmä saattoi keskittyä luovaan toimintaan, vaikka paineet ulkopuo-
lelta olivat välillä kovia. 

Omaa oppimistaan ryhmän jäsenet kuvaavat paljolti tapahtuvan 
kokemuksen ja siitä saadun palautteen kautta. Oppiminen ja uuden 
luominen on työskentelyssä jatkuvaa. Teatterin työryhmä toimii oppi-
misympäristönä, joka mahdollistaa luovan tavan toimia. Tunteet ovat 
prosessissa mukana keskeisinä. Yksilöiden kuvaamana oppiminen 
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muistuttaa paljolti kokemuksellista oppimista, tosin reflektiivisyydelle 
ei juuri jää tilaa. Kuvausten mukaan se tapahtuu myöhemmin tai sen 
puuttuminen turhauttaa ryhmän jäseniä. Kaksi ryhmän uutta jäsentä 
(äänisuunnittelija ja näyttelijä) lähtevät epäillen ja epävarmoina mu-
kaan projektiin, mutta loppuvaiheessa kiireestä ja paineesta huolimat-
ta kokevat oppineensa ja ovat työskentelyyn tyytyväisiä. Kaksi ryhmän 
jäsentä, joille työskentelytapa oli tuttu, kokivat, että aikaa ei jäänyt asi-
oiden pohdintaan ja oppimiseen. Heidän ideansa jäivät osittain käyt-
tämättä juuri liian kireän aikataulun vuoksi. Sellaista oppimista, jonka 
he kuvasivat olevan itselleen tyypillistä, ei päässyt projektin aikana 
tapahtumaan. Neljän työryhmän jäsenen päiväkirjat antoivat oppimi-
selle vielä aivan uusia ulottuvuuksia ja syvensivät kuvaa yksilön op-
pimisprosessista. Esiin nousi mm. kuvaus intuition (valosuunnittelija) 
osuudesta työskentelyssä, kuvaus oppimisesta sielua koskettavana (ää-
nisuunnittelija) tapahtumana, tiedostamattoman, kehon ja lapsuuden 
kokemusten läsnäolona (näyttelijä) sekä pohdintaa kehollisuuden mer-
kityksestä (koreografi) oppimisessa. 

Yksilön lähtökohdat ovat tässä työssä hyvin paljon muiden alojen 
työntekijöiden vastaavista (vrt. luku 10) poikkeavat. Ryhmän jäsenet 
toimivat kutsumusammatissa. Tästä kertovat paljolti kuvaukset siitä, 
miksi he tätä työtä tekevät. Monilla ryhmän jäsenillä oli projektissa 
useita rooleja, ja tasapainottelu näissä ja tasapainottelu muun elämän 
ja työn välillä tuotti ajoittain ongelmia. Wengerin (2000, 239) mu-
kaan rajoilla toimiminen ja useisiin yhteisöihin kuuluminen edellyttää 
vahvaa identiteettiä. Vahvaan identiteettiin kuuluu oleellisena kuulu-
minen johonkin. Vahva identiteetti voi laajentua kuulumaan useihin 
yhteisöihin. Identiteetti tehostaa kuulumista yhteisöihin, sen ei tulisi 
suunnata marginalisoitumiseen. Ryhmän jäsenet kuvaavat itse, että 
työskentely kyseisessä ryhmässä edisti heidän ammatti-identiteettinsä 
kehittymistä. He saivat kokeilla uusia asioita ja laajentaa kuvaa itses-
tään taiteilijoina. Heitä kunnioitettiin, ja uusille tavoille toimia oltiin 
avoimia. 
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Projektityön luonne teatterissa tulee tutkimuksen kautta selkeästi 
esiin. Rantasen (2002) näyttelijän työn kuvaa koskevat tulokset sopi-
vat myös muihin teatterityötä tekeviin projektiyöntekijöihin ainakin 
tässä projektissa. Useat työt ja roolit, vastuu omista kompetensseista, 
vastuu omasta hyvinvoinnista jne. Rantasen tulokset vastaavat hyvin 
edellä kuvatun ryhmän jäsenten työn luonnetta. Teatterityössä tulee 
esiin joitakin piirteitä, jotka ovat läsnä työelämässä yleisemminkin. 
Kuvatessaan työn uutta järjestystä Sennet (1999) kirjoittaa, kuinka 
henkilökohtainen elämä ja perhe-elämä ovat työn, tulojen ja asuinpai-
kan epävakauden lävistämiä. Tietoa ja taitoja ei tarvita enää samalla 
tavoin kuin ennen. Työntekijällä tulee olla ennemminkin työpaikasta 
toiseen siirrettävissä olevia taitoja kuten esimerkiksi kykyä sosiaali-
seen vuorovaikutukseen. Tähän on syynä se, että työsuhteet ovat ny-
kyisellään lyhyitä. Työn jatkuvuus on korvattu lyhyillä projekteilla. Yk-
silön elämään tämä on vaikuttanut monella tavalla. Se on merkinnyt 
vieraantumista merkityksistä ja itsestä; Sennet kuvaa ilmiötä termillä 
“corrosion of character”. Yleisesti ottaen projektimaista työtä tekevän 
työntekijän tulee omata sietokykyä työnsä fragmentoitumiselle. 

Teatteriryhmän työskentely kuvastaa siis monia sellaisia piirteitä, 
jotka ovat läsnä työpaikoilla, jossa projektityö on keskeisenä työmuo-
tona. Ryhmän työskentelyssä on kuitenkin myös runsaasti toimintata-
poja, jotka monilta työpaikoilta puuttuvat. Työskentelyilmapiiri säilyy 
ryhmässä positiivisena ulkoa tulevista paineista huolimatta. Ristiriidat 
selvitetään rakentavasti. Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet toimintaan 
ja välittävät toisistaan. Luovan toiminnan edellytykset tulevat myös 
ryhmässä selkeästi esiin. Niitä ovat riskien ottaminen, virheiden sal-
liminen, taito kuunnella sekä intohimo oppimiseen (ks. Leonard & 
Swap 1999). Lisäksi luovassa ympäristössä jokainen voi toteuttaa itse-
ään ilman vähättelevää arvostelua. Luovuuteen tarvitaan tietty määrä 
riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Luovuutta estäviä tekijöitä ovat 
puolestaan tulosvastuu, tiukat aikataulut, valvonta, kilpailu ja arvoste-
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lu (ks. Hennesey 2003, 259; Uusikylä 2002, 49–50). Liian tiukka aika-
taulu oli myös tässä projektissa yksi keskeinen ongelma.

Näyttää siltä, että ryhmän työskentelyssä on valtava kapasiteetti ja 
potentiaali oppimisen lisäksi uuden luomiseen. Tutkimus tukee ajatus-
ta, että työn tekeminen, oppiminen ja innovointi eivät yleensä ole eril-
lisiä toimintoja, vaan ne ovat kiinteästi sidottu toisiinsa paikallisessa 
toiminnassa (Gherardi & Nicolini 2002, 196). Työskentely-ympäristö 
(ryhmän ilmapiiri, työtavat, jatkuva palaute, dokumentointi jne.) on 
projektissa rakennettu pitäen tämä mielessä. 
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12 TULOSTEN YHTEENVETO, POHDINTA JA 
TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

12.1 Tulosten yhteenveto

Tutkimuksen lähtökohtana olevassa mallissa (ks. kuvio 3) pyrkimykse-
nä on ollut tarkastella samanaikaisesti yksilöä ja ympäristöä, oppimis-
ta (työntekijöiden kuvaamana) ja oppimisympäristöjä (teknis-organi-
satorista ja sosio-kulttuurista), ”mielen tiloja ja maailman tiloja”. Koko 
tutkimus tuo esiin ja tekee näkyväksi työntekijöitä ja työympäristöjä 
viidessä erilaisessa työpaikassa, joissa näitä teemoja tarkastellaan. 

Yksilön lähtökohdat 

Yksilön lähtökohtien tarkastelun olen esittänyt neljällä eri ammatti-
alalla työskentelevän työntekijän kertomuksen kautta. Haastatteluissa 
tuli esiin sukupuolen ja iän merkitys työn tekemisessä ja suuntautumi-
sessa uuden oppimiseen. Metallimies oli kiinnostunut laajentamaan 
tehtäväkuvaansa ja oppimaan uusia asioita. Naispuolinen metallityön-
tekijä halusi puolestaan saavuttaa autonomisen aseman työntekijänä 
perinteisesti miesvaltaisella alalla, jossa naiset tekevät yksinkertaista 
toistoon perustuvaa työtä. Tavaratalossa oppiminen nähtiin työnte-
kijöiden näkökulmasta koulutuksena. Itse työn tekemiseen liittyen ei 
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oppimisen mahdollisuuksia juuri nähty. Naisvaltaisella kaupan alalla, 
kun uranäkymät iän myötä kapenevat, kiinnostus jatkuvaan koulut-
tautumiseen vähenee. Elämän koettiin olevan työn ulkopuolella. Uus-
media-alalla urakehitys nähtiin puolestaan horisontaalisena. Tärkeää 
oli jatkuva omasta ammattitaidosta ja kehittymisestä huolehtiminen. 
Sairaanhoitajan suuri halu oppimiseen nousi raskaasta työstä selviyty-
misen ja jaksamisen tarpeesta. Jatkuvan opiskelun ja oppimisen kautta 
sairaanhoitaja sai etäisyyttä työhönsä ja uusia käsitteellisiä välineitä 
hallita työtään entistä paremmin. Kaikki neljä työntekijää kokivat ase-
mansa työpaikalla muutoksen alaiseksi. Joku oli juuri tullut uuteen 
työpaikkaan, ja osa oli sieltä lähiaikoina lähdössä. Motivaatio työn te-
kemiseen vaihteli rahan saamisesta ja elannon hankkimisesta itsensä 
toteuttamiseen ja itselle tärkeiden arvojen toteuttamiseen. Motivaatio 
vaihteli sisäisestä ulkoiseen samallakin henkilöllä ilman näkyviä ris-
tiriitoja. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Wengerin (2003) näke-
mykset jatkuvasta liikkeestä oppimispolulla ja erilaisista motiiveista, 
jotka eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Sitoutuminen työ-
hön vaihteli suhteessa suuntautumiseen ja motivaation laatuun (ks. 
Ilmonen 1999). Työn ja perhe-elämän yhteen sovittaminen ei näillä 
työntekijöillä tuottanut merkittäviä ongelmia. Ainoastaan uusmedia-
alan työntekijä olisi voinut käyttää enemmän aikaa opiskeluun, jos per-
he-elämä olisi antanut siihen mahdollisuuden. Teatterin työntekijöille 
työ oli kutsumusta. Sitä tehtiin ottamalla taloudellisia riskejä välillä 
perhe-elämän ja oman jaksamisen kustannuksella. Työhön sitoudut-
tiin ja työ pyrittiin tekemään mahdollisimman hyvin.

Työpaikat oppimisympäristönä

Eri alojen työpaikat ovat hyvin erilaisia oppimisympäristöjä. Kuten on 
todettu, metalliverstas on oppimisympäristönä työn organisointitavan 
vuoksi virikkeiltään niukka. Työnantaja kuitenkin pyrki mm. vaihtele-
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vien työtehtävien kautta laajentamaan oppimisen mahdollisuuksia ja 
edellytyksiä viihtyä työssä. Tavaratalossa oppimisen mahdollisuuksia 
ei havaittu itse työssä, vaikka niitä siinä olikin. Uusmedia-alan työ-
paikka edellytti toisaalta hyvin itsenäistä, mutta toisaalta hyvin sosiaa-
lista tapaa toimia. Oppimisen mahdollisuuksia oli suuren tietolähteen, 
Internetin äärellä runsaasti. Kyseisen työpaikan suhteen heräsi kuiten-
kin kysymys oppimisen luonteesta. Kokonaisuuksien hallintaan ei no-
peatempoisessa työssä juuri ollut mahdollisuuksia. Saattohoitokodissa 
työskentely näytti puolestaan pakkotahtiselta ja suhteellisen yksinker-
taiselta perushoitotyöltä. Kyseinen työ vaatii kuitenkin syvällistä kä-
sitystä kuolevan potilaan hoidosta. Kukin työpaikka on työn luonteen 
ja työn organisointitavan suhteen toisistaan suuresti poikkeavia. Myös 
tavat oppia erosivat niissä merkittävästi. Lähtökohtana oppimiselle oli 
useimmiten kokemus, mutta joillakin työpaikoilla oppiminen perus-
tui yritykseen ja erehdykseen, joillakin itsenäiseen tiedonhankintaan, 
teorian ja kokemuksen yhdistämiseen, yhdessä ongelmien ratkomiseen 
jne. (ks. tarkemmin luku 9).

Pyrin tutkimuksessani liittämään työpaikkojen kuvauksia myös 
työn organisoinnin kehittymiseen ja sitä kautta laajempiin yhteiskun-
nallisiin muutoksiin. Vaikka tayloristinen työn organisoinnin tapa on 
tullut työpaikoille jo kauan sitten, se on edelleenkin monilla työpai-
koilla vallitsevana ja voimissaan. Tällaista työpaikkaa edusti metalli-
verstas ja jossain määrin tavaratalo. Uusmedia-alan työpaikka puoles-
taan edusti hyvin toisenlaista, organisaatioltaan matalahierarkkista, 
projektityöhön ja yksilön vastuuseen perustuvaa työn organisoinnin 
tapaa. Saattohoitokodissa hierarkkisuus oli läsnä, mutta työn luonne 
vaati humaanimpaa suhdetta tehtävien organisointiin. Erilaisilla työn 
organisoinnin tavoilla on siis yhtymäkohtia työpaikalla tapahtuvaan 
oppimiseen. Tutkimuksen tulosten kautta vahvistuu ajatus siitä, että 
jokainen työ ja työpaikka vaatii erilaista tietoa ja erilaista oppimista 
(ks. Säljö 2001).
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Myös fyysiseltä ympäristöltään työpaikat erosivat merkittävästi. 
Metalliverstas oli suuri avoin halli, jossa melun ja kuumuuden vuoksi 
vuorovaikutus työtovereiden kanssa oli välillä hankalaa. Tavaratalossa 
oli useita kerroksia, joissa työntekijät jatkuvasti liikkuivat edestakaisin 
ja vaihtoivat paikkaa työpisteestä toiseen. Vuorovaikutusta ei työnteki-
jöiden välillä näyttänyt työpäivän aikana kovin paljon olevan. Uusme-
dia-alan yritys oli myös suuri avoin tila, jonka täyttivät tietokoneiden 
rivistöt. Keskustelu työtovereiden kanssa oli helppoa, mutta suuressa 
avoimessa tilassa hälinä oli kuitenkin välillä keskittymistä häiritsevää. 
Saattohoitokoti oli pyritty jossain määrin sisustamaan kodinomaisek-
si tilaksi. Potilashuoneet sijaitsivat kuitenkin sairaaloille tyypilliseen 
tapaan pitkän käytävän varrella. Henkilöt, jotka työskentelivät pareit-
tain, olivat vuorovaikutuksessa keskenään, muuten aikaa keskusteluil-
le ei juuri virallisia palavereja lukuun ottamatta ollut. 

Yhteisö oppimisympäristönä

Työympäristö, jossa tutkimukseni keskittyi yhteisön toimintaan ja op-
pimiseen, oli teatteri. Työ teatterissa vaatii jatkuvaa oppimista ja uu-
den luomista, joka tapahtuu erilaisten kokeilujen ja ryhmän yhteistyön 
kautta. Teatteriryhmä oli oppimisen sosiaalisen teorian ja uuden tie-
don luomisen edellytysten suhteen lähes ”esimerkillinen” (ks. tarkem-
min luku 11.9). Etnografisen tutkimuksen kautta ryhmän toiminnassa 
tuli kuitenkin esiin kysymyksiä, joiden ratkaiseminen työelämässä on 
tulevaisuudessa suuri haaste, jos projektinomaista yhteisöön perustu-
vaa työskentelytapaa sovelletaan laajemmin. Työryhmään luotiin oppi-
mista ja uuden luomista tukeva ilmapiiri. Toimintaan kuitenkin koh-
distui monia sekä taloudellisia että ryhmän jäsenten muuhun elämään 
liittyviä paineita. 

Teatterissa perhe-elämän ja työn suhde on hyvin toisenlainen kuin 
muiden alojen työntekijöillä. Päällekkäiset projektit vaikuttavat kaik-
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keen elämään, koska intensiivisessä työvaiheessa vapaata aikaa ei enää 
ole. Kokonaisvaltainen ja tiivis työskentely vaikuttaa väistämättä per-
he-elämään. Näytti siltä, että viimeiset viikot ryhmän jäsenet omistau-
tuivat lähes kokonaan vain työlleen. Kun kyse on lyhyestä periodista, 
tilanne on mahdollinen, mutta entä jos työ on organisoitu jatkuvaksi 
uusien projektien sarjaksi. Tällainen työskentelytapa on valtaamassa 
alaa monilla työpaikoilla. Kuinka kauan työntekijät jaksavat? 

Teatteria koskevan tapaustutkimuksen kautta nousee esiin voi-
makkaasti tilan merkitys ryhmän työskentelyssä. Työskentely perustui 
ajatukseen tilasta. Fyysisen tilan korostaminen kuuluu yleisemminkin 
teatterityön luonteeseen. Valmistetaanhan esitys aina johonkin konk-
reettiseen paikkaan, tietylle näyttämölle. ”Esitystapahtuma edellyt-
tää aina jonkinlaista tilallista suhdetta esiintyjien ja katsojien välillä. 
Suhde voi olla enemmän tai vähemmän esityspaikan tai esitystilan 
sanelema.” (Arlander 1998, 13.) Teatterin työyhteisössä kyse oli myös 
työskentelytavasta ja siitä ympäristöstä, jonka ohjaaja luo ryhmän työn 
mahdollistamiseksi. Siihen yhdistyvät yksilöiden sisäiset mielentilat ja 
laajempi ympärillä vaikuttava konteksti, useat kontekstit tai verkostot, 
joiden leikkauspisteessä oppiminen ja työskentely tapahtuivat.

Emootio1

Organisaatiotutkijoiden mukaan tunteiden esiin tuominen vaihtelee 
huomattavasti erilaisissa kulttuureissa. Metallityöntekijöiden haastat-
teluissa ja keskusteluissa havainnoinnin lomassa tunteet eivät tulleet 
juuri lainkaan esiin. Myöskään tavaratalossa, tunteet eivät juuri nous-
1  Kuvion 3 mukaisesti emootiot ovat mukana erityisesti yksilön lähtökohtien tar-

kastelussa. Sen lisäksi ne ovat olennaisia myös koko organisaation ilmapiirin tar-
kastelussa. Työn alkuvaiheessa emootioiden nostaminen tutkimuksen keskiöön ei 
ollut tarkoitukseni. Kuten olen todennut ne tulivat mukaan tutkimusaineistojen 
kautta. Sekä emootioiden että tiedon perusteellinen ja yksityiskohtainen analyysi 
on kuitenkin laaja oma teemansa, jonka olen jättänyt jatkotutkimuksen aiheeksi.



277

Tulosten yhteenveto, pohdinta ja
tutkimuksen luotettavuus

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

seet keskusteluissa esiin. Kuitenkin huomattavan erilainen kuva ti-
lanteesta saatiin, kun osallistuin myöhemmin tutkija Kati Tikkamäen 
kanssa tavaratalon työtyytyväisyystiimin toimintaan. Tässä työsken-
telyssä tunteiden käsittely oli tärkeässä asemassa, kun keskustelun 
kohteena olivat työpaikan ongelmat ja työssä viihtyminen.2 Uusme-
dia-alan yrityksessä eivät tunteet myöskään lyhyen tutkimusvaiheen 
aikana erityisesti tulleet esille. Kyseisellä alalla keskeisenä työn sisältö-
nä on erilaisen informaation ja tiedon hankkiminen, hallinta ja muok-
kaaminen. Tutkimallamme työpaikalla kyse oli usein nopeasta ongel-
manratkaisusta eikä niinkään laajojen kokonaisuuksien hallinnasta tai 
syvällisemmästä asioiden ymmärtämisestä. Uusmedia-alan työtä voisi 
kutsua tietotyöksi (esim. Hancké 2002, 81), kun taas saattohoitokodin 
työ on määriteltävissä tunnetyöksi (esim. Hochschild 1983, 7; Meera-
beau & Page 1998). Saattohoitokodissa tunteet tulivat näkyviin muista 
työpaikoista poiketen erityisesti haastatteluissa. Työntekijät puhuvat 
mm. työssä jaksamisestaan ja työpaikan ristiriitaisista ihmissuhteista. 

Hiljainen tieto eri muodoissaan on työssä ja työpaikalla oppimi-
sessa olennaisessa roolissa. Työssä oppimisessa ei ole kyse pelkästään 
tietäjänsä ulkopuolella olevasta objektiivisesta tiedosta, vaan myös tie-
dosta, joka kehittyy työtoiminnassa ja vuorovaikutuksessa fyysisen ja 
sosiaalisen ympäristön kanssa. Erityisesti sairaanhoitajan työ sisältää 
runsaasti hiljaista tietoa. Kuolevan potilaan hoitamisessa tarvitaan ai-
van erityistä ymmärrystä vakavasti sairaan potilaan tarpeista ja kuo-
leman kohtaamisesta. Kyse on paljolti tunteisiin liittyvästä tiedosta ja 
tunnetaidoista. Tällainen tieto ei kuitenkaan välttämättä helposti näy 
jokapäiväistä työtä tehdessä. Tämä kiinnitti huomiomme saattohoito-
kodissa, jossa työn luonne havainnoituna työtä seuraamalla, ja oppi-
misen kuvaukset haastatteluissa näyttivät olevan kaukana toisistaan. 
2  Luonnollisesti tunteiden esiintuloon haastattelu tai havainnointitilanteessa vai-

kuttaa tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutus, mm. se miten luottamuk-
sellinen ilmapiiri heidän välillään vallitsee. Tutkimusperiodi oli lyhyt, mutta jo 
sen aikana tuli esiin, kuinka eri työpaikkojen työntekijöiden tavat kuvata tuntei-
taan poikkesivat toisistaan.
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Hiljaista tietoa sisältyy luonnollisesti kaikkien työhön, mutta tällä työ-
paikalla se nousi aivan erityisellä tavalla esiin. 

Teatterityössä tunteet ovat osa työtä ja ne tiedostetaan ja niiden 
kanssa toimitaan tietoisesti. Ne myös luonnollisesti nousevat esiin, kun 
ryhmän jäsenet kuvaavat työtään ja oppimistaan. Ryhmän toiminnas-
sa tunteiden merkitys on tärkeä työskentelyilmapiirin ylläpitämisessä. 
Ristiriitojen käsittely rakentavasti oli yksi keskeinen osa tunteiden kä-
sittelyä ryhmässä. Toisena keskeisenä teemana tuli esiin positiivisen il-
mapiirin merkitys työskentelyssä. Luottamus ryhmän jäseniin, heidän 
kunnioituksensa ammattilaisina ja taiteilijoina olivat oleellisia tekijöi-
tä työskentelyilmapiirin rakentamisessa. 

12.2 Oppimisympäristö vs. oppimisen tila

Tutkimus lähti liikkeelle oppimisympäristön käsitteestä, joka on osa 
Jørgensen & Warringin (2002) mallia työssä oppimisesta yksilön op-
pimispolkujen ja erilaisten oppimisympäristöjen välisenä vuorovai-
kutuksena. Yhdistin kyseisen mallin Illeriksen (2003a ja 2003b) nä-
kemykseen oppimisesta, jossa mukana ovat sekä kognitiiviset että 
emotionaaliset aspektit. Kummatkin ovat olleet pohjana tämän tutki-
muksen viitekehyksen rakentamiselle. Niitä on käytetty kuitenkin täs-
sä työssä vain viitteellisesti niin, että varsinaiset tutkimuksessa käyte-
tyt teoriat poikkeavat alkuperäisessä mallissa käytetyistä. 

Puhuttaessa oppimisympäristöistä esitetään tavallisesti ajatus siitä, 
että todellinen oppiminen usein tapahtuu jossakin muualla kuin luok-
kahuoneessa. Ainahan ihminen on selviytyäkseen hengissä oppinut. 
Karjalainen (1995) mainitsee katsauksessaan oppimisympäristöjen ke-
hittymisestä ensimmäisenä oppimisympäristönä jo alkuihmisen suh-
teen ympäristöönsä. Selvitäkseen hengissä jokapäiväisestä elämästä 
ihmisen täytyi tuolloin oppia monia välttämättömiä asioita. Näitä asioi-
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ta opittiin luonnollisesti arjen toiminnassa; pohtimalla, kokeilemalla ja 
oivaltamalla. 

Uudempi näkemys oppimisympäristöstä on nähdä se paikaksi, mis-
sä ihmiset voivat käyttää hyväkseen mahdollisuuksia selvittää asioita ja 
rakentaa toimivia ratkaisuja ongelmiinsa. Toiminta on aktiivista ja rat-
kaistavien ongelmien tulee olla autenttisia ja oppijalle merkityksellisiä. 
Oppija toimii hyödyntäen erilaisia apuvälineitä, tulkiten informaatiota 
ja toimien vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Wilson (1996, 4) kat-
soo oppimisympäristön onnistuneeksi metaforaksi oppimistilanteelle, 
koska oppija on aktiivinen toimija ja tarvitsee sen vuoksi tilaa tutkia, 
suunnitella toimintaa, päättää omista tavoitteistaan jne. Merkittäväksi 
nousee myös se yhteisö ja kulttuuri, jonka kautta opittava asia saa mer-
kityksensä ja on näin keskeinen osa oppimisprosessia. 

Tutkijoiden keskuudessa oppimisympäristön käsitteeseen sisällyte-
tään usein monentyyppisiä näkökulmia, joita yhdistävänä ajatuksena 
on mahdollistaa oppiminen kulloisessakin kontekstissa niin tehok-
kaasti kuin mahdollista. Eroja löytyy eri näkemysten välillä runsaasti 
mm. sen suhteen, miten oppimisen konteksti on ymmärretty. Kyse voi 
olla laajemmassa mielessä materiaalisista, sisällöllisistä ja sosiaalisis-
ta aspekteista oppimis- tai soveltamisympäristössä tai toisaalta vain 
kontekstista merkityksen antajana opittavalle asialle (Prenzel & Mandl 
1993).

Ajatus työpaikan määrittelemisestä oppimisympäristöksi on verrat-
tain uusi ajatus. Viime vuosina oppimisympäristön käsitettä on käytet-
ty lähinnä puhuttaessa kouluympäristöstä eri muodoissaan. Sieltä se 
on levinnyt verkko-opiskelun tarkasteluun (ks. Korhonen 2003; Pant-
zar 1998). Työpaikan alkuperäistarkoitus ei ole olla oppimisympäristö, 
joten työpaikan edellytykset muodostua oppimisympäristöksi eivät ole 
itsestään selvät. Ajatus siitä, että työpaikasta rakennetaan oppimista 
edesauttava ympäristö, on kyllä myös ollut viimeaikaisen kiinnostuk-
sen kohteena kasvatustieteissä (ks. esim. Billett 2001). Kokonaisuudes-
saan oppimisympäristöajattelu on liitetty useimmiten konstruktivisti-
seen oppimisnäkemykseen. 
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Oppimisen tila

Oppimisen alueella ei varsinaisesti ole puhuttu oppimisen tilasta, 
mutta oppimisen tutkimuksessa yleisesti on viime aikoina käytetty 
runsaasti erilaisia tilaan viittaavia käsitteitä. Puhutaan ympäristöistä, 
vyöhykkeistä (lähikehityksen vyöhyke), paikoista (ba), konteksteista, 
verkostoista jne. Oppimista ei nähdä enää vain yksilössä tapahtuvaksi 
prosessiksi, joka tapahtuu irrallaan ympäristöstään, vaan kontekstisi-
donnaisena tapahtumana. Viimeaikaisimpien käsitysten mukaan kyse 
on oppimisesta verkostoissa. Tila-käsitteen kautta pyrin tässä tuomaan 
yhteen yksilön ja ympäristön.

Tila-käsitettä on käytetty eri tavoin ja kuvaamaan hyvinkin erita-
soisia ilmiöitä. Yksilötasolla Ropo kuvaa sen kautta mielen rakennet-
ta. Hän tuo esiin ajatuksen minuuden arkkitehtuurista kuvatessaan 
minuutta ja identiteettiä. Jos minä on ihmisen tahtova subjekti ja toi-
minnan ohjaaja, niin minuus on se tila, jonka sisällä minä vaikuttaa 
ja toimii. Minuutta voidaan tarkastella minän elämismaailmana tai 
avaruutena, joka koostuu erilaisista osista ja alueista ja niiden välisistä 
rajoista. Ropo puhuu ”mielen kartasta” siinä mielessä, että minuus ra-
kentuu ikään kuin ”paikoista”, joissa minä voi ”sijaita” ja joiden välillä se 
voi liikkua. Ropo kuvaa minuutta seuraavasti: ”Minuus, nähtynä tällai-
sena avaruudellisena struktuurina, on yksilön sisäinen representaatio, 
johon on tallennettu elämän tärkeät paikat ja maisemat, roolit, asemat, 
työtehtävät ja elämän kokemukset. Minuus on mielen maisemaa, jossa 
minä liikkuu, ja jota yksilö voi minänsä avulla havainnoida, tulkita ja 
ehkä myös muokata.” (Ropo 1999, 150–152.) 

Sosiaalitieteissä tila ja tilallisuus ovat saavuttaneet kasvavaa kiin-
nostusta. Lähtökohtana ovat paljolti olleet Foucaultin ajatukset tilojen 
kurinpidollisesta tehtävästä. Masseyn (1994, 1) mukaan käsitteet tila 
ja paikka omaavat pitkät historiat ja niillä on lukuisia eri merkityksiä 
ja sivumerkityksiä, jotka heijastuvat keskusteluun ja eri elämän aluei-
siin. Masseyn mukaan tila sanana voi tuoda mieleen esim. kaaoksen 
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samanaikaisuuden tai sen monimuotoisuuden. Paikka voi puolestaan 
tuoda mieleen paikan maailmassa, paikan nimeltä koti tai sitä voidaan 
käyttää keskustelussa positiosta. Gordonin, Hollandin ja Lahelman 
(2000, 17–18) mukaan sosiaalitieteissä tila-käsitteen on todettu olevan 
ongelmallinen, koska se käsitetään itsestään selvänä ja toisaalta sitä ei 
ole käytetty analyyttisesti. Hyvin usein tila liitetään fyysiseen ympä-
ristöön. Esimerkiksi maantieteessä valtiot esitetään karttojen muodos-
sa. Kuitenkin näillä alueilla on myös sosiaalisia suhteita, jotka muodos-
tava sosiaalisia tiloja. Tutkimuksessaan koulujen tiloista Gordon et al. 
määrittelevät tilan fyysiseksi, sosiaaliseksi ja mentaaliseksi.

Oppimista varten rakennettuina tiloina Karin Filander (2000, 124) 
kuvaa väitöskirjassaan siirtymätiloja, joissa ammattilaiset voisivat 
reflektoida muutostilanteissa omaa toimintaansa. Hänen mukaansa 
tilassa on kyse puheavaruudesta, jossa muutoksessa olevista asioista 
voidaan keskustella, neuvotella ja kiistellä. Tämän tyyppisistä tiloista 
on hänen mukaansa käytetty erilaisia nimityksiä, kuten työkonferens-
si, reflektiivinen praktikum, innovatiivinen tuotantorakenne, muu-
toslaboratorio jne. Uutta tietoa pyritään enenevässä määrin luomaan 
erilaisissa tiloissa, joissa henkilöstö pyritään sitouttamaan yrityksen 
yhteisen tavoitteen edistämiseen. Filanderin mukaan olisi tarvetta 
myös sellaisille tiloille, joissa olisi mahdollista luoda edellytyksiä elä-
mänhallinnalle ja jatkuvuuksille myös kaoottisissa elämäntilanteissa. 
(Mt., 123–124.) 

Kasvatustieteissä tilasta on oltu viime vuosina kiinnostuneita liit-
tyen koulujen ja luokkahuoneiden luonteeseen ja merkitykseen kasva-
tukselle. Fyysisen tilan merkitys oppimiselle on kohtalaisen vähälle 
huomiolle jätetty ajatus. Edwards ja Clarke (2002, 159–160) kuvaavat 
Nesporiin (1994) viitaten erilaisten fyysisten tilojen merkitystä oppi-
miselle. Esimerkkinä ovat fysiikan laitos, joka on ”bunkkerinomainen” 
eristyksissä oleva vanha rakennus ja toisaalta ”business schoolin” uusi, 
kevyt ja avoin tila. Jälkimmäinen simuloi talouselämän ja yritysten to-
dellisia tiloja. Moduulinomainen joustava opetussuunnitelma ja kysei-
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nen fyysinen tila tuottavat kirjoittajien mukaan erilaisia subjektiviteet-
teja3 verrattuna fysiikan opiskelijoihin. 

Liitettynä työssä oppimiseen Solomonin, Rooneyn ja Boudin (2004) 
mukaan termi työpaikka (workplace) jo sinänsä kiinnittää huomion 
tilaan. Lisäksi työssä oppiminen käsitetään tapahtuvaksi tilassa, joka 
ei ole kasvatusinstituutio. Kirjoittajat ovat kiinnostuneita fyysisistä ti-
loista ja niin kutsutuista välitiloista (in-between) ja hybridisistä tilois-
ta. He kyseenalaistavat dikotomiat työssä–työtön, tuottava–tuottama-
ton sekä työn tekeminen–leikkiminen/seurustelu. Heidän mukaansa 
merkittävää oppimista tapahtuu näiden polariteettien välissä. Nämä 
välitilat ovat paikkoja, joissa on suuret mahdollisuudet jokapäiväiseen 
oppimiseen. 

Lavikka (1997, 207) puolestaan omassa tutkimuksessaan analysoi-
dessaan taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutosprosesseja vaa-
tetusteollisuudessa määrittelee tilan seuraavasti: “a company can be 
understood as a space; as a physical, social, and cultural space with 
different hierarchical, public and secret locations where both socio-
cultural and mental activities take place.” Lavikan määritelmässä on 
Gordonin et al. (2000) tapaan mukana fyysinen ja sosiaalinen tila yh-
distettynä mentaaliseen tilaan. 

Tutkimuksessani on ollut pyrkimyksenä tarkastella työssä oppimis-
ta kokonaisvaltaisesti. Tila-ajattelun kautta on ollut tarkoitus nostaa 
esiin ja tuoda yhteen työssä oppimiseen liittyviä erilaisia näkökulmia. 
Työn lähtökohtana ollut Jørgensenin ja Warringin (2002) malli työssä 
oppimisesta ja Illeriksen (2002) malli oppimisesta yksilön ja ympäris-
tön välisenä vuorovaikutuksena ovat antaneet pohjan työntekijöiden 
näkemysten ja työpaikkojen analysoinnille. Samanaikaisesti tämän 
työn valmistumisen kanssa Illeris on yhdessä Jørgensenin ja Warrin-

3  Ronkainen (1999, 31) määrittelee subjektiviteetin käsitteen useisiin lähteisiin vii-
taten seuraavasti: Subjektiviteetti voidaan määritellä minuudeksi, joka meille on 
muodostunut. Termin alla käsitellään asioita, joita henkilö arvostaa, sitä erityistä 
tapaa, jolla hän ajattelee, tuntee ja toimii. 
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gin kanssa yhdistänyt alussa kuvatut mallit hieman samaan tapaan 
kuin olen tehnyt tässä työssä. He ovat kehittäneet holistisen työssä 
oppimisen mallin, jossa erilaiset tilat yhtyvät (Illeris et al. 2004, 67). 
He myös kuvaavat työelämää tilaksi. Oppiminen ei heidän mukaansa 
tapahdu pelkästään työpaikoilla, vaan myös kursseilla, verkostoissa, 
kontaktissa asiakkaisiin, yksityisissä työhön liittyvissä suhteissa jne. 
(mt., 29). Tilan käsite laajentaa perspektiiviä kognitiivisista ja sosiaali-
sista tiloista, jotka yleensä ovat oppimisteorioiden keskiössä, myös täl-
lä alueella usein laiminlyötyihin emotionaalisiin ja fyysisiin (ks. Illeris 
2002) tiloihin. 

Se, mitä kaikkea tilaan sisällytetään, miten laajana ja moniulottei-
sena konteksti tai ympäristö nähdään, vaihtelee eri lähestymistapojen 
välillä. Nykyisin katsotaan, että myös ryhmät, yhteisöt ja organisaa-
tiot, jopa kaupungit oppivat. Tilan käsite muuttaa ajattelun painopis-
tettä, niin että kyse ei ole jostakin ulkopuolella olevasta ympäristöstä, 
vaan tarkastelun kohteena ovat eritasoisten ja erityyppisten prosessien 
leikkauspisteet. Tilan kautta on mahdollista katsoa myös yksilön tilaa, 
sitä mielen tilaa, jota oppimisen mahdollistuminen edellyttää. Se on 
mukana yhtenä tilana samalla tavalla kuin yhteisön ja organisaation 
oppimiselle tuottamat tilat. 

Työpaikkaa tarkastellaan tällöin eri näkökulmista samanaikaisesti. 
Haasteeksi nousee kaleidoskooppimaisen näkymän saaminen työssä 
oppimisesta. Tila toimii tällöin metaforana sille paikalle, jossa eri ele-
mentit, motivaatio, identiteetti, työn luonne ja organisointi, fyysiset ja 
sosiaaliset aspektit kohtaavat. Joskus olosuhteiden ollessa otolliset or-
ganisaation tai yksilön toiminnan kannalta merkityksellistä oppimista 
tapahtuu, joskus taas ei. 
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Turvallinen tila oppimiselle

Kun lähdetään niistä edellytyksistä, mitä teatteriryhmän tutkimuk-
sen kautta ja kirjallisuudessa on esitetty siitä tilasta, jossa uutta tie-
toa on mahdollista luoda (ba) voi se näyttää kovin idealistiselta (ks. 
tarkemmin luku 11.9). Onko tällaisia työpaikkoja olemassa, eivätkö 
esimerkiksi työn intensiivisyys ja tuotannolliset ehdot aseta aivan toi-
senlaisia vaatimuksia työskentelyn suhteen? Tutkimuksessa mukana 
olleet työntekijät (metallimies, myyjä jne.) elävät kaikki työpaikoillaan 
jonkinasteisessa epävarmuudessa tulevaisuutensa suhteen. Kuitenkin 
edellä kuvattujen yhteisöllisten edellytysten läsnäolo on tärkeää, jotta 
toiminta ylipäätään olisi mahdollista ja ihmiset jaksaisivat työelämän 
paineessa (ks. luku 4.2.5). 

Vuoden 2004 alussa (HS 10.2.2004) puhuttiin nuorten akateemis-
ten uupumisesta työelämään astumisensa kynnyksellä. Heillä on to-
dettu olleen liian suuria odotuksia työelämän suhteen ja he ovat pyr-
kineet hyödyntämään liian monia mahdollisuuksia. Nuoret aikuiset 
hajottavat itseään moniin suuntiin. Toisaalta myös lyhyiden työsuh-
teiden maailmassa on jatkuvasti varmistettava eri vaihtoehtoja joka 
myös kuluttaa voimavaroja. Työelämän muuttuessa yhä enemmän 
verkostomaiseksi ei enää paikkoja identiteetin vahvistamiselle ja ra-
kentamiselle työpaikoilta löydy. On todettu, että yhteisöjen rajoilla 
toimivilta vaaditaan vahvaa identiteettiä. Missä tällaisen identiteetin 
kehittyminen on mahdollista? Työelämässä kaivataan erilaisia ihmisiä 
ja toimijoita, ja kaikilla ei ole valmiina vahvaa identiteettiä (Wenger 
2003). Kaikki eivät jaksa siirtyä jatkuvasti uudesta projektista toiseen 
tehden samanaikaisesti useita projekteja varmistaakseen pätevyytensä 
työmarkkinoilla. Elämäntilanteet vaihtelevat; välillä työntekijä tarvit-
see myös rauhallisempia jaksoja työelämässä ja jopa työyhteisön tukea 
perhe- ja muun elämän ongelmia kohdatessaan. Oppiminen vaikeutuu 
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ja pysähtyy, jos paineet tulevat liian suuriksi.4 Tarvittaisiin siis jonkin-
laisia saarekkeita työpaikoille, joissa työntekijöiden olisi mahdollista 
tuntea olonsa turvalliseksi.5 Erilaisissa organisaatioissa nämä voivat 
muodostua eri tavoin. Teatteriryhmän työskentelyssä tuli esiin tarve 
luoda tila, jossa on tietyt elementit työskentelyn mahdollistamiseksi ja 
edesauttamiseksi. Teatterissa ohjaajan tehtävänä oli rakentaa tällainen 
tila keskelle ympärillä olevaa jonkinasteista kaaosta. Tässä tapauksessa 
ryhmä toimii erillään muusta organisaatiosta. Projektin ulkoiset, mm. 
taloudelliset paineet ja ryhmän jäsenten muilta elämän alueilta tulevat 
erilaiset paineet tulevat kuitenkin esiin työskentelyssä ja haastatteluis-
sa. Ohjaaja olikin suuren haasteen edessä pyrkiessään luomaan turval-
lisen ja luottamuksellisen tilan työskentelylle. Edellytyksiä oppimisen 
tilalle ovat 

Yksilön tila: 
• sitoutuminen
• asian hallinta (taiteilija, ammattilainen)
• itsenäisyys (autonomia) 
• asioiden jakaminen

4  Puhutaan myös ei-oppimisesta. Ongelmana on usein, että oppimista ei tapahdu 
niin kuin olisi tarkoitus. Ihmisillä on puolustusmekanismeja ja vastarintaa, jotka 
estävät uuden oppimisen. (Illeris 2003b, 404.)

5  Aikuiskasvatuksen alueella on myös esiintynyt ajatus turvallisesta tilasta. Kana-
dalainen tutkija Colleen Kawalilak puhuu tutkimuksessaan turvallisesta tilasta 
oppimiselle (”safe place for learning”) (2004, 227–234). Hän on tutkinut väitös-
kirjassaan Australian aboriginaalien oppimista, jossa tila näyttäytyy hieman 
toisenlaisena kuin suomalaisessa työelämässä. Hänen tutkimuksessaan nousivat 
esiin esim. tilat, jotka liittyvät mm. nöyryytyksen puuttumiseen ja väkivallatto-
muuteen. Hän puhuu tarpeesta turvalliseen tilaan, että oppiminen olisi edes jos-
sain määrin mahdollista. Myös Karin Filanderin (2000) idea siirtymätiloista on 
ajatukseltaan samansuuntainen.  
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Sosiaalinen tila: 
• yhteinen tavoite
• ongelmien ja tunteiden käsittely rakentavasti
• positiivinen ilmapiiri
• mahdollisuus kokeiluihin
• toisten kunnioitus
• yhteiset työtavat (video, improvisointi jne.) 

Fyysinen tila:
• valot
• äänet
• puvut
• meikit 
• ja lavasteet hyödynnettyinä tietoisesti.

Ajatuksen turvallisesta tilasta voisi kasvattaa laajemmaksi koske-
maan myös koko työelämää. Luvussa 4.2.5 esittelin Dochertyn et al. 
(2002a) näkemyksiä kestävästä kehityksestä työelämässä. Kirjoittajat 
ilmaisevat huolestuneisuutensa työpaikkojen kehittymisestä intensii-
visinä työsysteemeinä huonoon suuntaan. He peräänkuuluttavat alu-
een tutkimukselle holistisia, tieteiden välisiä ja monitasoisia lähesty-
mistapoja. (Docherty, Forslin & Shani 2002b.) Heidän esittämissään 
näkemyksissä ja toimintamalleissa on myös sisällä ajatus turvallisesta 
tilasta. Tavoitteena kestävän kehityksen työpaikoilla on, että työvoima 
uudistetaan ja sen kehittymistä edistetään. Lähtökohtana ovat seuraa-
vat ajatukset: 

• Työvoiman uudistaminen ja kehittäminen. Lähtökohtana on, että re-
surssit uudistetaan systeemin sisällä ja sen toimesta. Tällöin koroste-
taan taitojen merkitystä, tietoa, yhteistyötä, luottamusta, motivaatiota, 
työllistettävyyttä, rakentavia työelämän suhteita sekä laajempia insti-
tutionaalisia ja yhteiskunnallisia edellytyksiä, kuten koulutusmahdol-
lisuuksia.

• Työelämän ja kilpailukyvyn laadun parantaminen. Kestävän kehityk-
sen systeemit kiinnittävät yhtä paljon huomiota työolosuhteisiin kuin 
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organisaation suorituskykyyn ja tehokkuuteenkin. Näiden väliset riip-
puvuussuhteet vaativat integroitua toiminnallista lähestymistapaa.

• Kestävät kehitysprosessit uudistumisen ja oppimisen edesauttamiseksi. 
Kestävän kehityksen systeemien ei tulisi tuottaa staattisia olosuhtei-
ta. Koska organisaatiot ovat ympäristöinä epävakaita, kestävä kehitys 
merkitsee ”vapauttavien rakenteiden” luomista ja sisäisen elinkelpoi-
suuden rakentamista jatkuviin muutoksiin ja oppimisen mahdollista-
miseen.

• Työhön sijoittumisesta huolehtiminen. Kestävän kehityksen systeemit 
mahdollistavat mikro-ekonomisen kontekstin kasvavalle työllisyydel-
le. Systeemit voivat toimia yhdistävinä polkuina työttömien ihmisten 
tuomiselle työmarkkinoille. (Docherty et al. 2002a, 11.) 

Kestävän kehityksen työpaikat huolehtivat työntekijöidensä hyvin-
voinnista ja jaksamisesta, jolloin myös työssä oppimisen on mahdollis-
ta olla keskeinen osa työtoimintaa.

12.3 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi

”Spiral learning moves through complexity with partial under-
standing, allowing for later returns. For some people, what is am-
biguous and not immediately applicable is disregarded, while for 
others, much that is unclear is vaguely retained, taken in with 
peripheral vision for possible later clarification, hard to correct 
unless it is made explicit.” (Bateson 1994, 32.) 

Laadullisen tutkimuksen arviointi pelkistyy pitkälti kysymykseksi 
tutkimusprosessin luotettavuudesta. Merriamin (1998, 199) mukaan 
laadullisen tutkimuksen luotettavuus edellyttää, että tutkimus sisältää 
tarpeeksi yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, että tutkijan johtopäätök-
set ovat järkeviä. Validiteetista ja reabiliteetista on erilaisia näkemyksiä 
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riippuen tutkijan maailmankatsomuksesta ja todellisuuskäsityksestä. 
Kun lähtökohtana on erilaisten näkökulmien mukaan ottaminen ja 
erilaisten todellisuuksien hyväksyminen, tutkimuksen arviointikri-
teerit ovat tällöin erilaiset kuin puhtaaseen objektiiviseen totuuteen 
pyrittäessä. Joissakin etnografisesti suuntautuneissa tutkimuksissa 
validiteettia ja reliabiliteettia pidetään kokonaan merkityksettömänä 
(Tynjälä 1991, 388). Tämä tutkimus lähentyy näkemystä, että todelli-
suus on holistista, monidimensionaalista ja jatkuvasti muuttuvaa. Se ei 
ole yksi, määritelty, objektiivinen ilmiö, joka odottaa löytämistään ja 
mittaamista, kuten määrällisessä tutkimuksessa tehdään. Tällöin ke-
rätyn aineiston ja ”todellisuuden” välinen isomorfia ei ole pätevä mää-
ritelmä validiteetille. (Merriam 1998, 202.) 

Hammersley (2004) kuvaa omassa näkemyksessään validiteetista 
etnografisessa tutkimuksessa yhdistävänsä relativismin ja realismin. 
Se, että tutkija on lähellä tutkittavaa kohdetta, ei Hammersleyn mu-
kaan takaa tiedon ja todellisuuden vastaavuutta. Myös tässä toteute-
tun etnografian suhteen on tarpeen huomioida, että validiteetissa ei 
ole kyse tutkijan ja tutkittavien läheisyydestä. Hammersley viittaa 
impressionistiseen näkemykseen etnografiasta, jossa läsnäolo, silloin 
kun osallistutaan tutkittavaan tilanteeseen ja kulttuuriin, vaikuttaa 
tutkimukseen. Tämä tarkoittaa, että lähellä olo antaa meille jotakin 
sellaista tietoa, jota emme muuten saisi. Se saattaa toisaalta johtaa ”yli-
raportoimiseen” tai tutkittavaan kulttuuriin sulautumiseen. Impres-
sionistinen suuntaus ei Hammersleyn mukaan tunnusta sitä, että se, 
mitä koemme ei ole välttämättä olemassa: ”what we experience is not 
what is there but, rather, the effect of what is there on us, those effects 
being product of considerable physiological and cultural processing” 
(mt., 243). Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa kuvausta tilanteesta tai 
kulttuurista. Kuvaukset eivät kykene vangitsemaan todellisuutta. Eri-
laisia päteviä kuvauksia samasta ilmiöstä on aina saatavilla. Hän toteaa 
myös, että tietty metodi ei takaa totuuden vangitsemista. Hammersley 
sanoo edustavansa ”hienovaraista (subtle) realismia”. Hänen mukaan-



289

Tulosten yhteenveto, pohdinta ja
tutkimuksen luotettavuus

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

sa lisäaineiston (todisteiden) hankkimisen voi lopettaa, kun tutkijoi-
na voimme luottaa arvostelukykyymme ilman suurempaa epäilyä ja 
tutkittavat samoin. Tärkeää on dialogi yhteisestä pohjasta ja erimieli-
syyksien selvittäminen. Tällainen tieto: ”is not knowledge that can be 
taken to be valid because it is based on certain foundation, but rather 
knowledge that can reasonably be assumed to be (on average) less likely 
to be invalid than information from other sources” (mt., 244). 

Olen rakentanut tutkimuksessani olevat kuvaukset vuorovaikutuk-
sessa tutkittavien kanssa. Tulokset ensimmäisestä tutkimusvaiheesta 
(metalliverstas jne.) esiteltiin kullakin työpaikalla, ja tutkimuksessa 
mukana olleet ja muut kyseisten työpaikkojen työntekijät antoivat niis-
tä palautetta tarkoitusta varten järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. 
Kuinka avoimesti tämänkaltaisessa tilanteessa on mahdollista esittää 
rehellistä palautetta, on luonnollisesti huomioitava. Teatteria koske-
vassa tutkimuksessa tuloksia koskeva käsikirjoitus oli kaikilla ryhmän 
jäsenillä luettavana ja he kommentoivat sitä. Lähes kaikki ryhmän jä-
senet antoivat tekstistä palautetta joko sähköpostin välityksellä, puhe-
linkeskusteluissa tai erikseen järjestetyssä tapaamisessa. Näkemykset 
poikkesivat jonkin verran toisistaan ja myös omasta tulkinnastani. 
Olen pyrkinyt tuomaan esiin tämän moninaisuuden. Lähtökohtanani 
on myös tuoda esiin suhteeni tutkittaviin tutkimusprosessin kuvauk-
sen sekä episodikuvausten kautta. Vaikka tutkimus on osittain tutkit-
tavien kanssa yhteistyössä tuotettu, on muistettava, että tutkija kui-
tenkin on aina vastuussa lopputuloksesta kirjoittaessaan tekstin. 

Eskolan ja Suorannan (1998, 211) mukaan laadullisen tutkimuk-
sen raportteja luetaan usein pohtien, että löytyyköhän sieltä jotakin 
sellaista, jonka lukija voisi allekirjoittaa. Heidän mukaansa osa rapor-
teista välittää jotakin elämän mausta, ja ne ovat toden tuntuisia, toiset 
puolestaan herättävät epäilyksen, että onkohan asia noin kuin tutkija 
väittää. ”Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on tutkijan avoin 
subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa 
keskeinen tutkimusväline” (mt., 211). Olen pyrkinyt kuvaamaan tut-
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kimuksen eri vaiheita ja tekemieni valintojen perusteita, jotta lukijan 
olisi mahdollista arvioida tutkimukseni uskottavuutta. Tutkimuson-
gelmani ovat kehittyneet tutkimusprosessin edetessä. Samoin ovat ai-
neistojen analyysit muotoutuneet kokeillen erilaisia analysointitapoja. 
Etnografiassa olen pyrkinyt tekemään aluksi tiheää kuvausta, jonka 
jälkeen olen tulkinnut kuvauksia erilaisten teorioiden kautta. Olen yh-
distänyt tutkimuksessani erilaisia näkökulmia pyrkimyksenäni tutkia 
työssä oppimista monipuolisesti käyttäen erilaisia lähestymistapoja 
toisiaan täydentävinä. Olen ikään kuin tuonut aineistojen päälle näkö-
kulmia, jonka kautta olen niitä tarkastellut.

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuudesta on puhuttu myös 
reflektiivisyyden, moniäänisyyden, kirjoitustavan ja esitystavan (per-
formance) (Gergen & Gergen 1998, 577–583) toteuttamisena. Näillä 
on pyritty korvaamaan perinteinen yritys totuuden löytämisestä ja tal-
lentamisesta. Reflektiivisyyttä on pidetty yhtenä tärkeimmistä. Se tar-
koittaa, että tutkija tuo julki omat lähtökohtansa josta käsin hän tutki-
mustaan tekee. Miten hän sijoittuu maantieteellisesti ja historiallisesti 
sekä millainen henkilökohtainen panos hänellä on tutkimukseen. Li-
säksi hän osoittaa, miten hän on suuntautunut työssään, ja millaisia 
yllätyksiä tutkimuksen kuluessa on tullut esiin ja mitä asioita on jäänyt 
tekemättä. Myös tätä tutkimusta tehdessäni olen pyrkinyt reflektiivi-
syyteen alusta lähtien. Olen pitänyt koko tutkimusprosessin ajan tut-
kimuspäiväkirjaa ja pohtinut tutkimusta tehdessäni myös omaa työssä 
oppimistani (ks. myös Heikkilä 2005). Laadullisessa tutkimuksessa 
moniäänisyys merkitsee Gergenin ja Gergenin mukaan sitä, että mu-
kaan otetaan eri näkemyksiä samasta asiasta. Näkemykset voivat olla 
myös toisistaan ristiriitaisia. Tämä antaa mahdollisuuden tulkintojen 
monipuoliseen analysointiin ja useamman kuin vain yhden johtopää-
töksen tekemiseen. Moniäänisyyttä olen pyrkinyt toteuttamaan erityi-
sesti teatteria koskevassa tutkimuksessa. Kuten edellä on tullut esiin 
ryhmän jäsenten kesken ei ollut mahdollista löytää vain yhtä tulkintaa 
asioista. Tärkeää on myös tuoda julki se, kenen ääntä tutkimuksessa ei 
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ole kuultu. Teatteria koskevassa etnografiassa taustayhteisöstä muka-
na oli vain johtaja. Myös projektiin osallistuneet opiskelijat jäivät taus-
talle. Kirjoitustavan kautta on myös mahdollista osoittaa tutkimuksen 
läpinäkyvyys. Laadullisessa tutkimuksessa se voi poiketa traditionaa-
lisesta realistisesta tutkimusraportista. Mukana voi olla fiktiivisiä 
– ja autobiografisia osia, ja jopa runoja. Tarkoituksena on näiden eri 
tyylien kautta viestittää, että kuvaus on tulkintaa, joka on kohdistet-
tu keskusteluun osallistuvalle yhteisölle. Kirjoittajat ehdottavat myös 
muita kuin kirjoitettuja tutkimuksen esittämisen tapoja. Näitä voivat 
olla elokuvat, videot tai valokuvat. (Gergen & Gergen 1998, 577–583.) 
Esitystapana olen tässä tutkimuksessa käyttänyt tarinamuotoa yhdis-
täen kuvauksiin fragmentteja haastatteluista ja päiväkirjoista. Tämän 
kautta tarkoitukseni on ollut tuoda esiin kuvauksen tulkinnallisuus. 

Tutkimuksen arviointia ja uusia haasteita

Tutkimukseni rajoitukseksi voi nähdä, että työssä oppimisen tilaan 
liittyviä teemoja tarkastellaan osittain eri tapausten kautta. Toisaalta 
erilaiset työyhteisöt tuovat esiin erilaista tietoa ja vahvistavat työssä 
oppimisen ilmiön kontekstisidonnaisuutta. Tavoitteeni on tässä tutki-
muksessa ollut tuottaa bricolage, monimuotoinen, tiheä, reflektiivinen 
ja kollaasinomainen tuotos, joka edustaa ymmärrystäni ja tulkintaani 
työssä oppimisen ilmiöstä. 

Tutkimuksen tuloksista nousi myös esiin joitakin uusia ja mielen-
kiintoisia tutkimusteemoja. Olen jo kuvannut tunteiden ja oppimisen 
välistä suhdetta ja sen tutkimuksen tarpeellisuutta. Sama koskee tiedon 
tarkempaa analyysiä. Tämän lisäksi tutkimuksessa esiin tuli myös fyy-
sisen tilan ja erilaisten välitilojen merkitys työssä oppimisessa. Nämä 
ovat kysymyksiä, joihin olisi tarpeen palata tutkittaessa erilaisia töitä 
ja työpaikkoja. Ne ovat läsnä lähes kaikenlaisessa työssä, mutta niiden 
”näkyminen” vaatii tutkijalta suhteellisen pitkää työpaikalla olemista 
ja havainnoimista sekä mahdollisesti useampia haastattelukertoja. 
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Työssä oppimisen tutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkijat eivät 
ota kantaa siihen, mitä työssä opitaan. Säljön (2001) mukaan oppi-
mista pidetään melkein aina jonakin positiivisena ja tavoittelemisen 
arvoisena, mutta näin ei aina suinkaan ole. Säljön näkemys tuo esiin 
tärkeän kysymyksen siitä, mitä opitaan, mitkä ovat työpaikalla oppi-
misen tavoitteet, onko niitä ylipäätään ja kuinka piiloisia ne ovat. Ih-
miset voivat hänen mukaansa oppia ennakkoluuloja toisista ihmisistä 
sekä tuhlaamaan luonnonvaroja. Tästä syystä ymmärrystä inhimilli-
sestä kehityksestä ja oppimisesta ei pitäisi rajoittaa tiettyjen psykolo-
gisten mekanismien tutkimukseen, joilla oletetaan olevan pelkästään 
positiivinen merkitys. Tärkeämpää olisi kysyä, mihin suuntaan kehi-
tystä ja oppimista tapahtuu. Kyse ei ole siitä, oppivatko ihmiset jotakin 
vai eivät, vaan siitä, mitä he oppivat niistä tilanteista, joissa he ovat 
mukana. Olen tässä työssä pyrkinyt laajentamaan työssä oppimisen 
tutkimuksen näkökulmaa fokusoiden tutkimustani myös siihen ym-
päristöön, jossa oppiminen tapahtuu. Tutkimuksen tekeminen on ollut 
myös merkittävä vaihe oman työssä oppimiseni ja kehittymiseni suh-
teen. Tutkimuksen tekemisen aikana ovat pohdinnat omasta työstäni 
tutkijana ja tutkimistani teemoista kulkeneet rinnakkain. 



293

Tulosten yhteenveto, pohdinta ja
tutkimuksen luotettavuus

Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

Mitä mieli kokee, kun se
ottaa vastaan kaikki nämä valot, varjot, värit, äänet, sävelet, kosketukset

ääriviivat, kuvat, kuviot ja heijastukset:
Mitä mieli kokee?

Mielen tila, joka nousee
sisältä ja tulee ulkoa yhtaikaa

eikä pysähdy, ei hiljene, vaan sykkii, sykkii –

Niin avautuu maailman tila. Sielun tila
vastaa, virittyy, käy vuoropuheluun
sen kanssa. Toinen tai toinen esitti

ensimmäisen kysymyksen. Yhdentekevää kumpi.
Siitä se alkaa.

Vastakkain kaksi kovaa: maailma ja minä.
Maailma ja Sinä.
Ja tarinan loppu?
Toistaiseksi avoin.

Lassi Nummi
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Liite 1

Työyhteisössä oppiminen (TOTU-projekti)

HAASTATTELUTEEMAT 24.5.1999/KH

I KOULUTUS JA ALALLE TULO
*Miten alunperin päädyit opiskelemaan kyseistä alaa? Mikä sai sinut valitse-
maan kyseisen ammatin?
*Mitä haluat kertoa koulutustaustastasi ja suhteestasi kouluun? Miltä opis-
kelu tuntui?

II TYÖ
*Mitä työtä teet? – Kuvaa työprosessisi. – Millainen on tyypillinen työviik-
kosi? – Työpäiväsi?
*Miten sinut perehdytettiin työhösi?
*Kuinka viihdyt työssäsi? (Mitä myönteisiä puolia työssäsi on? Mitä kieltei-
siä?)
Mikä on työn merkitys elämässäsi? (keskeinen/ ei)
Mikä on pääasiallisin syy/motiivisi kyseisen työn tekemiseen?
Millaisia tavoitteita sinulla on työssäsi?
Millaisia tavoitteita sinulla on työssä kehittymisessäsi?
Ovatko motiivisi työn tekemiseen muuttuneet? Jos ovat miten? Mistä syys-
tä?

III OPPIMINEN 

A) TYÖSSÄ
*Millaisia mahdollisuuksia työpaikallasi on opiskeluun?
Onko koulutuksesta/opiskelusta käyty keskusteluja työpaikalla? Oletko saa-
nut ohjausta?
*Millaisia mahdollisuuksia työssäsi on oppia uutta? (palaute, tila reflektiol-
le? jne.) TARKENNA!
*Miten opit uutta?
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*Miten jaat oppimaasi muiden työyhteisön jäsenten kanssa?
Kun opiskelet jotakin uutta saatko siihen ohjausta?
Jos opiskelet, niin millaisia tavoitteita sinulla on työssä opiskelussasi? Miksi 
opiskelet työhön liittyen? 

B) MUUALLA
*Opiskeletko jotakin työsi ohessa?
Mitä?
Minkä luonteisesta opiskelusta kyse? Huvi? Hyöty? 
Miksi opiskelet vapaa-aikana? 
Millaisia tavoitteita sinulla on vapaa-ajan opiskelussasi vapaa-aikana?

IV TAVOITTEET JA ELÄMÄNKOKONAISUUS
Mikä on sinulle tärkeää elämässäsi?
Miten näet tulevaisuutesi?

V TYÖYHTEISÖ
*Miten olet viihtynyt kyseisessä työyhteisössä?
*Millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee?
Keskustellaanko työpaikalla sen toiminnan tavoitteista?
Mikä on näkemyksesi työpaikkasi/organisaatiosi toiminnan tavoitteista?
(Oletko saanut ohjausta oman työsi tavoitteisiin?) Oletko keskustellut työsi 
tavoitteista jonkun (työyhteisösi jäsenen) kanssa? 
Ovatko omat tavoitteet työn tekemisen/työssä oppimisen suhteen saman 
suuntaiset kuin työyhteisön tavoitteet ovat?
Ovatko omat tavoitteet koko elämän suhteen saman suuntaiset kuin työyh-
teisön tavoitteet ovat?

(HUOM! Tutkija Kati Mäkisen kanssa yhteiset teemat on merkitty tähdellä.)
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Liite 2

Työyhteisössä oppiminen (TOTU-projekti)

TYÖN HAVAINNOINTI

• oppimistilanteet

• työn kiireisyys

• työn rytmi

• työn sisältämä suunnittelu

• sosiaalinen vuorovaikutus (kenen kanssa, missä muodossa)

• yleinen ilmapiiri

• johdon rooli – näkyykö?

• fyysinen ympäristö
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Liite 3

Kirsi Heikkilä
TOTU-projekti
Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden laitos

HEI!

Pyytäisin Sinua täyttämään tutkimustani varten joitakin taustatietoja. Jos vas-
tauksille on varattu liian pieni tila, voit halutessasi jatkaa paperin toiselle puo-
lelle. KIITÄN ETUKÄTEEN VAIVANNÄÖSTÄSI!

1. Nimi 

2. Syntymävuosi

3. Perhesuhteeni
  a) avoliitto/naimisissa
  b) naimaton
  c) leski

4. Lapsia minulla on a)  b) ei yhtään.

5. Yleissivistävä peruskoulutukseni on
  a) peruskoulu
  b) lukio tai/ja ylioppilastutkinto
  c) muu, mikä?

6. Olen suorittanut seuraavat tutkinnot (koulu-, opisto- ja/tai korkeakoulu-
asteen)?

7. Olen myös suorittanut seuraavia ammattiin tai työhön liittyviä opintoja 
(mm. seminaarit, henkilöstökoulutus ja muut koulutus, itseopiskelu):
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8. Muut suorittamani opinnot (mm. seminaarit, koulutustapahtumat, itse-
opiskelu, harrastustoiminta), jotka haluan tässä yhteydessä mainita:

9. Opinnot joihin tällä hetkellä osallistun:

10. Aikaisempi työkokemukseni. Olen toiminut seuraavissa tehtävissä:

11. Olen olut työelämässä yhteensä  vuotta  kuukautta.

12. Olen ollut työttömänä yhteensä  vuotta  kuukautta.

13. Olen toiminut nykyisessä ammatissani, tehtävässäni   vuotta   kuukautta.

14. Nykyinen työtehtäväni on.
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Liite 4

Totu-tutkimuksessa mukana olleiden taustatietoja

Metallivers-
tas

Tavaratalo Uusmedia-
yritys

Saattohoito-
koti

Sukupuoli mies
nainen

nainen
nainen

mies
nainen

nainen
nainen

Ikä 22
44

38
44

25
34

43
44

Perhesuhteet avoliitto
eronnut

kumpikin 
naimisissa

naimaton
naimisissa

naimaton
naimisissa

Lasten luku-
määrä

ei lapsia
ei lapsia

2
2

ei lapsia
3

ei lapsia
2

Peruskoulu-
tus

peruskoulu
kansakoulu

peruskoulu
keskikoulu

ylioppilas
ylioppilas

ylioppilas
keskikoulu

Ammatilli-
nen koulutus

ammatti-
koulu
ei koulutusta

yritys koulut-
tanut

yliopisto 
(kesk.)
YTM

sairaanhoi-
taja
perushoitaja

Työssäolo-
vuodet

noin 4 v.
26 v. 

20 v.
noin 23 v.

9 kk
noin 6 v.

20 v.
18 v.

Nykyisessä 
työpaikassa 
olovuodet

2 v
noin 11 v.

20 v.
noin 23 v.

3 kk
3 kk

noin 12 v.
noin 9 v.

Nykyinen 
työtehtävä

erilaisten 
katkaisuko-
neiden käyttö
cnc-sorvin 
käyttö

pukeutumi-
sen päällikkö
myyjä

HCI-ammat-
tilainen
copywriter

sairaanhoi-
taja
perushoitaja
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Liite 5

Työyhteisössä oppiminen (teatterityhmä)

OHJAAJAN HAASTATTELU (väljä runko)

Projektin aloituksesta 21. 8.2000
1. Kerrotko mikä on kyseisen hankkeen tavoite? Mitä ollaan tekemässä?

2. Milloin projekti alkoi?

3. Ketä työryhmään kuuluu (minkä alojen edustajia?)

4. Miten työryhmä on muotoutunut?

5. Mitä tähän mennessä on tapahtunut? Mikä vaihe nyt on menossa?

6. Miltä tuntuu nyt?
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Liite 6

Työyhteisössä oppiminen (teatterityhmä)

HAASTATTELUTEEMAT (väljä runko) VAIHE II 21.8.2000/KH

I TYÖ
Mitä työtä teet? – Kuvaa työprosessisi. – Millainen on tyypillinen työviik-
kosi? – Työpäiväsi?
Kuvaile mikä mistä tekeillä olevassa työssä on kysymys? 
Kuinka viihdyt työssäsi? (Mitä myönteisiä puolia työssäsi on? Mitä kieltei-
siä?)
Mikä on pääasiallisin syy/motiivisi kyseisen työn tekemiseen?
Millaisia tavoitteita sinulla on työssäsi?
Millaisia tavoitteita sinulla on työssä kehittymisessäsi?
Ovatko motiivisi työn tekemiseen muuttuneet? Jos ovat miten? Mistä syys-
tä?

II OPPIMINEN 
Millaisia mahdollisuuksia työssäsi on oppia uutta? (palaute, tila reflektiolle? 
jne.) TARKENNA! 
Miten opit uutta?
Miten jaat oppimaasi muiden työyhteisön jäsenten kanssa?

III TYÖYHTEISÖ
Miten olet viihtynyt kyseisessä työyhteisössä?
Millainen ilmapiiri työryhmässä vallitsee?
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Liite 7

Työyhteisössä oppiminen (teatterityhmä)

RYHMÄKESKUSTELU (väljä runko)

KYSYMYKSET
Mitä hyvää projektissa oli?
Mikä epäonnistui?
Mitä voisi kehittää eteenpäin?

Miten ryhmän toiminta onnistui?
Mitä hyvää ryhmän toiminnassa?
Mitä huonoa ryhmän toiminnassa?
Mitä kehitettävää?

Miten ryhmä tuki omaa työtä?
Miten ryhmä tuki omaa oppimista?
Tapahtuiko ryhmän toiminnassa muutoksia? Jos, niin minkälaisia?
Miten koki oman roolinsa ryhmässä?
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Liite 8

Työyhteisössä oppiminen (teatteriryhmä)

Ohjaajan haastattelu – loppuarviointi (väljä runko)

Mitkä ovat yleisesti katsoen esityksen/tuotannon onnistumisen edellytyk-
set?

Miten ne tässä toteutuivat?

Mikä on johtajan rooli? Miten koit sen?
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Liite 9

Työyhteisössä oppiminen (teatteriryhmä)

ORGANISAATION JOHDON HAASTATTELU (väljä runko keskustelulle)

Mitä kuuluu työtehtävääsi? 

Mikä suhde sinulla ja [taustaorganisaatiolla] oli esitykseen? (taiteellinen vas-
tuu? taloudellinen vastuu? poikkesiko normaalista tilanteesta esitysten suh-
teen?)

Miten prosessi eteni? Mikä onnistui? Mikä epäonnistui? Mitä pitäisi kehit-
tää? 

Mitä käsität oppimisella? Miten kuvailisit omaa oppimistasi?

Mitä oppiminen on näyttelijän työssä?
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Liite 10

Työyhteisössä oppiminen (teatteriryhmä)

Esimerkkejä havainnointien tiivistelmistä

Miten työprosessi alkaa. Tulen mukaan jo alkaneeseen valmisteluun. Onhan 
esitys monen vuoden kehittelyn ja työskentelyn jonkinlainen päätepiste. Osit-
tain harjoitukset ovat alkaneet jo kesällä. On tehty tilarunoutta ja maskeja …
Tänään esitykseen tuleva [ ]-hahmo harjoittelee. Liikkumista valossa. Tausta-
musiikki on vaikuttavaa. Näyttelijä ja ohjaaja katsovat edellisenä päivänä videoi-
tua improvisaatiota. Kommentoivat mikä toimii ja mikä ei! (VIDEO PEILINÄ)

Aloitus I – Työryhmä esittäytyy – Kaikki kertovat itsestään ja taustoistaan. Oh-
jaaja ja koreografi kertovat omista toimintatavoistaan ja työskentelynsä periaat-
teista yksityiskohtaisesti. ”Innostus on tärkeää, lytistäminen ei toimi.” (ILMA-
PIIRIN LUOMISTA TYÖSKENTELYLLE)

Improvisaatioita. Näyttelijät ovat myrskyssä, laivassa, hukkuvat, liikkuvat ve-
den alla. Hienoja visioita. Ohjaaja on tyytyväinen. (KAIKKI TYYTYVÄISIÄ)

Täysiä päiviä: Näyttelijä jakaa osaamistaan. Ryhmä suunnittelee lähipäivien oh-
jelmaa. Keskustelua improvisaatiosta. Ilmoitus muutoksesta. Keskustelua vaat-
teista. Fyysisiä harjoituksia keholle koreografin vetämänä. Keskustelu tauolla 
ryhmässä työskentelystä. Esityksen aloituksen läpimeno. Tehtävä opiskelijoille 
(kolme hyvää ja kolme huonoa asiaa näyttelijän työssäni). Julisteet tuodaan. Ko-
keiluja valolla – ryhmä antaa palautetta. Odottelua. Laulun harjoittelua. Ilmoi-
tuksia aikataulusta. 

Täysiä päiviä: Edellisenä iltana ollut vielä myöhään näyttelijöiden ja muusi-
koiden harjoitukset. Aikataulujen läpi käyntiä. [x] kaipaa iltoja vapaaksi lapsen 
vuoksi. Harjoittelua opiskelijoiden kanssa ”nihkeässä” ilmapiirissä. Keskustelua 
ja tilanteen purkamista auki. Tunnelmia sen jälkeen. Harjoitus. Opiskelijat läh-
tevät puvustoon. Harjoitus – koreografi kehuu ryhmää. [x] ja [x] improvisaation 
kuvaus. [x] nauhalle lukemia kirjeitä [x:n]. Ääniä ja valoja. Muusikot harjoitte-
lee esiintymistä. Puvut. Uusi näyttelijä paikalle. Harjoituksia kohtauksista. 
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Muusikoiden harjoitukset aamulla. Lehdistötilaisuus. Kriisi harjoituksissa. 
Improvisaatioharjoitukset. Illalla lavasteiden tekoa.

Ohjaajan haastattelussa. Aikataulumuutoksia. Keskustelua rahasta. Oma rooli 
palautteen antajana. Harjoituksia. Ohjaaja palaa. Kertoo esityksen lopun ole-
van vielä auki. Siirtymät ovat tärkeitä kun esitys perustuu improvisaatioihin. 
Tilassa dialogeja. Harjoitukset videoidaan. Laulu (duetto) harjoituksissa kriisi. 
Kyyneleitä. (TUNTEET)

Edellisenä iltana ollut II näytöksen läpimeno. Ilmassa on jännitystä. Katsomon 
rakennusta. Tietokoneita tuodaan paikalle. Rekvisiittaa. Äänistä vastaava ko-
vassa kuumeessa. Esityksen kesto auki. Läpimeno. Koreografin ja ohjaajan laatu 
ryhmän jäseninä. 
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Liite 11

Yhteenveto Teatterin ryhmäkeskustelusta (esimerkki 
tiivistyksistä)

Yleisesti: Ryhmäkeskustelun alkuosa käsitteli positiivisia asioita. Esiin tulivat 
kokeilut, luovuus ja identiteetin pohdinta. Näin oli myös tapahtunut ajallisesti 
projektin alussa. Aikaa kaikelle tälle oli ollut alun harjoitusvaiheessa. Loppu-
vaihe oli tiukka aikataulullisesti ja ongelmaksi tuli jaksaminen. 

Positiiviset asiat:
• Positiivinen työskentelyilmapiiri: ”Se on ollut mukavaa ja niin kun tai-

teellisessa työskentelyssä harjotuksissa että ei oo tarvinnu pelätä.” (rivi 
5–6)

• Keskusteluja ja kokeiluja: ”On ollu keskustelua ja on kysytty asioita, hei-
tetty kysymyksiä ilmaan ja eri ihmisten kanssa kun keskustellaan niin 
– – sitten on myöskin taiteellisesti –– kyllä oikeesti käytetty siihen aikaa 
ja kaikki ne harjotukset ei välttämättä oo suoraan tähdänny tähän esi-
tykseen vaan sillon varsinkin heinäkuun lopussa tehtiin paljon erilaisia 
kokeiluja ja –– ja se oli kauheen antosaa.” (rivi 8–)

• Oppinut seuraamalla toisen työtä: ”Ja sitten myöskin se on ollu ihanaa 
mun mielestä että mä oon oppinu etenkin [x:n] työskentelytavasta hir-
veesti seuraamalla opetusta. –– Oon jonkin verran työskennelly sen kans-
sa niin sitten oikeestaan vasta nyt mä oon tajunnu että tähän – metodi-
aan.” (rivi 12–)

• Saanut paljon oivalluksia: “niin on tullu niin paljon näitä väittämiä, jotka 
on ollu siis väittämiä suhteessa niihin näyttelijän opiskeluun, ylipäätään 
opiskeluun ja sitten omaan opettamiseen ja sitten taiteen opettamiseen ja 
oman taiteeni suhteen.” (rivi 20–)

• Hyvä ilmapiiri ja tuttu työskentelytapa: ”Myös on ollu mulle tärkeetä, 
että täällä on ollu [x] ja [x], jotka on taas sitten aikasemmasta niinkun, 
että ne on ollu semmosia niinkun tukihenkilöitä mulle. Että kun ne on 
tienny mun tavan työskennellä, niin sitten on voinu niinkun helpommin 
kommunikoida ikään kuin vanhan pohjalta. (rivi 27–)



326

LIITTEET

Kirsi HEIKKILÄ

• Liike ja ajattelu toimii yhdessä: ”vain pystyy tekeen näitä tämmösiä asi-
oita niinkun paljon niin mä uskon että sillon vaan yksinkertaisesti veri 
kiertää lihaksissa ja sillon sitten taas veri kiertää aivoissa paremmin ja sil-
lon ajatus kulkee. Ja ne liittyy taas tähän että mun on helpoin esimerkiksi 
ajatella silloin kun mä liikun. Ja mä huomaan että mun ajatus kulkee kun 
mä itsekin kuljen. Mä helposti rupeen käveleen, että jos mä istun tässä ja 
sitt mä ajattelen niin sitt kun tulee pattitilanne niin mä mä en pääse siitä 
patista pois ellen mä liiku… (rivi 42–)

• Liike ja inspiraatio: “Mulla ainakin liike toimii inspiraation lähteenä, jos 
niinkun lähtee, jos on ahdistunu olo ja sitten pitäs saada jotakin aikaan, 
niin yksi varma keino on että lähtee lenkille.” (rivi 55–)

• Kokeilut, improvisaatiot, positiivinen ilmapiiri: ”semmonen vapautunu 
olo kun tehtiin niitä improvisointeja, tehtiin kaikkea niinkun tutkittiin 
tätä tilaa niin sillon musta oli tosi kivaa kun se ilmapiiri oli sellanen että 
sitt yhtäkkiä vaan huomas että nyt onkin tehty tunti tätä. Eikä ollu ja sitt 
tällasessa ympäristössä on kiva olla siinä mielessä mukana että kun me 
ollaan nyt edustettu [x] kanssa tässä näitä muusikkoja niin ei oo niin kun 
niitä samoja muusikkoystäviä tässä mukana niin on päässy niinkun, on 
voinu tehä sellasta mitä ei ite yleensä tee tämmösessä muusikkoyhteisös-
sä, koska tuntee olevansa semmosessa asiassa heikoilla tai näin. Se ei oo 
semmoseen kannustava ilmapiiri.” (rivi 60–)

• Omien rajojen kokeilu turvallisesti: ”Tässä on pystyny kokeileen omia 
rajojaan monipuolisesti, kun ei tota niin niinkun siinä harjoitteluvaihees-
sa ilman että kukaan olis epäilly että onnistuuko, ett se on niinku kiva.” 
(67–)

• Loppuvaihe nopea, harjoittelua olisi kaivannut lisää: ”Mutta sitten toi 
niin kun viime viikko oli kuitenkin sellasta ehkä enemmänkin sitä sem-
mosta kun tota esitystä laitettiin kasaan niin siinä sitä ei enää sitten pys-
tytty kauheesti, että siinä joutu vähän niin että ite ois kaivannu että ois 
voinu sitten enemmän harjotella joitakin asioita ja tälleen että ei ois niin 
nopee tavallaan. Ois musiikillisesti halunnu niinkun vähän enemmän 
niinkun harjotella ja – – käytetty sovituksissa mutta.” (69–)

• Auttanut oman ammatti-identiteetin etsinnässä – tietää mitä ei ha-
lua…: ”ja sitten niinkun nyt on ruvennu miettimään tai silleen pakko vä-
hän miettiä että mitä tässä nyt rupee tekemään niin koko aika tavallaan 
yrittää ettiä niinkun ideaa että mitä haluais tulevaisuudessa tehä niin sii-



327Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja
oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena

hen tää on antanu tosi paljon niinkun sellasta, tai niinkun jotenkin saa-
nu kauheesti sellasta ideaa, että mitä vois tehä. Ett silleen turvallinen olo 
tulevaisuudesta niinko että tietää ainakin että mitä haluaa tehä. Se on 
eri juttu pystyykö sitä koskaan tekemään mutta että se on niinkun tullu 
ja sitten just seuraamalla niin tulee niin paljon ideoita tai semmosia aja-
tuksia siitä että esimerkiksi just että miten niinkun improvisaatiota vois 
harjotella ja just se että kun että miten niinkun ett kun seuraa noitten 
näyttelijöiden tai noitten opiskelijoitten tekemistä niin sitten saa siitä ide-
aa siihen että miten sitä samaa hommaa vois tehä musiikissa. Ett on tullu 
paljon semmosia kehittelemisen arvoisia ideoita.” (74–)

• Hedelmällinen kaaos, epävarmuus, uuden kohtaaminen: ”tuli mieleen 
niin tota käytän tätä että hedelmällinen kaaos, mistä – – paljon puhuu. 
Se on hirmu hyvä pointti mun mielestä tässä tavassa. Että sä et pysty niin 
helposti jäämään vakiintuneisiin kaavoihinsa, mikä rupee helposti tois-
tumaan. Kun on tietty epävarmuuden tila niin sitten se koko ajan ruokkii 
että mitäs muuta, milläs tavalla vois kokeilla uudella kaavalla. Tää on mi-
nusta hirveen hyvä juttu.” (85–)

• Kunnianhimoinen tekeminen, motivoituneisuus: ”Ja tota sitten tietty, 
tai siis kunnianhimoinen tekeminen, että jotenkin tää on ruokkinu, en 
tiijä onks se sitten – – vaan meissä kaikissa ruokkinu myöskin sellasen 
että ei myöskään halua, koska joitakin hetkiä on ollu sellaisia että minä en 
jaksa, voiks tää olla valmis. Voisko tää nyt olla valmis, mutta ei vaan sitten 
se impulssi muualta niin se on pakko tarttua siihen kiinni että ei voi jäädä 
makaamaan laakereilleen vaan täytyy niinkun vielä yrittäää niin tota niin 
niin on sellasta kunnianhimoo että sitten yrittää tehä siitä niin hyvää kun 
vaan. Näissä on siis huonot puolensa, mutta en käy niitä nyt läpi. Sitten 
tuota myös tää niinkun positiivinen puoli, positiivisuuden ajatteluilma-
piiri – – on, se on erittäin hieno asia. Sitten se että on ammattitaitoisia 
ihmisiä – – kaikkien ihmisten kanssa, kaikki ihmiset ovat olleet – – ja 
plus että ei vielä se vaan että kaikki ihmiset oikeesti ovat olleet kiinnostu-
neita tästä, motivoituneita ja myös motivoituneita ryhmätyön tekemiseen 
ei pelkästään oman kapean sarkansa tekemiseen vaan niinkun ryhmissä 
rakentamaan tuota ja niinkun semmosta vuorovaikutusta toiseen suun-
taan ettei vain välttämättä.” (88–)
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Liite 12

Kirsi Heikkilä
Kasvatustieteiden laitos
33014 Tampereen yliopisto
Ratapihankatu 55
Email: kirsi.m.heikkila@uta.fi
p. 050-5267751
työ 03-2156192

Hei!

Toivottavasti et ole aivan kokonaan unohtanut parin vuoden takaista tutkimus-
projektiani työssä oppimisesta teatterissa. Viivytyksiä tutkimuksen etenemi-
sessä on ollut jos jonkinlaisia, mutta säästän sinut yksityiskohdilta. Nyt kuiten-
kin rahoitus järjestyi Suomen Akatemialta tälle vuodelle ja tavoitteeni on saada 
tutkimus lopultakin päätökseen.

Ohessa on luonnosversio teatteriaineistoni empiirisestä osuudesta. Pyytäi-
sin nyt apuasi vielä kerran ja toivoisin, että lukisit tekstin ja kommentoisit sitä 
omalta osaltasi. Vastaako kirjoittamani kuvaus sitä millainen mielikuva sinulla 
on tapahtumista? Jos muistat asioiden kulun erilaisena tai haluaisit kommen-
toida jotakin asiaa, ottaisin mielelläni vastaan näkemyksiäsi. Toivon myös, että 
tarkastaisit osaltasi onko tekstissä jotakin, joka loukkaa omaa intimiteettisuo-
jaasi? Tässä vaiheessa olen jättänyt ryhmän jäsenten oikeat nimet pois. Olisin 
myös kiinnostunut tietämään mitä mieltä olet onko mahdollista käyttää oike-
aa nimeäsi vai toimitaanko nyt valitsemallani tavalla? Otan mielelläni vastaan 
kaikenlaisia ajatuksia siitä mitä kuvaus herättää sinussa? Haluaisitko täydentää 
sitä jollakin tavalla? 

Voit kirjoittaa minulle ajatuksia esim. sähköpostilla tai voimme sopia ajan 
jolloin soitan sinulle ja voimme keskustella puhelimessa. Mikä vain tuntuu it-
sellesi sopivammalta vaihtoehdolta. 

Kiitokset etukäteen avustasi!

Terveisin 

Kirsi Heikkilä
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