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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkielman aiheena on työssä oppiminen teollisuusorganisaatiossa. Tarkemmin työssä 
oppimisen tarkastelussa keskitytään vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaan oppimiseen eli 
toiselta oppimiseen. Toiselta oppimista voi työyhteisössä tapahtua kahden tai useamman 
samassa asemassa työskentelevän työntekijän välillä sekä alaisten ja esimiesten välillä. 
Teollisuusorganisaatio, jossa olen toiselta oppimista tarkastellut, kuuluu paperiteollisuuden 
alaan. Tutkimukseni on toimeksianto UPM Kymmene Oyj:n Tervasaaren yksiköltä ja näin 
ollen myös tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena on osaltaan koko Tervasaaren yksikkö, 
mutta tarkemman tarkastelun alla on tehtaan yksi osasto. Tutkimusongelmana on tarkastella, 
minkälaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia työn arjessa ilmenee ja mitkä tekijät puolestaan 
estävät toiselta oppimista hierarkkisessa teollisuusorganisaatiossa.  

Lähestymistapani tutkittavaan ilmiöön on laadullinen ja tästä syystä käytin 
aineistonkeruumenetelmänä haastattelua. Haastattelin tutkimuksen kohteena olevalta osastolta 
kymmentä henkilöä siten, että he sijoittuivat kolmelle eri hierarkkiselle tasolle organisaation 
sisällä. Näistä kymmenestä henkilöstä seitsemän työskenteli tuotantosektorilla ja kolme heistä 
asiakaspalvelussa. Kyseisen osaston lisäksi tarkastelin toiselta oppimista koko tehdasta koskien 
siitä näkökulmasta, että millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia yritys tietoisesti tarjoaa 
työntekijöilleen. Tähän näkökulmaan pyrin löytämään vastauksen perehtymällä yrityksen omiin 
tuotettuihin materiaaleihin. 

Tutkimuksen tarkoituksena on osallistua tieteelliseen keskusteluun, jota käydään työssä 
oppimisen moninaisuuteen liittyen sekä kyseenalaistaa vallalla olevia käsityksiä 
tehdaskontekstista passivoivana oppimisympäristönä. Koska tutkimukseni on myös 
toimeksianto, yritystä palvelevana tavoitteena oli, että aineistosta nousisi esiin sellaista 
hyödyllistä tietoa, jota voitaisiin käyttää voimavarana tulevaisuudessa Tervasaaren yksikön 
henkilöstön kehittymisen ja työssä oppimisen tehostajana.  

Aineistosta esiin nousseiden tulosten valossa voidaan todeta, että Tervasaaressa ilmenee eniten 
vertaisvuorovaikutuksessa syntyviä toiselta oppimisen tilanteita ja näitä esiintyy eniten 
alemmilla organisaatiohierarkiatasoilla. Keskijohdolla vertaisoppimisen tilanteita näytti olevan 
vähiten. Suurimpana mahdollistavana tekijänä vertaisoppimiselle näytti olevan 
työnopastamisen tilanteet sekä avoin suhtautuminen avun tarjoamiseen ja pyytämiseen. 
Alemmalta hierarkiatasolta ylemmälle suuntautuva toiselta oppiminen näytti olevan 
vähäisempää kuin vertaisoppiminen. Esimerkiksi alaisten esittämät kehitysehdotukset 



  

synnyttivät oppimistilanteita esimiesten keskuudessa. Alaiset olivat puolestaan oppineet 
esimiehiltään omaan työhönsä liittyviä laajempia yhteyksiä ja esimiehet monesti nähtiinkin 
tiedollisina resursseina. Suurimmiksi toiselta oppimista haittaaviksi tekijöiksi muodostuivat 
organisaatiohierarkian mukanaan tuomat valta-asetelmat sekä palautteen saannin vähäisyys. 
Hierarkkinen jaottelu ilmeni oppimista haittaavana tekijänä sekä eri-ikäisten että eri asemassa 
työskentelevien työntekijöiden välillä. Palautteen saannin vähäisyys puolestaan koettiin 
oppimisen kannalta ongelmalliseksi sekä alaisten että esimiesten vastauksissa.  

Tarkasteltaessa yrityksen järjestämiä toiselta oppimisen mahdollisuuksia keskeisimmiksi 
nousivat työnopastus sekä esimiesmäärärahan avulla toteutettavat tilaisuudet. Työnopastus 
nähtiin kaikilla hierarkiatasoilla olevan tärkeä toiselta oppimisen mahdollisuus. 
Esimiesmäärärahatilaisuutta pidettiin tärkeänä yhteishengennostattajana ja sillä on työyhteisön 
kulttuuriin sosiaalistamisen kannalta tärkeä tehtävä. HILTI-projektia ja kehityskeskusteluja ei 
tutkimuksen tulosten mukaan osata aktiivisesti hyödyntää toiselta oppimista edistävästi. 

Tuloksista voidaan päätellä, että tehdaskonteksti ei ole lainkaan niin passivoiva 
oppimisympäristö, kuin aiemmissa tutkimuksissa on esitetty. Tämän tutkimuksen mukaan 
teollisuusorganisaatiossa voi syntyä paljon toiselta oppimisen mahdollisuuksia. 
Huomionarvoista on, että tällaisessa organisaatiossa oppimiselle tulisi kuitenkin antaa riittävästi 
tilaa ja aikaa, jotta oppimistilanne synnyttäisi syvällistä ymmärrystä oppimisen kohteena 
olevasta asiasta. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota piileviin organisaatiohierarkian 
synnyttämiin rakenteisiin työyhteisön sisällä, jotka tarpeettomasti ehkäisevät toiselta oppimista. 

Avainkäsitteet: Työssä oppiminen, toiselta oppiminen, hiljainen tieto, oppiminen 
teollisuusorganisaatiossa, organisaatiohierarkia, henkilöstön kehittäminen 
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1. JOHDANTO  

 

 

1.1. Tutkimuksen kuvausta 

 

Perinteiset teollisuusyritykset kohtaavat tällä hetkellä haasteita työvoiman ikääntymisen takia. 

Suurimmat henkilöstöön liittyvät haasteet ovat työvoiman kaksikyttyräinen luonne sekä suurten 

ikäluokkien eläkkeelle jääminen. Kaksikyttyräisyydellä tarkoitetaan työtekijöiden jakautumista 

kahteen suureen ryhmään; seniori- ja juniori-ikäpolven edustajiin. (Ilmarinen 2005, 9.) 

Eläkkeelle jääminen puolestaan aiheuttaa ongelmia, koska suuret ikäluokat edustavat suurinta 

osaa yritysten henkilöstöstä. Eläkkeelle siirtymisen myötä heillä oleva arvokas tietotaito katoaa 

yrityksistä. Tilalle tulevat nuoret työntekijät saavuttavat vasta muutaman vuoden viiveellä 

tarvittavan tiedon ja osaamisen tason. Tämän lisäksi osaamisen katoamista yrityksistä edistää 

vallitseva trendi, jossa tuotantoa keskitetään ja teknologistetaan. Tämä johtaa väistämättä 

henkilöstövähennyksiin. Nämä toimenpiteet koskevat yhä enenevässä määrin työyhteisön 

senioripolvea. (Valpola 2005, 9.) 

 

Seniori-ikäpolven työntekijöiden määrän vähentyminen on vauhdittanut keskustelua 

ammatillisen tietämyksen ja osaamisen sisällöstä sekä välittämisestä. Tutkimusten mukaan 

ikääntyvien työntekijöiden tietämys koostuu erilaisista pitkän kokemuksen mukanaan tuomista 

ammatillisen osaamisen osa-alueista. Heillä on proseduraalista tietoa työtehtävien 

suorittamisesta ja kulttuurillista tietämystä organisaation sisäisestä hierarkiasta ja työn 

tekemisen tavoista. (Mm. Blackler, 1995; Clegg, 1996;  Ellis, 2005.) Suuri osa tästä tiedosta on 

hiljaisessa muodossa ja se on tiedostamattomana organisaation rakenteissa ja työntekijöiden 

toimintatavoissa. Etenkin Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat monissa tutkimusryhmissä luoneet 

vankkaa pohjaa yritysten sisäisen hiljaisen tiedon tarkastelulle, ja hyödynnän heidän tuloksiaan 

tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen osana. Hiljaisen tiedon katoaminen yrityksistä 

aiheuttaa työyhteisöille ja koko organisaatiolle ongelmia. Tällaisten ongelmatilanteiden takia 

on aktiivisesti ryhdytty miettimään keinoja, joiden avulla vanhimpien työtekijöiden tietämys ja 

osaaminen saataisiin välitettyä nuoremmille ikäpolville. Tällä tavalla saadaan tehostettua työssä 

tapahtuvaa ammattiin liittyvää oppimista.  
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Työhön liittyvä hiljainen tieto ja muu ammatillinen osaaminen välittyvät luontevimmin 

vuorovaikutustilanteissa. Tämän takia tässä tutkimuksessa tarkastellaan työssä oppimista 

toiselta oppimisen näkökulmasta. Toiselta oppimisella tarkoitan työntekijän ammatillista 

oppimista vuorovaikutustilanteissa muiden työntekijöiden kanssa. Vuorovaikutukseen 

perustuva oppiminen asettaa kuitenkin omat haasteensa oppimistilanteelle. Työntekijä tuo 

vuorovaikutustilanteeseen aina mukanaan oman historiansa sekä omat asenteensa, ja näillä voi 

olla joko oppimista edistävä tai ehkäisevä vaikutus. Ongelmalliseksi useissa työyhteisöissä on 

osoittautunut omaan osaamiseen liittyvä tiedon pimittäminen eli haluttomuus jakaa omaa 

osaamista työyhteisössä muille. Jos organisaatiossa vallitsee yksilön osaamista palkitseva 

kulttuuri, edesauttaa se tällaisten asenteiden syntymistä ja säilymistä. Samalla se vaikeuttaa 

koko työyhteisön yhteisen tietämyksen ja osaamisen karttumista. 

 

Eläköitymisestä johtuvat hiljaisen tiedon välittymisen ja toiselta oppimisen ongelmat ovat 

suurimmillaan teollisuudenalan yrityksissä. Oppimisen tarkastelussa olenkin päättänyt keskittyä 

työntekijöiden välillä syntyvään oppimiseen teollisuusorganisaatiossa. Tutkimuskohteekseni 

olen valinnut Tervasaaren paperitehtaan ja tutkimukseni on luonteeltaan tapaustutkimus. 

Tutkimukseni on lisäksi toimeksiantotutkimus, joka asettaa omat haasteensa tutkimuksellisten 

ratkaisujen toteuttamiseen ja luotettavuuden tarkasteluun. Tervasaaren paperitehdas on osa 

globaalia UPM-Kymmene Oyj konsernia ja sen ensimmäinen paperikone käynnistyi jo vuonna 

1873. Tästä syystä tehtaalla on pitkät paperin tekemisen perinteet. Tervasaaressa työskentelee 

n. 800 työntekijää joiden keski-ikä on 44 vuotta. Keskimääräisesti tervasaarelainen on siis ollut 

työelämässä jo yli 20 vuotta ja tänä aikana hänelle on ehtinyt kertyä valtavasti kokemusperäistä 

tietoa työn tekemisestä ja työyhteisöstä. Tästä syystä Tervasaari onkin erittäin hedelmällinen 

tutkimuskohde, kun tarkastellaan työssä oppimista työntekijöiden välisissä 

vuorovaikutustilanteissa eli toiselta oppimista.  

 

Tutkimuskirjallisuudessa on todettu (mm. Heikkilä 2006; Tikkamäki 2006), että työntekijät 

eivät koe tehdaskontekstin tarjoavan kovinkaan runsaasti oppimisen mahdollisuuksia. Jos 

oppimista kuitenkin tapahtuu, jää se kovin pinnalliseksi asioiden toistamiseksi ilman 

transformatiivista muutosta toiminnassa tai uutta syntyvää ymmärrystä asiasta. Tämä voi johtua 

siitä, että työssä oppiminen on informaalin luonteensa takia piilossa työtoiminnassa, eikä sitä 

mielletä oppimiseksi. Toisaalta tehdas voi olla niin rauhaton oppimisympäristö ja työ niin 
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rutiininomaista, ettei se anna tilaa uusien oppimiskokemusten syntymiselle ja reflektiivisen 

pohdinnan kautta uuden ymmärryksen muodostumiselle.  

 

Tehdaskonteksti nähdään siis usein passivoivana oppimisympäristönä. Itse olen kuitenkin 

työskennellyt tehtaassa joitakin kesiä ja huomannut tehdaskontekstin tarjoavan paljon toiselta 

oppimisen mahdollisuuksia ammatillisen kehittymisen välineenä etenkin noviisiasemassa 

työskentelevälle. Esimerkiksi koko työkulttuuriin sosiaalistaminenkin tapahtuu mestari – 

oppipoika-mallin mukaisesti, joka on mielestäni toiselta oppimista parhaimmillaan. Tästä 

lähtökohdasta käsin halusin kyseenalaistaa vallalla olevia käsityksiä tehdaskontekstista 

oppimisympäristönä ja lähteä tarkastelemaan, millaisia muita toiselta oppimisen 

mahdollisuuksia teollisuusympäristöstä voisi löytyä. Tutkimukseni tarkoitus on kartoittaa 

toiselta oppimisen mahdollisuuksia teollisuusorganisaatiossa eri asemassa olevien 

työntekijöiden välillä. Tarkoituksena on myös syvällisesti perehtyä niihin ongelmakohtiin 

teollisuusorganisaation arjessa, jotka ehkäisevät ja estävät ammatillista toiselta oppimista tai 

oppimistilanteiden syntymistä työyhteisössä. Tarkastelu keskittyy alaisen ja esimiehen välillä 

tapahtuvan oppimisen lisäksi vertaisoppimiseen. Oppimistilanteilla tarkoitan tässä 

tutkimuksessa kaikkia potentiaalisia ammatilliseen oppimiseen johtavia vuorovaikutustilanteita, 

jotka syntyvät työyhteisön jäsenten välille. Tutkittavana ilmiönä on siis kiteytetysti toiselta 

oppiminen hierarkkisessa teollisuusyrityksessä. 

 

Päädyin tähän tarkastelutapaan työssä oppimisen moninaisuuden hahmottamisessa, koska 

toiselta oppimisen näkökulma pyrkii vastaamaan nimenomaan siihen problematiikkaan, joka 

liittyy seniori-ikäpolven työntekijöiden tietämyksen välittymisen ongelmakohtiin. Valitsin 

toiselta oppimisen tutkittavaksi ilmiöksi myös siksi, että kohdeyritys on arvottanut toiseksi 

suurimmaksi työssä oppimisen synnyttäjäksi toiselta oppimisen. Suurimpana työssä oppimisen 

mahdollistajana nähdään työntekijän oppiminen työtä tehdessä, tekemällä. Itse kuitenkin koen, 

että yrityksellä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa toiselta oppimiseen kuin yksittäisten 

henkilöiden tekemällä oppimiseen ja myös tästä syystä valitsin toiselta oppimisen. Tutkielman 

yritystä palvelevana tavoitteena siis on, että aineistosta nousisi esiin sellaista hyödyllistä tietoa, 

jota voitaisiin käyttää voimavarana tulevaisuudessa Tervasaaren yksikön henkilöstön 

kehittymisen ja työssä oppimisen tehostajana. On itsestään selvää, että henkilöstön ja 

organisaation mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen ovat tehokkaan tuotannon 

avainasemassa. 



 9

Vaikka tutkimuskohteena on yhtä teollisuudenalaa edustava yritys, uskon että tutkimuksen 

antamat tulokset ovat yleistettävissä myös muilla teollisuudenaloilla kohdattuihin oppimisen 

haasteisiin. Tämän lisäksi uskon, että organisaatiohierarkian myötä esiin tulevat toiselta 

oppimisen ongelmat ovat tunnistettavissa myös missä tahansa organisaatiossa, jossa henkilöstö 

ja yleinen ilmapiiri korostavat kunkin työntekijän työtehtävien märittämää positiota yrityksessä. 

Tätä aihetta on oleellista tutkia, koska näin saadaan tietoa ja ymmärrystä niistä piilevistä 

rakenteista ja ilmiöistä, jotka saattavat estää työntekijöiden välistä oppimista työyhteisössä. 

Tiedostamisen avulla näihin ilmiöihin voidaan puuttua ja täten työnantajan näkökulmasta 

tehostaa yksittäisten työntekijöiden oppimista ja samalla koko organisaation kehittymistä. 

 

Tutkimusotteeni on ongelmanasettelusta johtuen kvalitatiivinen, sillä pyrin pikemminkin 

ymmärtämään ilmiöitä oppimistilanteiden ehkäisijänä, kuin tarkastelemaan niiden määrällisiä 

vaikutuksia työntekijöihin. Pyrin myös kartoittamaan toiselta oppimisen mahdollisuuksia, joita 

esiintyy teollisuustyön arjessa. Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkielmassa käytetään 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatteluun osallistui sekä tuotanto- että 

esimiestehtävissä työskenteleviä paperialan ammattilaisia sekä markkinointipuolen 

työntekijöitä. Haastateltavia oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Haastattelun lisäksi aineistona 

hyödynnän kirjaamiani havaintoja sekä kohdeyrityksen itsensä tuottamia dokumentteja.  

 

 

1.2. Tutkimusraportin rakenne 

 

Tutkimusraportti alkaa teoreettisella katsauksella niistä ilmiöistä, jotka tukevat ja kasvattavat 

esiymmärrystä tämän tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä eli toiselta oppiminen 

hierarkkisessa teollisuusorganisaatiossa. Aluksi tarkastelen tämänhetkiseen 

työmarkkinatilanteeseen vaikuttavia asioita väestön ikääntymisen näkökulmasta, joka kytkee 

tutkimusongelmani laajempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Painotus on lähinnä siinä, 

minkälaisia haasteita ikääntyminen aiheuttaa yrityksille ja kuinka näihin haasteisiin yritetään 

vastata.  

 

Tämän jälkeen tarkastelen työssä oppimista aluksi teoreettisesti erilaisten oppimiskäsitysten 

valossa, jonka jälkeen tarkastelu keskittyy lähinnä konkreettisiin esimerkkeihin siitä, millaisissa 

tilanteissa työssä oppimista tapahtuu. Mielenkiinnon kohteena on myös työssä oppimiselle 
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ominaiset piirteet, eli mikä erottaa sen esimerkiksi kouluoppimisesta. Työssä oppimisen 

tarkastelua syvennetään, kun tutkimuskirjallisuuden avulla perehdytään varsinaiseen 

kohdeilmiöön, eli toiselta oppimiseen. Oppimisen tarkastelussa olennaista on tarkastella myös 

oppimisen sisältöä, eli mitä opitaan. Oppimisen sisältöjä lähestyn tiedon, tietämyksen ja 

informaation käsitteiden erottamisella ja tarkastelen millaisista osista yksilön ammatillinen 

tietämys rakentuu. 

 

Kun teoriaosuudessa on käsitelty itse oppimisprosessia monesta näkökulmasta, on aika sitoa se 

siihen kontekstiin, joka on tässä tutkimuksessa tarkasteltavan oppimisen syntysija eli 

tehdaskontekstiin. Tarkoituksena on tarkastella, millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

tehdasympäristö voi työntekijöilleen tarjota. Tehdaskontekstin lisäksi tarkastelen myös 

organisaation rakennetta oppimisen mahdollistajana. Koska tutkimusongelmani käsittelee 

mahdollisuuksien lisäksi myöas toiselta oppimisen ongelmakohtia, teoreettisen viitekehyksen 

päättää luku, jossa tarkastellaan tehdaskontekstin mukanaan tuomia haasteita toiselta 

oppimiselle.  

 

Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esittelen tutkimusongelman ja tarkemmat 

tutkimuskysymykset. Näiden kautta pääsen metodologisten ratkaisujen ja tutkimustapauksen eli 

Tervasaaren tarkempaan esittelyyn. Tämän jälkeen kuvaan sitä aineistoa, jonka olen koonnut 

sekä haastattelujen että yrityksen omien dokumenttien avulla. Aineistojen tarkempaa 

tarkastelua suoritan tämän jälkeen analyysin yhteydessä. Tämän jälkeen hahmottelen 

yhteenvedon niistä asioista, joita aineistoista nousi huomionarvoisina esiin. Lopuksi 

pohdintaluvussa reflektoin kriittisesti tutkimusongelman, tutkimusmenetelmien ja aineiston 

välistä vuoropuhelua. Pohdinnan alla ovat myös tutkimuseettiset sekä tutkimuksen 

luotettavuutta koskevat asiat. Nostan esille myös joitakin jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2. IKÄRAKENTEEN MUUTOS TYÖLÄMÄSSÄ  

 

 

Suomalaisen työelämän ikärakenne on viimeisten parin vuosikymmenen aikana muuttunut. 

Tämä näkyy junioripolven ja senioripolven edustajien epätasapainona. Epätasapaino johtuu 

siitä, että sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat edelleen vallitsevassa osassa 

työmarkkinoilla, sillä elämän laadun parantumisen myötä myös yksilöiden työkykyisyys säilyy 

pidempään. Työyhteisöjen nuorempi ikäpolvi edustaa pieniä ikäluokkia. Syntyvyys on 

suomessa laskenut 70-luvulta lähtien ja täten heitä on senioripolveen nähden suhteessa paljon 

vähemmän, jotka edustavat suuria ikäluokkia. On ennustettu, että senioripolven työntekijöitä on 

seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana 1,5 kertaa enemmän kuin nuoremman ikäpolven 

edustajia ja tämä tilanne jatkuu muuttumattomana ainakin vuoteen 2040 saakka. (Ilmarinen 

2005, 9.) 

 

Suomalaisia työmarkkinoita voidaan luonnehtia kaksikyttyräiseksi johtuen siitä, että työvoima 

koostuu pääasiallisesti seniori- ja junioripolven edustajista, mutta ns. väli-ikäluokkia (30 – 40-

vuotiaita) on vain vähän. Tämä on seurausta 90-luvulla vaikuttaneesta lamasta, sillä silloiset 

nuoret työikäiset jäivät työttömiksi, eivätkä he ole onnistuneet kilpailemaan enää samoista 

työpaikoista nykyisten nuorten kanssa, joilla on tuorein koulutieto ja vaadittavat kompetenssit 

puolellaan. (Ilmarinen 2005, 10 – 11.) 

 

Nykypäivänä yritysten suurimpia ongelmia ovat näiden suurten ikäluokkien eläkkeelle 

jääminen ja senioripolvella olevan valtavan ja arvokkaan tietomäärän katoaminen yrityksistä. 

Eläköityminen koettelee ankarasti juuri perinteisiä teollisuusyrityksiä (Ilmarinen 2005, 11). 

Vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen mukaan teollisuus oli toiseksi suurin ikääntyvien 

työntekijöiden työllistäjä Suomessa palvelualojen jälkeen (Ilmarinen 1999, 42). 

Vanhuuseläkkeelle lähdetään 63 – 67-vuotiaana ja tilalle tulevat nuoret työntekijät saavuttavat 

vasta 2 – 3 vuoden viiveellä tarvittavan tiedon ja osaamisen tason, jos senioripolven hiljaisen 

tiedon välittämiseen ei tehokkaasti keskitytä. (Valpola 2005, 9). Tässä korostuukin esimiesten 

rooli, sillä heidän tulisi osata sovittaa yhteen eri-ikäisten työntekijöiden kulttuurit, jotta 

yhteistyö yhteisen päämäärän saavuttamiseksi saataisiin rakennettua (Ilmarinen 1999, 17). 
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Luonnollisen eläköitymisen lisäksi osaamisen häviämiseen yrityksistä vaikuttaa nykyisin 

vallitseva trendi tuotannon keskittämisestä ja jatkuvasta teknologisoitumisesta. Tämä ajaa 

yrityksiä vähitellen henkilöstövähennyksiin ja yleisesti on katsottu parhaimmaksi vähentää 

työntekijöitä iäkkäämmästä päästä lähtien, joten henkilöstövähennykset koskevat yhä 

enenevässä määrin työyhteisön senioripolvea. Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään 

työttömyyskorvausta ja työttömyyseläkettä eli yli 58-vuotiaista suurin osa jää eläkeputkeen 

(Valpola 9, 2005). Eläkeputkella tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä saa 

työttömyyspäivärahaan lisäpäiviä siihen asti, kunnes työttömyyseläke alkaa 60-vuotiaana. 

(Työeläkelaitos [2006).]  

 

Yritykset ovat jo nykyään alkaneet tiedostaa suurten ikäluokkien eläköitymisestä tai muuten 

työelämästä poistumisesta koituvat ongelmat. On oivallettu, että tietämys ja osaaminen ovat 

työntekijöiden henkilökohtaista omaisuutta ja niiden käyttöönotosta, hyödyntämisestä sekä 

välittämisestä vastaa kukin ihminen itse. Tästä johtuen työntekijän lähtiessä yrityksestä, katoaa 

hänen mukanaan myös valtavasti tietoa. Tämän takia on aktiivisesti ryhdytty miettimään 

keinoja, joiden avulla saataisiin vanhimpien työtekijöiden tietämys välitettyä nuoremmille 

polville. Työntekijöiden osaaminen välittyy parhaiten vuorovaikutustilanteessa. Tästä syystä 

tässäkin tutkimuksessa käsiteltävä toiselta oppiminen nähdään tärkeänä tapahtumana 

senioripolven ammattitaidon välittymisessä.  
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3. AMMATILLINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN 

 

 

3.1. Työssä oppimiseen liittyviä oppimiskäsityksiä 
 

Oppimiskäsitykset ovat vuosikymmenten myötä muuttuneet ihmiskäsitysten kanssa käsi 

kädessä. Nyky-yhteiskunnassa ihminen nähdään vapaana, itseään toteuttavana ja kehittävänä 

olentona ja samoin oppiminen nähdään yksilön itsensä aktiivisesti rakentamana prosessina. 

Erilaisia oppimiskäsityksiä on paljon ja ne ovatkin lähinnä vain suuntaa-antavia ja toimivat 

yksilön oman oppimiskäsityksen rakentamisen raaka-aineina. Itse haluan työtä koskevassa 

oppimisessa korostaa reflektion, muutoksen eli transformaation, ja konstruktiivisuuden 

merkitystä. Käsittelen näitä ilmiöitä ammatillisen työssä oppimisen rakentajina seuraavissa 

kappaleissa ja tulen samalla hahmotelleeksi omaa oppimiskäsitystäni. 

 

Reflektiolla on tärkeä tehtävä oppimisprosessissa. Uuden oppimisen yhteydessä reflektiolla 

tarkoitetaan aiemmin opitun tai koetun pohdintaa. Työelämässä synnyttäjä tällaiselle 

pohdinnalle, on toiminnasta saatu palaute. Reflektion tehtävänä on ylläpitää oppimistoimintaa 

tekemisen ja ajattelun välillä ja kehittää työntekijän omaa asiantuntijuutta. Jos reflektiota ei 

esiinny, toiminta on vain rutiininomaista, eikä täten voi tapahtua oppimista. (Järvinen, Koivisto 

& Poikela. 2000, 89; Poikela 2005, 9, 24 – 25.) Työssä oppimisen yhteydessä onkin todella 

tärkeää, että reflektiolle annetaan tilaa ja aikaa, jotta työntekijä voi jäsentää kokemuksen kautta 

opittuja asioita.  

 

Oppiminen on perusolemukseltaan muutokseen tähtäävä prosessi, sillä tietämyksen 

rakentumisen ja uudelle tiedolle annettujen merkitysten myötä yksilön ajattelu ja vanhat 

toimintamallit muuttuvat (Jalava & Vikman 2003, 81 – 82). Näin käy esimerkiksi silloin, kun 

työntekijä kohtaa työssään ongelman, jota ei osaa vanhan tiedon perusteella ratkaista. Hän 

kyselee kollegoiltaan ja hankkii tietoa muista tietolähteistä ja samalla uusintaa ja rakentaa omaa 

tietämystään ongelmaa koskien. Oppimisesta syntyvää syvempää, laadullista muutosta 

kuvataan käsitteellä transformaatio. Transformaatiolla tarkoitetaan oppijan persoonan ja 

toimintaympäristön muuttumista oppimisen seurauksena. Tällöin uutta tietoa ei enää pelkästään 

omaksuta ja sovelleta, vaan sillä on syvempi yksilön ymmärrystä ja toimintatapoja muokkaava 

vaikutus. (Järvinen ym. mt., 83.) Mezirowin (1981; 1991) mukaan oppimisen 



 14

transformatiiviselle tasolle voi yltää vain jo aiemmin mainitun kriittisen reflektion avulla 

(Varila & Rekola 2003, 22). 

 

Työssä oppimiseen liittyvä transformaatio ei kuitenkaan välttämättä aina näy toiminnallisena 

muutoksena, vaan muutos tapahtuu lähinnä ajattelumalleissa. Tätä korostaa etenkin Lehesvirta 

(2004, 93) tutkimuksessaan, joka käsittelee työorganisaatiossa syntyvää oppimisprosessia. 

Hänen mukaansa työssä oppiminen ei ole läheskään aina tarkoituksenmukaista tai edes 

tietoista. Oppimista voi tapahtua siis ilman, että yksilö sitä edes tiedostaa ja tämä tekeekin 

työssä oppimisen tarkastelusta haasteellista. 

 

Kognitiivis-konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisen ydintapahtuma on tiedon 

rakentaminen eli konstruoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö muokkaa omaa vanhaa 

tietämystään uuden tiedon ja kokemuksen pohjalta. Tästä syystä tietoa tai tietämystä ei voi 

suoraan siirtää yksilöltä toiselle vaan tietämyksen rakentaminen on yksilön aktiivinen prosessi. 

Tämä on selkeästi nähtävissä työelämässä etenkin työprosesseja koskevassa oppimisessa. 

Toisaalta vanhalla tietämyksellä on myös aktiivinen kiinnostusta suuntaava ja merkitystä 

antava funktio, joten se ei toimi vain passiivisena rakennusalustana uudelle tietämyksen 

synnylle. (Jalava & Vikman 2003, 82.) Kognitiiviset oppimisteoriat korostavat myös 

yksilöllisen ja yhteisen kognition muodostusta kokemusten jakamisena, ja kokemuksellinen 

oppiminen onkin vahvimmillaan työelämää koskevassa oppimisessa (Järvinen ym. mt., 89).  

 

Työtilanteissa tapahtuvaa oppimista on kuvattu myös behavioristisista teorioista käsin. Varila ja 

Rekola (2003) ovat todenneet, että ehdollistuminen on työelämässä yleinen oppimisen muoto, 

sillä työntekijä oppii yrityksen ja erehdyksen kautta oikeita toimintatapoja. Vaikka tällainen 

ehdollistuminen on kognitiivisesti tarkasteltuna matalan tason oppimista, tuottaa se heidän 

mukaansa silti yksilölle käsityksen omista kyvyistään. (Mt. 52, 54.) Vaikka ehdollistuminen ei 

synnytä transformatiivista muutosta oppijan ajattelutavoissa ja täten synnytä syvällistä 

oppimista, haluan kuitenkin tuoda myös tämän näkökulman esille oppimisen tarkastelussa, sillä 

ammatillista työssä kehittymistä voidaan nähdä tapahtuvan monella tasolla. 

 

Humanistinen näkemys työssä oppimisesta on myös erittäin olennainen tämän tutkimuksen 

kannalta sen sosiaalisuutta korostavan merkityksen takia. Siinä oppimisen lähtökohta on 

vuorovaikutuksessa ja dialogissa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tämä näkökulma 
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oppimisen tarkastelussa on juuri sitä toiselta oppimista, joka tässä tutkimuksessa on suurimman 

kiinnostuksen kohteena. Humanistista oppimiskäsitystä on hyödynnetty nimenomaan aikuisten 

oppimisen tarkastelussa, sillä sen mukaan oppimiseen vaikuttaa suuresti aiempien kokemuksien 

hyödyntäminen uuden tietämyksen omaksumisessa ja vähäinen ohjauksen tarve 

oppimistilanteissa. Humanistisen oppimisteorian ansio on siinä, että se ei yritä kumota muita 

teorioita vaan täydentää niitä oppimisen sosiaalisia elementtejä korostamalla. (Järvinen ym. 

mt., 92 – 93.) 

 

Edellä mainittuun vedoten voidaan todeta, että oppimista voidaan tarkastella monien eri 

oppimiskäsitysten kautta ja mielestäni ne täydentävät toinen toisiaan. Seuraavassa alaluvussa 

tarkastelen työssä oppimista tarkemmin ja kuvailen sille ominaisia piirteitä. Hahmottelen myös 

niitä tilanteita, joissa työssä oppimista voi tapahtua, mutta nämä tilanteet ovat vain viitteellisiä, 

sillä oppimistilanteita on varmasti niin monia erilaisia kuin on oppijoitakin. 

 

 
3.2. Työssä oppimisen luonne ja oppimistilanteet 
 

Työssä oppimista on tutkimuskirjallisuudessa tarkasteltu monista eri näkökulmista. Tässä 

tutkimuksessa työssä oppimista tarkastellaan ammattitaitoon, työtehtäviin sekä työyhteisöön ja 

organisaation kulttuuriin liittyvänä oppimisena ja tästä syystä käytetäänkin käsitettä 

ammatillinen työssä oppiminen. Koen tämän määrittelyn tärkeäksi, koska työssä oppii aina 

paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät edesauta työntekijän ammatillista kehittymistä. 

Ammatillinen kehittyminen tähtää mahdollisimman hyvän ammattitaidon saavuttamiseen. 

Suomalaisten tutkijoiden mukaan ammattitaidolla tarkoitetaan työhön liittyviä tietoja, taitoja ja 

valmiuksia sekä kokonaisvaltaista kyvykkyyttä työtehtävien suorittamiseksi (mm. Vartiainen, 

Teikari & Pulkkis 1993; Räsänen 1996 teoksessa Viitala 2005, 113). Tässä luvussa 

tarkastellaan siis ammatillista kehittymistä tuottavan työssä oppimisen luonnetta sekä niitä 

tilanteita joissa tällaista oppimista tapahtuu.  

 

Informaatioyhteiskunnassa työelämässä pärjäämistä leimaa jatkuva ammattiin liittyvän 

kehittymisen ja uuden informaation omaksumisen tarve. Tämä näkyy etenkin teknologiaa 

hyödyntävien työalojen kohdalla. Ellis (2005, 33) toteaakin, että työntekijöille saattaa tulla 

sellainen tunne, että heidän pitää tulla oppiviksi koneiksi työnteon ohessa, jotta vain pysyisivät 
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työmarkkinoilla. Oppiminen ja kehittyminen ovatkin keskeinen osa ammattitaitoa ja osaamista 

(Heikkilä & Tikkamäki, 2005, 77). Työssä oppimiseen pitäisikin asennoitua sellaisella tavalla, 

että työn tekeminen ja oppiminen nähtäisiin saman prosessin eri ulottuvuuksina eikä sarjana 

erillisiä lyhyitä ja joskus myös työläitä oppimistilanteita (Kirjonen 1994, 24; Ellis 2005, 34). 

Työssä oppiminen kuvataan tutkimuskirjallisuudessa useimmiten informaalina ja 

kokemuksellisena tapahtumana siten, että oppiminen on työtoiminnan yhteydessä tapahtuvaa. 

Täten työssä oppimista voidaan luonnehtia myös satunnaiseksi, sillä oppiminen ei ole 

itsetarkoitus vaan alisteinen työtoiminnalle, jonka ohessa sitä tapahtuu ikään kuin sattumalta. 

(Järvinen ym. 2000, 98; Tynjälä & Collin 2000.)  

 

Vaikka työssä oppiminen nähdään yleensä satunnaisena, voidaan sille myös luoda erityisiä 

tilanteita, jotka mahdollistavat ja edesauttavat työhön liittyvän tietämyksen ja informaation 

välittymistä työntekijältä toiselle. Tästä ovat esimerkkeinä monet koulutukset ja kurssit. Poikela 

(2005, 27) tosin toteaa, että perinteistä henkilöstökoulutusta ei tulisi nähdä työssä oppimisena, 

sillä hänen mukaansa näissä tilanteissa työntekijät saavat heille välitetyn informaation 

”valmiiksi pureskeltuna” ilman syvällisempää pohdintaa. Itse kuitenkin näen 

henkilöstökoulutuksen olevan formaali ja non-formaali työssä oppimisen muoto, sillä varmasti 

myös tällaisten koulutusten myötä työntekijän ammatillinen osaaminen voi kehittyä esim. 

erilaisten ryhmätehtävien ja kokemusten vaihdon kautta. Samalla on tärkeää reflektoida omaa 

sen hetkistä osaamistaan ja puutteita siinä. Tämä kaikki kuitenkin riippuu siitä, miten tällaiset 

koulutustilanteet on järjestetty, eli mahdollistavatko ne kokemusten vaihdon sekä kollektiivisen 

että henkilökohtaisen reflektion syntymisen. 

 

Koska työssä oppiminen on kuitenkin useimmiten satunnaista, on mahdotonta rajoittaa ja 

ennalta määrätä sitä, mitä opitaan. Oppimisen sisältönä voi olla työtehtäviin liittyvää 

operationaalista osaamista tai organisaation sosiaalisiin verkostoihin, normeihin, hierarkiaan ja 

maailmankäsitykseen liittyvää kulttuurista osaamista. (Varila & Rekola 2003, 34 – 35).  Työssä 

oppimisen voidaankin sanoa olevan luonteeltaan yhteisöllisesti ohjautuvaa, koska monet 

sosiaaliset tilanteet määrittelevät oppimisen sisältöjä. (Järvinen ym. mt., 103). Tällä tavalla 

tullaan yhteisön jäsenenä oppineeksi myös yrityksessä piilevät henkilöiden väliset vanhat 

kaunat ja asenteet, jotka saattavat estää todellisen yritystä hyödyntävän työssä oppimisen. 

Toisaalta nämä ovat kuitenkin olennaista tietoa työyhteisön toimintakulttuurin omaksumisessa. 

Kunkin työntekijän on yhteisöllisen ohjautuvuuden lisäksi myös itseohjautuvasti suunnattava 
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omaa työssä oppimistaan. Hänen tulisi osata erottaa hyödylliset, ymmärrystä omista 

työtehtävistä ja työyhteisöstä synnyttävät oppimistilanteet, toisarvoisista. Itseohjautuvuudella 

tarkoitetaan työntekijän henkilökohtaista, tulkitsevaan havainnointiin liittyvää toiminnan ja 

oppimisen suuntaamista (Kirjonen 1999, 51). 

 

Kuten jo edellä on mainittu, ammatillinen oppiminen on kiinteä osa työprosessia. Oppimisen 

mahdollisuuksia tarjoutuu edellä mainittujen tilanteiden lisäksi myös silloin, kun työntekijä 

kyseenalaistaa vanhoja käytäntöjä tai vanhat työtavat eivät toimi ratkaistaessa vastaan tullutta 

ongelmaa. Työtehtäviä koskevat konfliktitilanteet sekä niistä johtuva turhautuminen ja 

hämmennys ovatkin useimmiten uuden oppimisen synnyttäjä. Tällainen ongelmaperustainen 

oppiminen onkin todella omaleimaista työssä oppimiselle (Jalava & Vikman 2003; Lehesvirta 

2004, 94). Työprosessien yhteydessä tapahtuvassa oppimisessa on kysymys reflektion kautta 

syntyvästä uuden tiedon tuottamisesta ja oppimisesta. (Järvinen & Poikela 2001, 286.) Kun 

työntekijä saa palautetta toiminnastaan ongelman ratkaisemiseksi tai työnsä kehittämiseksi, hän 

reflektoi omaa toimintaansa ja suhteuttaa sitä annettuun palautteeseen ja tämä synnyttää työssä 

oppimista (Poikela 2005, 22, 27). 

 

Työssä oppimisen haasteena on, että työ on oppimisympäristönä rauhaton, ja toisaalta myös 

oppimisen satunnaisuus ja informaali luonne asettavat omat ongelmansa. Työ 

oppimisympäristönä on täten melko luonnollinen keinotekoiseen luokkahuoneoppimiseen 

verrattuna. Tällaisessa rauhattomassa ympäristössä syiden ja seurausten korkeatasoinen 

päättely ja oman tietämyksen reflektointi on kuitenkin vaikeaa. Onkin esitetty eriäviä väitteitä 

siitä, pystyykö ihminen suorittamaan reflektiota työtoiminnan aikana vai pitääkö työ keskeyttää 

pohdinnan ajaksi. Toisaalta on esitetty ajatus siitä, että työ sisältää luonnostaan sellaisia 

katkoksia jotka mahdollistavat reflektion. (Ks. Eraut vs. Schön teoksessa Järvinen ym. mt., 77.) 

Omasta kokemuksestani voin päätellä, että myös työn aikana on mahdollista pohtia omia 

kokemuksiaan, mutta niitä voi syventää käsitteellistämisen avulla. Käsitteellistäminen onnistuu  

esim. käymällä keskusteluja kollegan kanssa tai kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa. 

Ammatillinen kehittyminen ja työssä oppiminen ovat Järvisen ym. (mt., 78) mukaan 

mahdollista siis vain reflektiivisen, kokemukseen perustuvan tiedon muodostuksen kautta.   
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3.3. Toiselta oppiminen työssä oppimisen muotona 

 

Tässä vaiheessa teoreettista viitekehystä päästään varsinaiseen toiselta oppimisen tarkasteluun 

työssä oppimisen muotona. Tässä tutkimuksessa toiselta oppimisella tarkoitetaan 

vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaa, työhön liittyvää oppimista. Näissä tilanteissa oppimista 

voi tapahtua joko kahden tai useamman työntekijän välillä. Viitalan (2005, 183 – 184) mukaan 

suurin osa organisaatioissa tapahtuvasta oppimisesta syntyy nimenomaan 

vuorovaikutusprosesseissa erilaisia kokemuksia prosessoiden ja jakaen. Tämän luvun 

tarkoituksena on selvittää, millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

tutkimuskirjallisuudessa nähdään olevan. 

 

Toiselta oppimisessa korostuu oppimisen sosiaalinen luonne ja toiselta oppimista voi tapahtua 

mitä erilaisimmissa tilanteissa. Työhön liittyvää oppimista voi tapahtua esim. työtoiminnan 

ohessa, kahvitunnilla käytyjen keskustelujen yhteydessä, tai ohimennen käytävillä kahden 

työntekijän kohdatessa. Tällaiset tilanteet eivät kuitenkaan useimmiten ole tavoitteellisia 

oppimistilanteita, vaan oppimista tapahtuu ikään kuin sattumalta (Lehesvirta 2004, 95). 

Useimmiten näissä tilanteissa organisaatioon ja työyhteisöön liittyvä kulttuurinen tieto on 

oppimisen sisältönä, sillä nämä ovat informaaleja toiselta oppimisen muotoja. Työssä 

oppimisen sisältöihin palaan tarkemmin luvussa 4. Moilanen ym. (2005, 60) toteavatkin, että 

sosiaalinen oppiminen ja tarinankerronta ovat hiljaisen tiedon omaksumisen tapoja. Sosiaalinen 

oppiminen korostaa havainnointia ja mallittamista oppimisen välineinä nuorten ja ikääntyvien 

työntekijöiden välillä. Tarinankerronta saattaa sisältää hyvin henkilökohtaisia tiedon 

elementtejä ja paljon tarpeellista ammattitietoa, jotka ovat tuttuja kertojalle vain alitajunnan 

tasolla. Tietoa ei kuitenkaan voida siirtää suoraan työntekijältä toiselle, vaan jokainen muokkaa 

ja rakentaa itse omaa tietämystään kuulemansa ja kokemansa avulla. Davenport ja Prusak 

(1998, 90) ovat todenneet, että keskustelut työpaikkojen vesiautomaateilla tai kahviloissa ovat 

usein tärkeitä konteksteja tietämyksen välittymiselle. Vaikka vesiautomaateilla keskustellaan 

muustakin, keskittyvät aiheet usein myös työhön ja täten saattavat johtaa ongelmanratkaisuun.  

 

Toiselta oppimisella voi olla myös formaalin oppimisen muotoja, vaikka se ei varsinaisesti 

olisikaan järjestelmällisesti suunniteltua tai tutkintotavoitteista. Sellaisissa tilanteissa, joissa 

uusi työntekijä aloittaa yrityksessä, seuraa hän useimmiten muutaman päivän ajan 

kokeneempaa työntekijää ja on ikään kuin opissa uusiin työtehtäviinsä. Vaikka tällainen 
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oppiminen onkin työn ohessa tapahtuvaa, on siinä jossain määrin formaalin oppimisen mallin 

mukainen opettaja – oppilas-asetelma. Tilanteella on myös aivan selkeät tavoitteet, eli 

perehdyttää uusi työntekijä niin hyvin, että hän seuraavalla viikolla pärjää tehtävässä yksin.  

 

Palautteen saaminen on oppimisen kannalta todella tärkeää ja palautteenantotilanne onkin yksi 

toiselta oppimisen muoto. Saatu palaute synnyttää reflektiota ja pohdintaa omasta toiminnasta, 

joka puolestaan muokkaa ymmärrystä omista kyvyistä ja kompetensseista. Suomalainen 

kulttuuri ei kuitenkaan rohkaise palautteen antamiseen ja työyhteisön esimiehet saavatkin 

vähäisestä palautteen antamisesta usein kritiikkiä osakseen (Furman ym. 2004, 132). Poikela 

(2005, 27) on todennut, että työyhteisöissä etenkin esimiehet kokevat palautteen antamisen 

vaikeaksi ja toisaalta he kokevat, että eivät itsekään saa riittävästi palautetta. Tätä varten on 

luotu tärkeä foorumi palautteen antamisen helpottamiseksi eli kehityskeskustelut. 

Kehityskeskusteluilla onkin palautteen saannin kannalta tärkeä kaksisuuntainen merkitys, sillä 

silloin palautetta voi antaa turvallisesti sekä esimies että alainen. Kehityskeskusteluihin palaan 

lähemmin luvussa 10.1.3. 

 

Ryhmässä tapahtuva toiselta oppiminen voidaan monesti nähdä myös ongelmanratkaisun kautta 

syntyneenä. Näin ovat asiaa kuvanneet myös Järvinen ja Poikela (2001) luodessaan työssä 

oppimisen prosessimallin. Heidän malliaan karkeasti mukaillen toiselta oppimista voidaan 

nähdä syntyvän silloin kun yhdessä työskentelevä ryhmä kohtaa päivittäisessä työskentelyssään 

ongelman tai haasteen, jota eivät osaa aiemman tiedon perusteella ratkaista. Oppiminen 

käynnistyy siitä, kun he alkavat vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia ongelman selvittämiseksi. 

Tällaisessa tilanteessa yhdessä selvitetään, mitä kukin ryhmän jäsen tietää aiheesta jo valmiiksi 

ja nämä tiedot saattavat synnyttää keskustelua ja samalla uusia oppimiskokemuksia ryhmän 

jäsenissä. Tällöin työntekijät oppivat toisiltaan myös uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja, 

joita eivät välttämättä olisi tulleet edes ajatelleeksi. (Poikela 2005, 29 – 30.) 

 

Tutkimuskirjallisuudessa ryhmässä oppimisesta ja ryhmässä tapahtuvasta 

tiedonmuodostuksesta on käytetty myös käsitettä yhteistoiminnallinen oppiminen. Sillä 

tarkoitetaan pienryhmän yhteisen ymmärryksen ja jaettujen merkitysten rakentamista 

oppimisen kohteena olevasta ilmiöstä. Yhteisen ymmärryksen myötä myös yksilöiden 

ymmärrys kasvaa. (Häkkinen & Arjava 1999, 209, 214.) Vaikka yhteistoiminnallinen 

oppiminen on eri asia kuin toiselta oppiminen, voi sitä mielestäni kuitenkin laajasti tarkastella 
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toiselta oppimisen yhtenä muotona. Siinä ryhmässä jaetun asiantuntijuuden myötä yksittäinen 

työntekijäkin voi oppia uutta toiselta työntekijältä tai koko ryhmältä.  

 

Työssä oppimista käsittelevän luvun yhteenvetona voidaan todeta, että oppimisen tärkeä 

mahdollistaja on reflektiivinen pohdinta joka tarkoittaa oman toiminnan kriittistä pohdiskelua. 

Reflektion synnyttää muilta saatu palaute. Kriittisen pohdinnan kautta oppija muuttaa omia 

tietorakenteitaan ja toimintamallejaan ja tällaista laadullista muutosta kutsutaan 

transformaatioksi. Oppimisen perusajatuksena on, että yksilöt aktiivisesti muokkaavat ja 

rakentavat omaan aiempaa tietämystään uusien kokemusten perusteella. Oppimisen nähdään 

siis olevan aktiivinen prosessi. 

 

Työssä oppimista voidaan luonnehtia satunnaiseksi, informaaliksi ja pääosin työtilanteissa 

tapahtuvaksi. Työtehtävien yhteydessä opitaan työnteon prosesseja, mutta myös kulttuurista 

tietoa omasta työyhteisöstä. Myös erilaiset ongelmatilanteet toimivat monesti uuden oppimisen 

synnyttäjinä. Työ on kuitenkin oppimisympäristönä kovin rauhaton ja tästä syystä laadulliseen 

reflektion kautta syntyvään oppimiseen on vaikea päästä. 

 

Toiselta oppiminen on yksi työssä oppimisen muoto. Toiselta voi oppia joko ryhmässä tai 

kahden työntekijän välisessä vuorovaikutustilanteessa. Joskus työyhteisössä on järjestettyjä 

toiselta oppimisen tilanteita kuten työnopastustilanteet. Niissä noviisityöntekijä oppii työhön 

liittyviä asioita kokeneemmalta kollegalta. Toiselta oppimista voi tapahtua myös satunnaisesti 

päivittäisen työtoiminnan ohessa tai kahvitunnilla käytävien keskustelujen yhteydessä. Yksi 

tärkeimmistä toiselta oppimisen muodoista on palaute, sillä sen avulla työntekijällä on 

mahdollisuus reflektiivisesti pohtia omaa työskentelyään suunnata omaa toimintaansa 

uudelleen. 
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4. AMMATILLISEN TYÖSSÄ OPPIMISEN SISÄLLÖT 

 

 

Ammatillisessa työssä oppimisessa on kysymys sellaisen tiedon omaksumisesta joka käsittelee 

työnteon prosesseja, työtä määrittäviä rakenteita ja työyhteisön sosiaalisia suhteita. Tiedon 

omaksuminen onkin keskeinen oppimisen lähtökohta ja siksi tiedon monien ulottuvuuksien 

määrittäminen on tämän tutkimuksen kannalta tärkeää. Oppimisen sisällöillä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sitä informaatiota, joita oppimistilanteissa välittyy työntekijältä toiselle ja joita 

oppija omaksuu ja liittää osaksi omaa ymmärrystään. Tässä luvussa tarkastellaan tiedon 

erilaisia muotoja siitä näkökulmasta, miten ne kytkeytyvät ammatilliseen työssä oppimiseen ja 

asiantuntijuuden kehittymiseen 

 

 

4.1. Informaation ja tietämyksen määrittelyä 

 

Tieto on abstrakti käsite. Vaikka tieto sanana esiintyy yhä toistuvammin arkipuheessa kuten 

tietokone tai tietoyhteiskunta, ei ole lainkaan selvää, että jokainen ymmärtää tieto-käsitteen 

samalla tavalla. Tieto voi olla yläkäsite, jolla suomennetaan sellaiset englanninkieliset sanat 

kuin information ja knowledge. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tärkeää tehdä ero näiden 

käsitteiden välille ja määritellä tarkasti mitä tiedolla tarkoitetaan tämän nimenomaisen 

tutkielman yhteydessä.  

 

Informaatio on sellaista tietoainesta, jolla on jokin tarkoitus tai näkökulma (Davenport & 

Prusak 1998, 2). Informaatio on myös kaikkea sitä, mitä voidaan havainnoida aistien ja 

havaintovälineiden avulla ja se on usein jokin dokumentin muodossa oleva viesti (Davenport & 

Prusak mt., 2; Järvinen ym. 2000, 69). Toisaalta informaatio voi olla myös puheen muodossa 

oleva viesti, jolloin sitä ei ole dokumentoitu mihinkään. Kuten kaikella viestillä, myös 

informaatiolla on aina lähettäjä ja vastaanottaja. Informaation tarkoitus on muuttaa 

vastaanottajan käyttäytymistä tai näkemystä. (Davenport & Prusak mt., 3.)  

 

Informaation käsitteestä on eri tutkijoilla erilaisia näkemyksiä ja painotuksia. Toisille se on 

enemmän pelkkä työkalu (esim. Ellis 2005) ja toisille se on jo valmiiksi jollain tavalla 

arvottunut (esim. Davenport & Prusak). Koska informaatio nähdään tutkimuskirjallisuudessa 
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niin moninaisena, on jokaisen tehtävä oma tulkintansa informaation luonteesta näihin 

näkemyksiin pohjautuen. Tässä tutkielmassa sivuan useasti informaation käsitettä nimenomaan 

Davenportin ja Prusakin näkökulmasta eli siitä, että informaatiolla on vastaanottajan näkemystä 

muokkaava tehtävä.  

 

Toisena tiedon olomuotona on englanninkielinen sana knowledge. Tämä on monissa 

yhteyksissä suomennettu tietämykseksi ja pyrinkin käyttämään sitä sanaa kuvatessani samoja 

ilmiöitä, joita tarkoitetaan englannin knowledge-käsitetteellä. Järvinen ym. (2000, 69) käyttävät 

kuitenkin teoksessaan tieto käsitettä. Heidän mukaansa tietoa on se informaatio, jolle annetaan 

merkitys ja samoilla linjoilla on myös Civi (2000), joka on todennut tietämyksen olevan 

sellaista kokemustietoa, josta muodostetaan jonkin tulkinta (Ellis 2005, 38). Davenport ja 

Prusak (mt., 5) määrittelevät käsitettä vielä laajemmin sanoen, että tietämys on sekoitus 

kokemusta, arvoja, kontekstuaalista informaatiota ja asiantuntijanäkemystä. Tietämys on 

heidän mukaansa väline, jonka avulla voidaan arvioida ja sulauttaa uutta informaatiota osaksi 

olemassa olevaa tietämystä. Tietämys on tietäjän pään sisällä ja organisaatioissa se on 

sisäistetty rutiineihin, arvoihin, normeihin ja arkipäivän työtehtäviin. 

 

Tietämyksellä nähdään toisaalta olevan myös sosiaalinen ulottuvuus. Brown ja Duguid (2001, 

50) toteavat artikkelissaan, että tietämys useimmiten sijaitsee jaettuna ihmisten keskuudessa, 

jotka työskentelevät yhdessä, eikä varsinaisesti yksilöillä. Samoilla linjoilla ovat myös Nonaka 

ym. (2005, 14 – 15) todetessaan, että tietämystä luodaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ihmisten ja organisaatioiden keskuudessa. Tästä voidaan tehdä päätelmä, että tietämys jostakin 

asiasta tai ilmiöstä ei voi olla vain yhden työntekijän hallussa. Tietämys on jaettuna pienempiin 

osasiin ihmisten keskuudessa ja niiden yhteen saattaminen synnyttää laajemman ja 

kokonaisvaltaisemman tietämyksen ja ymmärryksen ilmiöstä.  

 

Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, informaatio on tietoainesta, johon on liitetty jokin 

näkökulma, ja se on usein käsitteellisessä muodossa. Informaatiolla on aina myös 

viestintätehtävä. Tietämyksellä puolestaan on aina jokin merkitys tai tulkinta ja se on syntynyt 

kokemuksen tulkinnan kautta. Tietämys on osa asiantuntijuutta ja se voi olla joko yksilön 

hallussa tai olla tiedostamattomasti jaettuna yhteisön keskuudessa. Seuraavissa alaluvuissa 

perehdyn hieman tarkemmin siihen, mistä työntekijän ammatillinen tietämys koostuu.  
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4.2. Eksplisiittinen ja hiljainen tieto  

 

Hiljanen tieto (tacit knowledge) on osa tietämystä, sillä se on syntynyt kokemuksen kautta ja 

sen voidaan nähdä olevan osa käytännöllistä tietoa, päättelyä ja osaamista. Hiljainen tieto 

kehittyy pikkuhiljaa ja näkyy ulospäin taitavana intuitiomaisena toimintana, toisin sanoen 

asiantuntijan ammatillisena osaamisena. Hiljainen tieto on myös täysin riippuvainen 

kantajastaan eli se on yksilön tai yhteisön omaisuutta. Hiljainen tieto voi siis ilmetä myös 

yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tai yhteistoiminnan muodoissa kytkeytyen ammatti- tai 

organisaatiokulttuuriin erilaisten kirjoittamattomien käyttäytymiskoodien muotoon. Täten 

hiljaisella tiedolla voidaan todeta olevan yksilöllisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalinen 

ulottuvuus. (Järvinen ym.2000, 72 – 75.) 

 

Hiljainen tieto ilmenee käytännön toiminnassa ja tästä syystä se on usein sanatonta ja sitä on 

vaikea käsitteellistää (mt., 72). Hiljainen tieto saattaa olla kantajaltaan niin tiedostamatonta, 

että merkityksenanto ja käsitteellistäminen voivat onnistua vasta reflektion kautta. Tästä syystä 

hiljaisen tiedon tunnistaminenkin on vaikeaa ja siksi sitä on haastavaa myös arvostaa. 

(Moilanen ym. 2005, 58 – 59.) Nykyään yrityksissä on kuitenkin jo tiedostettu, että hiljainen 

tieto on arvokasta tietämystä ja sen vaalimiseen sekä kartoittamiseen käytetään paljon 

resursseja. Tällöin hiljainen tieto saatetaan eksplisiittiseen (explicit knowledge) muotoon eli se 

käsitteellistetään ja kirjoitetaan auki esim. erilaisten dokumenttien yhteyteen. 

Käsitteellistäminen edellyttää sitä, että työntekijät tunnistavat oman hiljaisen tietonsa, ja 

osaavat pukea tämän tietämyksen sanoiksi. 

 

Hiljaisen tiedon kehittyminen kulminoituu pitkään kokemukseen ja tämän perusteella hiljaisen 

tiedon yhtenä ominaisuutena voidaan nähdä proseduraalisuus eli tiedetään, miten asiat tehdään. 

(Ks. Heikkilä 2006, 36). Tästä syystä hiljaisen tiedon haltijoina nähdään yleensä olevan 

työyhteisön senioripolvi. Asia on kiistatta näin, mutta Valpola (2005, 16) haluaa nostaa esille 

näkökulman, jonka mukaan myös nuorilla voi olla sellaista hiljaista tietoa, jota vanhempi polvi 

ei ole päässyt edes tavoittelemaan, esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvät taidot. Eli vaikka 

hiljainen tieto liittyy olennaisesti kokemukseen, ei se välttämättä ole ikään sidottua.  

 

Hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon vastakkainasetteluun on Marchandilla (2000) vielä 

hieman toisenlainen näkemys. Hänen mukaansa kaikki ihmisen pään sisällä oleva tietämys on 
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hiljaista tietoa. Kun tieto saatetaan explisiittiseen muotoon eli käsitteellistetään, tulee siitä 

informaatiota. Täten todellista explisiitistä tietoa ei ole edes olemassa. (Ellis 2005, 38.) Ellis 

(mt., 38 – 39) puolestaan on sitä mieltä, että informaatio on vain työkalu, jonka avulla 

järjestämme käsitystämme ympäröivästä maalimasta ja eksplisiittistä tietoa on puolestaan 

kaikki auki kirjoitetut arvot ja tavoitteet ja tietotaito, jotka ohjaavat organisaation arkea. Itse 

kuitenkin aion pitäytyä Marchandin ajatuksessa siinä määrin, että kuvatessani toiselta 

oppimista työyhteisössä ja käytän eksiplisiittstä tietoa ja informaatiota toistensa synonyymeinä, 

sillä oma käsitykseni informaatiosta on enemmän eksplitsiittisen tiedon kaltainen (vrt. 

Davenport & Prusak 1998, 2). 

 

 

4.3. Nonakan ja Takeuchin tiedonmuodostuksen teoria 

 

Nonaka ja Takeuchi ovat kehittäneet tiedon muodostuksen teorian. Siinä kuvataan hiljaisen 

tiedon ja eksplisiittisen tiedon vastavuoroista muuntumista ja liikkumista organisaation 

oppimisen ja kehittymisen konteksteissa. Olen valinnut teorian siitä syystä, että sen avulla 

voidaan mielestäni oivallisesti tarkastella, kuinka hiljainen tieto ja käsitteellisessä muodossa 

oleva informaatio (eksplisiittinen tieto) muunnetaan toiselta oppimisen avulla osaksi 

organisaation yhteistä tietämystä. Teoria siis muodostaa vankan ja tieteellisen pohjan omalle 

tutkimukselleni. 

 

Organisaatio muodostaa siis tämän teorian mukaan uutta tietämystä eksplisiittisen ja hiljaisen 

tiedon vuorovaikutuksen kautta. Nonaka ja Takeuchi kutsuvat tätä SECI-Prosessiksi, joka tulee 

sanoista socialization, externalization, combination ja internalization. Vuorovaikutukselle on 

olemassa neljä mallia, jotka esittelen seuraavaksi. 

 

Sosialisaatio (socialization) HILJAINEN TIETO  HILJAINEN TIETO: Vaihe, jossa 

hiljaisesta tiedosta tulee hiljaista tietoa. Tieto välittyy samoin kuin perinteisessä mestari–

oppipoikasuhteessa. Hiljainen tieto välittyy työtilanteissa kokeneemmilta työntekijöiltä 

oppipojille kokemusten kautta ja näin oppija omaksuu tietämyksen vähitellen osaksi omaa 

hiljaista tietoaan. Sosialisaatiota voi tapahtua informaaleissa tilanteissa myös työajan 

ulkopuolella, jolloin sosiaalistaminen koskee useimmiten työyhteisöön liittyviä normeja tai 
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kulttuuria. (Nonaka ym. 2001 16 - 17.) Työyhteisön saunaillat ovat tästä mielestäni hyvä 

esimerkki.  

 

Ulkoistaminen (externalization) HILJAINEN TIETO  EKSPLISIITTINEN TIETO: Tässä 

vaiheessa hiljainen tieto muunnetaan eksplisiittiseen muotoon ja tällöin se on helpommin 

jaettavissa muiden kanssa. Näin hiljainen tieto ulkoistetaan osaksi uutta tietämystä (Nonaka 

ym. 2001, 17). Itse kuitenkin käyttäisin tässä yhteydessä nimenomaan mieluummin 

informaation käsitettä toteamalla, että hiljainen tieto käsitteellistetään informaatioksi. Täten 

yksittäisten ihmisten tietämys tulee informaation muodossa kaikkien tietoisuuteen ja luo uutta 

yhteistä tietämystä. Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta ovat oleellisia juuri tässä tutkimuksessa 

tarkasteltavan toiselta oppimisen ilmiön kuvaajina. 

 

Yhdistäminen (Combination) EKSPLISIITTINEN TIETO  EKSPLISIITTINEN TIETO: 

Yhdistämisessä eksplisiittinen tieto muutetaan entistä monimutkaisemmiksi ja 

systemaattisemmiksi eksplisiittisiksi asetelmiksi. Jo olemassa olevaan eksplisiittiseen tietoon 

yhdistetään uudenlaista informaatiota keräämällä sitä organisaation sisä- ja ulkopuolelta. Uusi 

informaatio yhdistetään jo tiedettyyn ja samalla luodaan uutta tietämystä organisaation sisällä. 

Uusi tietämys jaetaan muiden työntekijöiden kesken. (Nonaka ym. 2001, 19.) Yhdistämistä 

voidaan tehdastyössä nähdä tapahtuvan esimerkiksi silloin, kun tuotannon puolella on ratkaistu 

jokin työn tekemiseen vaikuttava ongelma ja tieto siitä on kulkeutunut teknisille 

toimihenkilöille, esimerkiksi insinööreille asti. He hankkivat tällöin lisää aiheeseen liittyvää 

tietoa muista toimintayksiköistä tai yrityksistä, jotta tulevaisuudessa vastaavanlaisilta 

ongelmilta vältyttäisiin. Tämän jälkeen uusi informaatio pyritään jalkauttamaan osaksi 

tuotannon toimintaa esim. erilaisten ohjekirjojen avulla. 

 

Sisäistäminen (internalization) EKSPLISIITTINEN TIETO  HILJAINEN TIETO: Uudeksi 

tietämykseksi luotu eksplisiittinen tieto omaksutaan vähitellen osaksi yrityksen ja yksilön 

hiljaista tietoa. Esimerkiksi työntekijät yrityksessä lukevat näitä uusia tuotettuja dokumentteja 

koskien omaa työtään ja aiemmin kohdattua ongelmaa, johon insinöörit ovat hakeneet 

lisäselvitystä tai saavat aiheeseen liittyvää koulutusta. Tämän jälkeen näiden dokumenttien ja 

koulutusten antia reflektoidaan ja vähitellen ne sisäistetään osaksi yksilön hiljaista tietoa. 

(Nonaka ym. 2001, 19.) Mielestäni eksplisiittisen tiedon (informaation) sisäistäminen 

tietämykseksi vaatii osakseen kuitenkin monimutkaisempia prosesseja kuin dokumenttien 
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lukemisen ja reflektoimisen. Esimerkiksi käytäntöön soveltaminen tuottaa edellä mainittua 

syvällisempää tietämystä ja siksi mielestäni soveltaminen sekä yrityksen ja erehdyksen kautta 

oppiminen kuuluvat olennaisesti sisäistämisen malliin hiljaisen tiedon muodostumisessa. 

 

Hiljaisen tiedon sisäistäminen käynnistää organisaatioiden sisäisen tietämyksen luomisen 

spiraalin. Tämä sisäistetty tietämys jaetaan taas muiden työntekijöiden kanssa sosialisaation 

yhteydessä. Tärkeää on tarkastella prosessia nimenomaan spiraalina eikä esimerkiksi kehänä, 

koska tietämyksen luomisen prosessi on dynaaminen, jatkuva ja syvenevä. (Nonaka ym. 2001, 

19 – 20.) 

 

 

4.4. Ammatillinen tietämys 

 

Ammatillinen tietämys on syvää yksilöihin ja työyhteisöihin kytkeytynyttä osaamista ja tietoa 

Ammatillisen tietämyksen tarkemmasta sisällöstä ja siitä mistä se käytännössä muodostuu, on 

käyty tiivistä keskustelua. Ammatillista tietämystä tarkasteltaessa voidaan tieto mielestäni 

luontevasti jakaa jo aiemmin mainittuihin eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon ja näiden lisäksi 

myös proseduraaliseen ja deklaratiiviseen tietoon. Ensimmäisellä tarkoitetaan miten-tietoa ja on 

lähempänä hiljaista tietoa. Jälkimmäisellä tarkoitetaan mitä-tietoa ja tämä on taas lähempänä 

eksplisiittistä tietoa. (Heikkilä 2006, 36.) Jaottelua on haluttu viedä myös pidemmälle ja mm. 

Clegg ym. (1996) ovat määritelleet neljä tiedollista kategoriaa, joissa on kuvailtu tietämisen eri 

muotoja (Ellis 2005, 37 – 38).  Tämän lisäksi Silvennoinen (1998, 80) on määritellyt kolme 

tiedollista ulottuvuutta, joita opitaan vain työtä tekemällä. Myös Blackler (1995, 1023 – 1026) 

on luokitellut viisi eri tietotyyppiä, joita on löydettävissä organisaatioista. Näitä edellä 

mainittuja jaotteluja tarkastelemalla voidaan ainakin osaksi päätellä, millaista osista yksilön 

ammatillinen tietämys rakentuu. Itse haluan tarkastella ammatillisen tietämyksen rakentumista 

myös siitä näkökulmasta, onko se yksilön vai työyhteisön synnyttämää. Tämä on mielestäni 

perusteltua, sillä toiselta oppimisessa on kysymys nimenomaan sosiaalisissa tilanteissa 

tapahtuvasta oppimisesta ja näissä tilanteissa välittyy monesti juuri työyhteisön synnyttämä 

tieto. 

 

Ammatillisen tietämyksen yksi tärkeimmistä työn suorittamiseen liityvistä elementeistä on 

prosessitieto (process knowledge) (Clegg ym. 1996), jolla tarkoitetaan hiljaista tietoa oman 
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työn prosesseista ja ymmärrystä siitä, kuinka työtä tehdään mahdollisimman hyvin. Tämä 

voidaan nähdä olevan osa proseduraalista tietoa ja Blacklerin (Mt.) mukaan tällainen 

toiminnallistettu tieto (embodied knowledge) on osa työntekijän henkilökohtaista tulkintaa 

teknologian kanssa käydystä vuorovaikutuksesta. Tällainen tietämys korostuu etenkin 

tehdaskontekstissa ja on vahvasti yksilön itsensä synnyttämää osaamista. Tällainen osa 

tietämystä opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Proseduraaliseen näkökulmaan tiedosta 

liittyy olennaisesti myös Silvennoisen määrittelemä työtä koskevan tiedon fyysinen ulottuvuus, 

jolla tarkoitetaan työntekijän tietoa työsuorituksiin tarvittavasta nopeudesta, voimasta ja 

näppäryydestä.  

 

Toiseksi ammatillinen osaaminen koostuu faktatiedosta (factual knowledge), joka on 

perustietoa työyhteisön ihmisistä, asioista ja toimintaperiaatteista. Tämä tieto on melko helposti 

saatettavissa eksplisiittiseen muotoon, eikä sinällään ole kovinkaan arvostettua. Kolmanneksi 

on katalogitietoa (catalogue knowledge), jolla tarkoitetaan tietämystä asioiden olinpaikasta. 

(Clegg ym. 1996.) Esim. työntekijät, joilla on tällaista tietämystä tietävät, kenellä yrityksessä 

on mitäkin tietämystä ja tietävät kenen puoleen kääntyä, jos itselle tai kollegalle tulee jokin 

työtehtäviin liittyvä ongelma. Nämä ovat oivia esimerkkejä deklaratiivisesta tiedosta ja ovat 

luonteeltaan yksilön synnyttämään tietoa. Tähän viitaten Blackler (Mt.) käyttää termiä 

käsitteellistetty tieto (embrained knowledge) ja tällainen tieto on muodoltaan eksplisiittistä ja 

täten luonteeltaan lähempänä informaatiota kuin tietämystä.  Tähän deklaratiivisen mitä-tiedon 

luokkaan kuuluu mielestäni myös Blacklerin (Mt.) määrittelemä koodattu tieto (encoded 

knowledge). Tällä hän tarkoittaa erilaisiin ohjekirjoihin ja tiedostoihin koodattua tietoa 

organisaatiosta ja koodattu tieto on esimerkki yhteisön synnyttämästä eksplisiittisestä tiedosta.. 

Tämä ei varsinaisesti ole yksittäisten työntekijöiden ammatillista tietoa, mutta työntekijät 

pääsevät tällaiseen tietoon helposti käsiksi esim. yrityksen oman sisäisen tietoverkon kautta, jos 

se on heidän työntekonsa kannalta olennaista. Koodattu tieto eroaa edellä mainituista 

faktatiedosta ja katalogitiedosta siinä, että koodattu tieto on yhteisön yhteisesti hyväksymää ja 

keräämää tietoa.  Faktatieto ja katalogitieto ovat puolestaan yksilön oman pään sisällä olevaa 

tietoa. 

 

Neljäntenä kategoriana on Cleggin (1996) mukaan kulttuuritieto (cultural knowledge), jolla 

viitataan tietämykseen organisaation säännöistä ja normeista ja toimintaa ohjaavasta 

kulttuurista. Myös Blackler (Mt.) puhuu kulttuurisesta tiedosta (encultured knowledge), mutta 
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hän tarkoittaa sillä erilaisia prosesseja, joiden avulla organisaatiossa tuotetaan yhteisesti jaettua 

tietoa. Kulttuurisen tiedon syntymiseen tarvitaan yhteisiä keskustelufoorumeita ja yhteistä 

asiantuntijakieltä ja on täten työyhteisön synnyttämää tietämystä. Blackler on määritellyt myös 

ankkuroidun tiedon (embedded knowledge) käsitteen, jolla hän tarkoittaa organisaation sisällä 

rutiineihin ja rooleihin kätkettyä tietoa ja tämä on sama, kuin Cleggin kulttuurinen tieto. Edellä 

mainittuun liittyy myös olennaisesti Silvennoisen (1998) määrittelemä ammatillisen tiedon 

sosiaalinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan yksilön tulkitsemaa tietoa yrityksen sisällä olevista 

sosiaalisista valtasuhteista. 

 

Tässä on vielä yhteenvetona kuvio ammatillisen tietämyksen eri osatekijöistä. Kuviosta 

ilmenee myös tietämyksen syntysija eli on tietämys yksilön vai työyhteisön synnyttämää  

 
 

 

  
 
KUVIO 1. Ammatillisen tietämyksen osatekijät eri teorioita mukaillen 
 
 
 
 

YKSILÖN 
SYNNYTTÄMÄÄ 

YHTEISÖN 
SYNNYTTÄMÄÄ 

● Prosessitieto
● Toiminnallistettu tieto
● Työn fyysinen 

Ulottuvuus 
● Työn sosiaalinen 
    ulottuvuus 

● Faktatieto
● Katalogitieto 
● Käsitteellistetty tieto 

● Kulttuurinen tieto
● Ankkuroitu tieto 

●Koodattu tieto 

HILJAINEN / PROSEDU-
RAALINEN TIETO 

EKSPLISIITTINEN / 
DEKLARATIIVINEN TIETO 
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5. ORGANISAATIORAKENTEEN VAIKUTUS TYÖSSÄ OPPIMISEEN 

 

 

5.1. Kohdeyritystä kuvaavia organisaatiorakenteita 
 

Organisaatiorakenne määrittää sen näkemyksen, miten tehtävät on jaettu ja paikannettu 

yrityksen sisällä. Organisaatiorakenne määrittää myös, kuka on raportointivastuussa kenellekin 

työntekijälle sekä minkälainen on odotusten mukainen vuorovaikutusmalli (Robbins 1990, 5). 

Hierarkkinen organisaatiorakenne perustuu perinteiseen byrokraattiseen (machine bureaucracy) 

johtamismalliin. Mintzbergin näkemyksen mukaan, tällaiselle organisaatiorakenteelle on 

ominaista voimakkaasti rutinoituneet työtoiminnot, vahvat säännöt ja rajoitukset sekä 

keskittynyt johtajuus. Tällaisessa organisaatiossa päätöksenteko kulkee ylhäältä alaspäin. 

Perinteiseen byrokraattiseen johtamismalliin perustuva organisaatiorakenne on toimivin silloin, 

kun organisaatio on kooltaan suuri ja toimintaympäristö on yksinkertaisesti rakentunut. 

Byrokraattinen malli näyttäytyy tehokkaana myös, kun työ on pääosin rutiinityötä ja toiminnot 

ovat vahvasti standardoituja. Esimerkkinä voidaan mainita suuret teollisuusyritykset. (Robbins 

1990, 283 – 288.) 

 
Edeltävästä näkökulmasta tarkasteltuna kohdeyrityksellä eli Tervasaarella on piirteitä 

perinteisestä hierarkkisesta organisaatiorakenteesta. Tervasaari on kuitenkin määritellyt oman 

organisaatiorakenteensa matriisiorganisaatioksi (Matrix organization). Matriisi on 

organisatorinen rakenne, joka pyrkii rikkomaan perinteistä yhden johtajan mallia. Siinä on 

olennaista, että hallinnollisella tasolla jokaisella työntekijällä on kaksi johtajaa eri 

hierarkkiselta tasolta: toiminnallinen divisioonanjohtaja ja tietystä organisatorisesta osa-

alueesta vastaava projektin johtaja. Tällöin jokaisen konsernin yksikön toiminnallisella osa-

alueella on kaksi johtajaa, joille he ovat tulosvastuussa. (Robbins 1990, 331.)  

 

Matriisiorganisaatiorakenne ei kuitenkaan sulje pois organisaatiohallinnon hierarkkista 

luonnetta. Perustelen tätä sillä, että matriisiorganisaatiorakenteen vaikutus ei mielestäni vielä 

näy tuotannon työtä suorittavien työntekijöiden arjessa, sillä he ovat päävastuussa tekemästään 

työstä omalle lähiesimiehelleen eli vuoromestarille. Internet-lähteen (Definition Matrix 

Organization. Descreption [12.4.2007]) mukaan tuotannon työtä tekevät työntekijät ovat 

matriisiorganisaatiomallissa vastuussa myös jollekulle tulosvastuulliselle päällikölle oman 
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lähiesimiehensä lisäksi, näin ollen myös heillä olisi kaksi johtajaa. Tervasaaressa käytäntö 

lienee kuitenkin se, että tehdassalissa työskentelevät työmiehet ovat päävastuussa työstään 

lähinnä vuoromestareille, jotka sitten raportoivat asioista eteenpäin. 

 

 

5.2. Ammatillinen työssä oppiminen tehdaskontekstissa 

 

Työympäristö asettaa aina omat haasteensa ja mahdollisuutensa ammatilliselle oppimiselle. 

Tehdaskonteksti voi oppimisympäristönä olla melko rauhaton ja tuotannon ehdoilla 

suoritettavat rutiininomaiset työtehtävät eivät anna paljoa sijaa oman työn pohdinnalle ja 

reflektoinnille ja tätä kautta oppimiselle. Tehtaassa oppimisympäristönä on kuitenkin vankat 

perinteet työhön opastamisella ja tällaiset mestari – oppipoika-tilanteet ovat mitä oivallisimpia 

vastavuoroisen oppimisen synnyttäjiä sekä noviisille että konkarille. Näitä tilanteita ei 

välttämättä kuitenkaan tehdastyössä mielletä oppimistilanteiksi ainakaan kokeneemman 

työntekijän osalta, eikä niitä osata pohdinnan kautta hyödyntää. Tämän takia mitä erilaisimpien 

oppimistilanteiden tiedostaminen olisikin tärkeää, jotta työssä nähtäisiin olevan 

mahdollisimman paljon oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. 

 

Kati Tikkamäki (2006) on käsitellyt väitöskirjassaan. oppimista erilaisissa 

asiantuntijaorganisaatiossa Siinä tarkastellaan eri aloilla olevia työssä oppimisen 

mahdollisuuksia työntekijöiden näkökulmasta käsin ja kuinka työyhteisö ja organisaatio 

tukevat oppimista. Tikkamäen tutkimuksessa yhtenä organisaationa tarkastellaan metallialan 

yritystä ja oppimisen mahdollisuuksia osana teollisuustyön arkea. Kyseisessä tutkimuksessa 

oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet metallitehtaassa jäivät melko vähäisiksi sekä 

työntekijöiden mielestä että tutkijan omien havaintojen perusteella. Ammatillinen oppiminen 

tehtaassa nähtiin satunnaisena niin kuin työssä oppiminen yleensä.  

 

Tutkimuksessaan Tikkamäki on havainnut, että metalliteollisuudessa esiintyvä ammatillinen 

työssä oppiminen tapahtuu useimmiten tekemisen kautta. Oppimiskokemuksia synnyttää 

vaihtuvat työtehtävät ja uudet tuotantoprosessit. Työntekijät kokivat kuitenkin, että hallittuaan 

perusteellisesti jonkin koneen käytön, eivät työtehtävät synnyttäneet enää uusia 

oppimiskokemuksia. Rutiininomaiseen työhön sisältyi kuitenkin myös oppimista synnyttäviä 

sosiaalisia tilanteita esimerkiksi silloin, kun neuvottiin toista työtoveria tai ratkaistiin yhdessä 
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jotain vastaan tullutta ongelmaa. Oppimista koettiin tapahtuvan myös silloin, kun havainnoitiin 

jonkun kokeneemman työntekijän työsuoritusta. (Tikkamäki Mt., 78.) Näitä samoja oppimisen 

muotoja on uskoakseni löydettävissä myös paperiteollisuuden arjesta. Tässä tutkimuksessa on 

kiinnostuttu nimenomaan niistä tilanteista, joissa työssä oppiminen tapahtuu toisen työntekijän 

kanssa vuorovaikutuksessa. 

 

Myös Kirsi Heikkilän (2006) väitöskirjassa on tarkasteltu työssä oppimista. Hän on 

tutkimuksessaan esitellyt tanskalaisten tutkijoiden Jørgensenin ja Warringin (2003) jaottelun 

työssä oppimisesta yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisessä vuorovaikutuksessa. 

Tämän jaottelun mukaan teknis-organisatorisessa oppimisympäristössä, jollaiseksi tehdastyö on 

luettavissa, työprosessien suuri osittuneisuus ja erikoistuneisuus sisältävät vain vähän 

oppimismahdollisuuksia. (Mt., 86.) Tehdastyössä yksittäisen työtekijän työn kohteena on 

useimmiten vain pieni osa koko tuotantoprosessista, joten kokonaiskuva jää useimmiten 

hahmottamatta. Täten koko ryhmän osallistuminen ongelman ratkaisuun pulmallisessa 

tilanteessa ei ole työntekijöiden mielestä mielekästä. Tähän on Tervasaaressa haluttu puuttua 

työkierrolla eli työntekijät kiertävät työpisteeltä toiselle opetellen vähitellen tuntemaan koko 

tuotantoprosessin alusta loppuun. Tehdaskontekstissa potentiaalisten oppimistilanteiden määrän 

kokemiseen vaikuttaa lisäksi työntekoon liittyvät sosiaaliset vuorovaikutustilanteet. Jos näitä 

tilanteita on vähän, niin kuin tehdastyössä monesti on, ei oppimistilanteita nähty olevan 

kovinkaan paljon. (Mt., 86, 87.)  

 

Työssä oppimiseen vaikuttaa myös jo aiemmin mainittu organisaation rakenne ja siihen 

olennaisesti liittyvä työtehtäviä koskeva koetun autonomian määrä. Teollisuusorganisaatiot 

nähdään useimmiten hierarkkisesti rakentuneena ja tällöin työntekijät kokevat, että heillä on 

vain vähän autonomista päätäntävaltaa koskien omia työtehtäviään. Työssä oppiminen voi olla 

toistavaa, tuottavaa tai luovaa, mutta hierarkkisesti rakentunut organisaatio oppimisympäristönä 

tarjoaa useimmiten vain toistavan oppimisen mahdollisuuksia. (Heikkilä Mt., 87.) Tähän 

tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, sillä vaikka tehdastyö on luonteeltaan rutiininomaista ja 

passivoivaa, voidaan oppimiseta edistää oman työn tarkastelun ja reflektoinnin kautta. 

 

Toiselta oppimiseen teollisuusorganisaatiossa vaikuttaa olennaisesti organisaatiorakenteen 

korostettu hierarkkisuus sekä asenteet oppimiskulttuurin ja vuorovaikutusilmapiirin luomiseksi. 

Varila (1994, 71) toteaakin että vuorovaikutusilmapiiristä organisaation sisällä olisi luotava 
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monipuolinen ja monitasoinen, jotta keskustelun mahdollisuus olisi turvattu. Avoin ja 

monisuuntainen vuorovaikutus edesauttavat sisäisen ja ulkoisen informaation työstämistä. Juuri 

vuorovaikutuksen monisuuntaisuuden ja monitasoisuuden haasteet organisaation sisällä ovat 

tässä tutkielmassa suurimman kiinnostuksen kohteena. Vaikka edellä on esitelty tehdastyötä 

oppimisympäristönä, on syytä muistaa, että samat asiat pätevät teollisuusorganisaatiossa myös 

muilla tehtäväaloilla tapahtuvaan oppimiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös 

asiakaspalvelusektorilla tapahtuvaa toiselta oppimista ja uskon, että esim. tuotannon ehdolla 

tapahtuva työ ja organisaation korostettu hierarkkisuus näkyvät myös heidän työssä 

oppimistilanteissaan. 

 

Koska teollisuusorganisaation pääasiallisena tehtävänä on tuottaa voittoa, on sen jatkuvasti 

luotava uusia innovaatioita ja kehitettävä tehokkaampaa tuotantoa säilyttääkseen tai 

parantaakseen omaa markkina-asemaansa. Tästä syystä toiselta oppiminen 

teollisuusorganisaatiossa edellyttää epäsuorasti siten myös sen tarkastelua, miten työntekijät 

pystyvät vastaamaan niihin haasteisiin, joita organisaation jatkuva kehittyminen, uudistuminen 

ja muuttuminen asettavat yksilön työtehtäville. Organisaatiomuutos vaatii siis uusien taitojen 

nopeaa oppimista työntekijöiltään. Tämä tuottaa paikoin ongelmia, sillä kokemukseni mukaan 

ainakaan suurilla yrityksillä tuskin on resursseja kouluttaa koko henkilökuntaa ja tällöin 

työtehtäviin liittyvien uusien asioiden omaksuminen jää kollegiaalisen oppimisen varaan eli 

työtoverit opastavat toisiaan uusien työtehtävien tekemisessä. Myös yksittäiset työtehtävät ja 

niiden osaprosessit muuttuvat teknologiapainotteisemmaksi ja samalla työtehtävien 

suorittamisessa pitää opetella täysin uusia tekemisen tapoja eli opetella esim. tekemään 

tietokoneella sellaiset asiat jotka ennen tehtiin vain paperille. Tällaisissa asioissa nuorempi 

ikäpolvi on tärkeässä asemassa organisaatiossa tapahtuvassa toiselta oppimisessa. Tämä näkyy 

siinä, että tietoteknisten taitojen omaksuminen jää vanhemmalla ikäpolvella monesti vain 

työyhteisössä tapahtuvaksi oppimiseksi ja he oppivat nimenomaan nuorten opastamina 

(Valpola 2005, 16). Hierarkkisessa organisaatiossa nuoremmalta ikäpolvelta tulevan 

informaation vastaanottaminen voi kuitenkin joskus olla haasteellista, sillä tällaisissa tilanteissa 

kokeneet konkarit saattavat tuntea oman asemansa yrityksessä uhatuksi. On mielestäni selvää, 

että tällaiset asenteet saattavat vaikeuttaa toiselta oppimista. Seuraavassa luvussa perehdytään 

hieman tarkemmin myös muihin haasteisiin, jotka estävät toiselta oppimista teollisuustyössä. 
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6. TOISELTA OPPIMISEN HAASTEET TEOLLISUUSSTYÖSSÄ 

 

 

Toiselta työntekijältä oppimisessa voi olla kysymys sekä hiljaisen tiedon että työtehtäviä 

koskevan konkreettisemman ammattitiedon välittymisestä. Työyhteisö olisi ihanteellinen, jos 

tällaisen tiedon välittyminen onnistuisi mutkattomasti. Silloin saataisiin kaikki tiedolliset 

resurssit yhteisön käyttöön ja yksilöiden tietämyksen kasvaessa kasvaisi myös organisaation ja 

työyhteisöjen asiantuntijuus. Näin ei kuitenkaan aina ole, sillä organisaatio koostuu erilaisista 

ihmisistä, ja monet näkevät oman henkilökohtaisen tietämyksensä olevan arvokasta valuuttaa, 

jota ei haluta jakaa muiden kanssa. Organisaation kulttuuri ja rakenne saattavat myös ruokkia 

tällaista ajattelumallia. Monissa tilanteissa päteekin sanonta, että tieto on valtaa, ja tämä 

vaikeuttaa toiselta oppimista työyhteisössä. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen hieman 

lähemmin, mitä toiselta oppimista vaikeuttavia tekijöitä piilee teollisuustyössä 

oppimisympäristönä. 

 

 

6.1. Työntekijöiden asenteet  

 

Voimakkaimmin hiljaisen tiedon välittymiseen vaikuttavat työntekijöiden asenteet sekä 

tietämyksen välittäjän että tietämyksen omaksujan rooleissa. Moilanen, Tasala ja Virtainlahti. 

(2005, 36) ovatkin todenneet, että organisaatioissa on sekä välittömiä että välillisiä tiedonkulun 

ongelmia. Välittömillä ongelmilla he tarkoittavat, että tiedon hallussapitäjät panttaavat tietoa 

tahallisesti tai tahattomasti. Tieto nähdään vallankäytön välineenä tai henkilökohtaisena 

omaisuutena eikä sitä näin ollen haluta jakaa muiden kanssa. Omaa asemaa pyritään ikään kuin 

vahvistamaan salaamalla ammattitietoa muilta. Moilanen ym. (mt., 58) ovat osuvasti todenneet, 

että tehdaskontekstissa oppimistilanteissa ongelmaksi muodostuu se, että vanhalle konkarille on 

annettu nuori työntekijä oppiin, mutta käytännössä nuori saa vain seurata sivusta, eikä 

välttämättä koskaan opi työn todellista sisältöä. 

 

Välillisellä tiedonkulun ongelmalla Moilanen ym. (Mt., 36) tarkoittavat sitä, että yhdessä 

yksikössä saatetaan luulla, että toisessa on jo olemassa sellaista tietoa, jota ei todellisuudessa 

ole ja näin ollen tiedon jakaminenkin nähdään tarpeettomana. Vuonna 1994 suoritettiin Gabriel 

Szulanskin johdolla tutkimus, jonka tarkoituksena oli ymmärtää, mitkä asiat estävät käytännön 
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työtä koskevan tiedon jakamisen yrityksen sisällä. Tuloksissa kävi ilmi, että tieto säilyi 

näkymättömissä ja jakamattomissa yrityksen käytännöissä useita vuosia. Tunnistamisen 

jälkeenkin tieto otettiin käyttöön vasta yli kahden vuoden päästä jos silloinkaan. Tutkimuksessa 

todettiin mm. että yksilöillä on sellaista tietämystä, josta eivät usko kollegoiden hyötyvän ja 

tästä syystä tietämys ja osaaminen säilyvät tämän yhden ihmisen tai ryhmän hallussa. (O´Dell 

& Grayson 1998, 17.) Tätä voi esiintyä sekä tehdassalin puolella että toimistotyötä tekevien 

keskuudessa. Samoja asioita on myös Lehesvirta (2004, 94) nostanut esille omassa 

tutkimuksessaan, sillä hänkin on todennut työntekijöillä olevan paljon sellaista informaatiota, 

jota ei osata jakaa, koska henkilökohtaisen tietämyksen merkitystä ei osata arvostaa koko 

yrityksen näkökulmasta. Hänen mukaansa monia organisaation sisällä olevia ongelmia 

pystyttäisiin välttämään, jos tiedon jakaminen olisi tehokkaampaa työntekijöiden välillä. Tästä 

syystä erilaiset osaamiskartoitukset ovat todella tarpeellisia toiselta oppimisen mahdollistajia. 

 

Välillisiin tiedonkulun ongelmiin liittyy myös Szulanskin tutkimuksen löydös siitä, että 

tietämyksen välittymiseen organisaatiossa tarvitaan olemassa olevia siteitä ja verkostoja 

työntekijöiden välillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietämystä omaksutaan ja jaetaan parhaiten 

niiden henkilöiden kesken, jotka jo valmiiksi tuntevat ja arvostavat toisiaan. (O´Dell & 

Grayson Mt., 17.) Tämä asia pitää ottaa huomioon, jos yrityksessä rakennetaan esim. erilaisia 

oppimiseen tähtääviä työryhmiä. 

 

Tietämyksen välittymiseen saattaa siis vaikuttaa myös vastaanottavan tai omaksuvan osapuolen 

asenteet. Nykypäivänä työelämässä tulee vastaan sellaisia tilanteita, joissa nuorempi ikäpolvi 

on asiantuntevampaa tietyissä asioissa kuin vanhempi ikäpolvi. Tästä voidaan esimerkkinä 

mainita mm. tietotekniset taidot, joita tulee nykyään hallita lähes joka työssä. Oma 

tietämättömyys voi olla vaikeasti myönnettävä asia kenelle tahansa, mutta etenkin vanhemman 

työntekijän oppiminen nuoremmalta saattaa vaatia suurta oman ylpeyden nielemistä sekä 

molemmin puolista luottamusta ja kunnioitusta (Moilanen ym. 2005, 59). Ihmiset 

arvostelevatkin informaatiota ja tietämystä sen perusteella, keneltä he sen saavat (Davenport & 

Prusak, Mt., 100.) Nuorempien työntekijöiden hallussa oleva tietämys ei ole yhtä arvostettua 

kuin senioreiden ja tämä voi aiheuttaa erityisen haastavia tilanteita silloin kun esimiesasemassa 

on nuoremman polven edustaja ja alainen on kokenut konkari. 
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Edelliseen ilmiöön liittyen Dorothy Leonard-Barton (1995) puhuu signature skills:stä. Tällä 

hän tarkoittaa niitä kykyjä, joiden perusteella henkilöt luovat omaa ammatillista identiteettiään. 

Ihmisten egot rakentuvat näiden kykyjen ympärille, sillä he perustavat kaiken osaamisensa ja 

tapansa toimia työpaikalla näiden varaan. Ihmiset vastustavat kaikkea uutta, joka pakottaa 

heidät luopumaan näistä kyvyistä ja ottamaan jonkun muun tietämystä tilalle. (Davenport & 

Prusak, Mt., 102.) Myös Ruohotie (2005, 212 – 213) viittaa samaan asiaan, kun hän puhuu 

defensiivisestä käyttäytymisestä oppimistilanteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritämme pysyä 

uskollisina omille perusteluillemme ja vältämme niiden objektiivista testaamista. 

Defensiivisyys on este oppimiselle, koska omaa työroolia koskevat muutokset koetaan uhkana, 

eikä silloin haluta vastaanottaa mitään uutta. 

 

 

6.2. Organisaatiossa vallitseva kulttuuri 

 

Kuten jo mainittu, työntekijöiden asenteet ovat merkittävä toiselta oppimista ehkäisevä tekijä. 

Asenteisiin vaikuttaa voimakkaasti organisaation kulttuuri, sillä se on useimmiten 

ravinteikkaana kasvualustana tällaisten asenteiden syntymiselle ja kasvamiselle. Organisaation 

kulttuurilla tarkoitetaan Scheinin (1985) mukaan sekä ihmisten että organisaation jaettuja 

arvoja, uskomuksia ja käytäntöjä. Kulttuuri ilmenee organisaation perustehtävässä ja 

työntekijöiden toiminnassa sekä odotuksissa toisia työntekijöitä kohtaan. Nämä asiat katsotaan 

yleensä tärkeäksi opettaa uusille työntekijöille (McDermott & O´Dell 2001, 77.) Organisaation 

kulttuuri vaikuttaa luonnollisesti työssä oppimiseen joka puolella organisaatiossa, eikä vain 

tuotannon työtä tekevien keskuudessa. 

 

Työtekijöiden keskinäiseen tiedon välittämiseen ja toiselta oppimiseen vaikuttaa olennaisesti, 

jos organisaatiossa vallitseva kulttuuri on sellainen, että se palkitsee työntekijöitä heidän 

hallussaan olevasta tiedosta. Tällöin onkin selvää, että työn tekemisen kannalta oleellista 

tietämystä tai osaamista halutaan pantata. Organisaation tulisikin tällöin kiinnittää huomiota 

siihen, että työntekijöitä palkittaisiin oman tietämyksen jakamisesta ja tälle tulisi luoda hyvät 

rakenteelliset edellytykset. (Mm. Davenport & Prusak, mt., 97;  O´Dell & Grayson 1998, 18;  

Ellis 2005, 37.) Tehokkaassa, asiantuntijuutta korostavassa organisaatiossa työskentely 

edellyttää jokaisen työntekijän tietämyksen tunnistamista, arvostamista ja käyttöönottoa. 

Organisaatiossa tulisi tiedostaa, että sen arvokkainta pääomaa on yksittäisten työntekijöiden ja 
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työntekijäryhmien tietämys. Tätä tietämystä tulisi jatkuvasti kehittää, hyödyntää ja saattaa koko 

organisaation yhteiseen tietoisuuteen. (Ellis mt., 37.) Yleisen oppimista edistävän asenteen 

tulisi siis olla tietämyksen jakamiseen kannustava. Tällä tavalla toiselta oppimisen avulla 

edistetään yksilöiden tietämyksen saamista vähitellen koko organisaation yhteiseksi pääomaksi. 

 

Yksilöiden jaetulla osaamisella ja hiljaisella tiedolla on siis kasvava merkitys yhteisen 

organisationaalisen osaamisen muodostumisessa (Järvinen ym. 2000, 67). Suurten 

organisaatioiden sisällä jakamaton hiljainen tieto aiheuttaa väärää päätöksentekoa, virheiden 

toistamista ja osastoilla jo aiemmin ratkaistujen ongelmien turhaa uudelleenkäsittelyä. Monet 

organisaatiot ovatkin keskittyneet liikaa teknologiseen näkökulmaan tietämyksen jakamisessa, 

kuten internetin ja intranetin eli organisaatioiden sisäisen tietoverkon kehittämiseen. Kuitenkin 

yhä enenevässä määrin tulisi painottaa asenteiden ja kulttuurin muuttumisen merkitystä. (Ellis 

Mt., 55, 104.) Kulkin ja Kososen (2001, 261) tutkimus osoittaa, että yksilöllisen ja 

organisationaalisen hiljaisen tiedon esiin tulemista voidaan kiihdyttää, kunhan organisaatio 

tarjoaa oppimisen ja uuden kokemisen mahdollisuuksia sekä tilanteita näiden kokemusten 

jakamiseen. Organisaatiolla on siis itsellään suuri vastuu oppimisen mahdollistajana. 

 

Organisaation kulttuurissa saattaa myös vallita väärää käsitys tietämyksen jakamisen 

tehokkuudesta. McDermott ja O´Dell ovat vuonna 2001 suorittaneet tutkimuksen eri yritysten 

tehokkuudesta tietämyksen jakamisessa. Heidän tutkimuksensa mukaan organisaatiossa 

työntekijät olettavat jakavansa tietämystään moitteettomasti, mutta todellisuus onkin toinen. 

Tutkimus osoitti sen, että johtoportaalla on suuri rooli välillisten tiedonkulunongelmien 

ennaltaehkäisemisessä. Työntekijät odottavat johtajilta enemmän tukea tiedon välittämiseen 

liittyvissä organisaation kulttuurillisissa asioissa ja jämäkkyyttä tiedonjohtamisessa. (Mt., 77.) 

 

Organisaation kulttuuri voi olla myös sellainen, että se ei siedä virheiden tekemistä tai 

avunpyyntöjä (Davenport & Prusak, mt., 97). Tällöin ei uskalleta myöntää aukkoja omassa 

tietämyksessä eikä täten edes viitsitä pyytää toista työntekijää neuvomaan hankalan asian 

parissa. Onkin luonnollista, että tällainen kulttuuri estää toiselta oppimisen mahdollisuuksia, 

koska oman tietämättömyyden myöntäminen katsotaan olevan jollain tapaa hävettävää tai 

väärin. Organisaation tulisikin tulla tietoiseksi tällaisesta ilmapiiristä ja tunnustaa, että 

työntekijöiden henkilökohtaisen tietämyksen kehittäminen on avain myös organisaation 
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kehittymiselle. Organisaation tulisi tunnustaa, että kaikenlaisen tietämyksen kehittäminen on 

yrityksen arvokasta pääomaa kilpailumarkkinoilla (Ellis mt., 37). 

 

 

6.3. Hierarkkiselle organisaatiolle ja tehdastyölle ominaiset toiselta oppimisen esteet 

 

Toiselta oppimista voi estää edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös sellaiset rakenteelliset 

tekijät, jotka ovat tyypillisiä hierarkkiselle organisaatiorakenteelle ja täten nimenomaan 

teollisuustyössä tapahtuvalle oppimiselle. Toiselta oppimista estävä tekijä 

vuorovaikutustilanteessa voi olla työntekijöiden erilainen asiantuntijakieli (Davenport & 

Prusak, 1998, 97; O´Dell & Grayson 1998, 19). Tällä tarkoitetaan sitä, että osapuolet käyttävät 

erilaisia käsitteitä kuvatessaan jotain asiaa, ja näin ollen eivät tule keskenään ymmärretyiksi. 

Tämä ongelma korostuu etenkin sellaisissa hierarkkisissa organisaatioissa, jossa omaa statusta 

pyritään vahvistamaan puhumalla omalle asemalle ominaisella asiantuntijakielellä. Tämä on 

nähtävissä esimerkiksi sellaisten samassa asemassa olevien työntekijöiden välillä, joilla on 

eripituinen työhistoria. Pitkään työssä olleille on saattanut kehittyä ainutlaatuinen 

ammattisanasto tai jopa slangi, joka ei aukene ulkopuolisille. Asiantuntijakielen vaikeudet 

saattavat syntyä myös esimiehen ja alaisen välille, koska esimies ei välttämättä osaa katsoa 

tilannetta alaisen näkökulmasta käsin ja toisin päin ja tästä syystä molemmat käyttävät hieman 

erilaista kieltä kommunikoidessaan toistensa kanssa. 

 

Toiselta oppimista saattavat myös hankaloittaa nimenomaan tehdastyön organisoimiselle 

ominaiset asiat. Esimerkiksi ajan puute on oleellinen seikka, joka saattaa heikentää toiselta 

oppimisen mahdollisuuksia (Davenport & Prusak mt., 97). Jatkuva kiire ja tauoton tuotanto ei 

anna tilaa asioiden kertaamiselle ja moneen kertaan selittämiselle, joka kuitenkin saattaa olla 

oleellista etenkin tehdastyössä eri tehtävien oppimiselle. Tässä suhteessa esim. 

asiakaspalvelupuolen työntekijät ovat paremmassa asemassa kuin tuotannon puolella 

työskentelevät, koska he voivat pysäyttää työtoimintonsa siksi aikaa, kun opettelevat jotain 

uutta asiaa.  

 

Tehdastyö on usein luonteeltaan myös rutiininomaista ja päivästä toiseen samanlaisena 

toistuvaa. Muuttumaton työnkuva saattaa edesauttaa sellaisen asenteen syntymistä, että kaikki 

työhön liittyvä on jo opittu, eikä ammatillista kehittymistä nähdä tarpeellisena omille 
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työtehtäville. (Tikkamäki 2006, 77.) Tällöin toiselta oppimisen tilanteita ei tunnisteta eikä niitä 

haluta hyödyntää. Tehdastyölle ominainen toiselta oppimisen hankaloittaja saattaa omien 

kokemuksieni mukaan olla myös melu, joka estää asioiden perinpohjaisen selvittämisen. 

 

Tehdastyölle on myös ominaista, että tietämystä tuotetaan ja ylläpidetään eristetyissä 

järjestelmissä. Ellis (2005, 40 – 41) puhuukin erityisistä tietosiiloista (knowledge silo) 

mainitessaan organisaation rakenteessa vallitsevista järjestelmistä, jotka eivät tarjoa 

mahdollisuuksia eri ryhmien väliselle tietämyksen ja informaation sujuvalle siirtymiselle (Ks. 

myös O´Dell & Grayson 1998, 18). Tietämys ikään kuin sijaitsee siilomaisten yhteisöä 

ympäröivien muurien takana, eikä pääse sieltä ulkopuolelle. Tällaiset eristävät rakenteet voivat 

johtaa organisaatiotasolla siihen, että oletetaan organisaatiosta puuttuvan tarvittavaa 

informaatiota ja sitä lähdetään hakemaan ulkopuolelta. Kaiken aikaa tarvittava tieto on 

kuitenkin organisaatiossa, mutta se on vain tehokkaasti piilossa näiden tietosiilojen suojissa.  

 

Tehdastyössä tällaiset eristävät tietosiilot on nähtävissä esimerkiksi eri vuorojen välillä ja tähän 

liittyy olennaisesti myös kyseiselle työympäristölle ominainen kilpailuasetelma. Samalla 

paperikoneella voi työskennellä jopa viisi eri vuoroa ja kukin vuoro synnyttää ajan myötä 

yhteisöllistä paperikoneen toimintaan liittyvää ammatillista tietämystä. Tätä tietämystä ei 

kuitenkaan välitetä toiselle vuorolle vaan se pysyy tiukasti oman vuoron sisällä kasvattaen 

yhteisöllistä asiantuntijuuden ja osaamisen tunnetta. Tällaisten tietosiilojen negatiivinen 

merkitys korostuu etenkin silloin, jos paperikoneeseen tulee jokin vika, jota ei varsinaisesti 

osata korjata, mutta pienten hienosäätöjen kanssa työ sujuu moitteettomasti. Tietosiilojen takia 

jokainen vuoro joutuu yrityksen ja erehdyksen kautta kamppailemaan saman ongelman kanssa, 

kunnes kaikki ovat keksineet sen hienosäädön, jota kone tarvitsee. Tämä kaikki olisi kuitenkin 

voitu välttää, jos vuorojen välinen kommunikaatio toimisi. (Ks. Moilanen ym. 2005, 60 – 61.) 

 

Hierarkkisessa organisaatiossa korostuu aina johto- ja esimiesasemassa työskentelevien rooli. 

Tämä johdon korostettu asema voi kuitenkin ehkäistä toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

työyhteisössä. Kuten jo aiemmin on mainittu, hiljaisen tiedon sisältönä voi olla myös 

organisaation kulttuuriin liittyviä asioita. Monella esimiehellä saattaakin esiintyä pelkoja siitä, 

että ammattitiedon lisäksi hiljaisena tietona välittyy hallitsemattomasti myös sellaista vanhaa 

suhtautumistapaa, josta uudessa toimintakulttuurissa halutaan eroon. (Valpola 2005, 21.) Täten 

voi olla, että esimiehet eivät välttämättä kannusta hiljaisen tiedon kokonaisvaltaiseen 
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jakamiseen tai eivät edesauta sellaisten tilanteiden syntymistä, jossa hiljaisen tiedon jakaminen 

olisi vaivatonta. Tämän aiheuttamana voi toiselta opittu tietämys jäädä hyvin pinnalliseksi 

eivätkä kaikki oleellisetkaan asiat tule välittyneeksi keskustelussa. 

 

Johtoportaan tehtävänä teollisuusorganisaatiossa on myös luoda edellytyksiä uusien ongelmien 

kohtaamiselle työntekijöiden tasolla, jotta niistä voitaisiin reflektiivisesti oppia jälleen jotain 

uutta (Järvinen ym. 2000, 80). Johdon asenteiden ja konkreettisen toiminnan merkitys 

yksittäisten työntekijöiden oppimiselle organisaatiokontekstissa onkin todella merkittävä. Raili 

Moilanen (1996) on lisensiaatintyössään tarkastellut johto-, keskijohto- ja työntekijätason 

käsityksiä johdon merkityksistä työssä oppimiselle teollisuusorganisaatiossa. Johtotyötä tekevät 

kokivat tiedon panttaamisen olevan esteenä työntekijöiden oppimismahdollisuuksille ja 

näkivät, että johdon tulisi osallistua enemmän koulutustilaisuuksiin ja näyttää muutenkin 

omalla toiminnallaan esimerkkiä. Keskijohdossa ja tuotannossa työskentelevät työntekijät 

näkivät johdon roolin olevan merkittävimmillään työtekijöiden koulutukseen ohjaamisessa. 

Keskijohdon mukaan työtekijöiden oppimismotivaatiota saattaa estää johdon pitämättömät 

lupaukset esim. tarpeettomasti tehdyt koulutustarvekyselyt. (Mt., 144, 153, 160.) Tämän lisäksi 

johdolta odotetaan positiivista vastakaikua työntekijöiden pyrkimykseen toimia 

organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla. Jos työntekijöiden yritystä muuttaa 

toimintatapoja ei arvosteta, eivät he viitsi nähdä vaivaa reagoidakseen organisaatiomuutoksiin 

uutta oppimalla. (Valpola 2000, 44.)  

 

Tässä vielä yhteenvetona taulukko niistä toiselta oppimisen haasteista, joita 

tutkimuskirjallisuuden mukaan voi esiintyä tehtaassa oppimisympäristönä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Toiselta oppimisen haasteet tehdastyössä 

TYÖNTEKIJÖIDEN 
ASENTEET 

ORGANISAATIOSSA 
VALLITSEVA 

TEHDASTYÖLLE 
OMINAISET HAASTEET 

● Tiedon panttaaminen 
● Työntekijöiden 
defensiivinen käyttäytyminen 
● Ei ymmärretä oman 
osaamisen merkitystä 
kollegoiden tai koko 
organisaation kehittymisen 
näkökulmasta 

● Melu
● Kiire 
● Tietosiilot 
● Erityinen asiantuntijakieli 
● Johtoportaan selkiytymätön  
rooli tietojohtamisessa 

● Tiedosta ja osaamisesta 
palkitaan 
● Vanhoista toimintatavoista 
pidetään kiinni 
● Ei kannusteta osaamisen 
jakamiseen 
● Ei sallita virheiden 
tekemistä tai avun 
pyytämistä 
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7. TUTKITTAVA ILMIÖ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

 

7.1. Tutkimusongelma  

 

Edellä esitettyyn aiempaan tutkimustietoon perustuen voidaan olettaa, että tehdaskontekstissa 

tapahtuva ammatillinen oppiminen on usein luonteeltaan sosiaalisten tilanteiden kautta 

rakentuvaa. Tutkimukset ovat kuitenkin myös osoittaneet, että tehdaskonteksti asettaa paljon 

rajoituksia tällaisten työntekijältä toiselle suuntautuvien oppimistilanteiden syntymiselle ja 

etenkin hierarkkisesti rakentuneessa organisaatiossa eri hierarkiatasojen väliset oppimistilanteet 

saattavat olla hankalasti tunnistettavissa tai rakennettavissa. Olenkin kiinnostunut tutkimaan, 

minkälaisia työntekijältä toiselle oppimisen mahdollisuuksia tehdastyön arjessa esiintyy ja 

mitkä tekijät puolestaan estävät toiselta oppimista hierarkkisessa teollisuusorganisaatiossa. 

Tiivistetysti voin todeta, että tutkittavana ilmiönä on toiselta oppiminen hierarkkisessa 

teollisuusyrityksessä. 

 

On selvää, että jokaisella työyhteisön jäsenellä on omanlaistaan ammatillista asiantuntijuutta. 

Tätä asiantuntijuutta tulisi hyödyntää eri asemiin perustuvien hierarkiatasojen välillä sekä 

kollegiaalisesti vertaisoppimisessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen siis 1) vertaisoppimista, 

joka on samassa asemassa työskentelevien välistä oppimista, 2) esimiehen oppimista alaiselta 

sekä 3) alaisen oppimista esimieheltä. Tutkielmani tarkoitus on siis kartoittaa toiselta 

oppimisen mahdollisuuksia hierarkkisessa teollisuusorganisaatiossa näistä kolmesta 

näkökulmasta käsin sekä syvällisesti perehtyä niihin teollisuusyritykselle tyypillisiin 

ongelmakohtiin, jotka työyhteisössä ehkäisevät ja estävät ammatillista toiselta oppimista 

alaisen ja esimiehen välillä sekä vertaistilanteissa. 

 

Seuraava kuvio (KUVIO 3.) kuvannee ajatustani paremmin. Siitä selviää, että vertaisoppimista 

voi tapahtua sekä esimies- että alaistasolla. Siinä on myös nähtävissä, ne kaksi muuta 

oppimisen tapaa, jotka olen edellä esittänyt.  
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KUVIO 3. Toiselta oppiminen asemasta riippuen eri vuorovaikutustilanteissa 

 

Koska tutkittava ilmiö on toiselta oppiminen hierarkkisessa teollisuusyrityksessä, on tärkeää 

määritellä tarkemmin, mitä hierarkialla tarkoitan. Tässä tutkimuksessa hierarkialla on kaksi 

ulottuvuutta, joista käsin tarkastelen toiselta oppimista. Ensimmäinen ulottuvuus ilmenee 

alaisen ja esimiehen rooleihin perustuvassa hierarkiajaossa. Toinen ulottuvuus ilmenee ikään ja 

kokemukseen eli konkarin ja noviisin rooleihin perustuvassa hierarkiajaossa. Vaikka 

ulottuvuuksia on kaksi, keskityn toiselta oppimisen tarkastelussa esimiehen ja alaisen roolien 

synnyttämään hierarkiajakoon. Iän ja kokemuksen synnyttämää hierarkiaa tarkastelen niissä 

tapauksissa, joissa aineistosta nousee esiin erityisesti tähän liittyviä kokemuksia. Koen 

erottelun tärkeäksi, jotteivät eri tavoilla muodostuneet hierarkiajaot mene sekaisin 

käsitteellisellä tasolla tutkimusta tehdessä.  

 

Aiempaan tutkimustietoon sekä omaan tietämykseeni ja kokemukseeni perustuen oletan, että 

etenkin tuotannon parissa työskentelevien työntekijöiden keskuudessa toiselta oppimiseen 

myönteisimmin suhtautuvat nuoret, vain vähän aikaa samassa työpaikassa olleet työntekijät eli 

noviisit. Vanhimpien työntekijöiden eli konkareiden kohdalla saattaa esiintyä oman tiedon 

pimittämistä, tai sellaisia asenteita, että nuorilla ei ole heille mitään annettavaa ammatillisen 

kehittymisen näkökulmasta 

 

Oletan myös, että yrityksessä esiintyy jonkin verran sellaisia asenteita, jotka vaikeuttavat 

esimiehen ja alaisen välistä oppimista. Tämä johtunee siitä, että kukin työntekijä pitää omaa 

Vertaisoppiminen 

Alainen oppii 
esimieheltä  

Vertaisoppiminen 

Esimies

Toiselta oppiminen 
työyhteisössä 

Alainen

Esimies

Alainen

Esimies oppii 
alaiselta  
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asiantuntijuuttaan niin ainutlaatuisena, etteivät osaa nähdä toisten tietämystä resurssina omalle 

kehittymiselle. Toisaalta voi esiintyä myös paljon tietämättömyyttä oman osaamisen 

välittämisen vaikutuksista muiden työntekijöiden asiantuntijuuden kehittymiselle. Myös 

työtilanteisiin liittyvät haasteet kuten ajan puute ja melu saattavat rajoittaa toiselta oppimisen 

tilanteita etenkin tehdassalissa. En tietoisesti halua tehdä liikaa ennakko-oletuksia, jotteivät ne 

ohjaisi haastattelutilannetta ja omaa asennoitumistani työntekijöihin tai mahdollisiin 

oppimistilanteisiin. 

 

 

7.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää eri asemissa työskentelevien työntekijöiden näkemyksiä toiselta 

oppimisen mahdollisuuksista ja ongelmakohdista teollisuusyrityksessä. Kysymys tässä 

yhteydessä on nimenomaan ammatillisesta oppimisesta. Muuttujana tässä tutkielmassa toimii 

työntekijän asema yrityksessä eli tarkastelun kohteena on se, miten toiselta oppimisen haasteet 

ja mahdollisuudet eroavat sen suhteen, missä organisaatiohierarkkisessa asemassa työntekijät 

ovat toisiinsa nähden oppimiseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Parhaiten 

tutkimusongelmaan voidaan vastata tarkastelemalla ilmiötä teollisuusyrityksessä 

työskentelevien näkökulmasta. 

 

Tutkimusongelman voi jakaa kolmeen päätutkimuskysymykseen ja kahteen alakysymykseen 

seuraavasti: 

 

1. Onko hierarkkisella asemalla vaikutusta toiselta oppimiseen? 
- Millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia työyhteisöstä on löydettävissä eri 
asemassa työskentelevien  työntekijöiden välillä ja keskuudessa?  

 
2. Millaiset ilmiöt haittaavat toiselta oppimista eri hierarkiatasojen sisällä ja välillä? 
 
3. Minkälaisia toiselta oppimisen resursseja teollisuusyritys tietoisesti tarjoaa työntekijöilleen? 

- Kuinka näitä resursseja hyödynnetään teollisuustyön arjessa? 
 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii UPM Kymmene Oyj:n Tervasaaren paperitehtaan yksi 

osasto. Tutkimukseni on siis tapaustutkimus ja koska tutkimus toteutetaan tämän 

kohdeyrityksen toimesta, antaa se tutkimukselleni myös toimeksiantotutkimuksen statuksen. 
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Tutkimuksen tiedeyhteisöä palvelevana tavoitteena on osallistua tieteelliseen keskusteluun, jota 

käydään työssä oppimisen moninaisuuteen liittyen sekä kyseenalaistaa vallalla olevia käsityksiä 

tehdaskontekstista passivoivana oppimisympäristönä. Tutkielman kohdeyritystä palvelevana 

tavoitteena puolestaan on, että aineistosta nousisi esiin sellaista hyödyllistä tietoa, jota 

voitaisiin käyttää voimavarana tulevaisuudessa Tervasaaren henkilöstön kehityksellisten 

visioiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. On itsestään selvää, että henkilöstön ja 

organisaation mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen ovat tehokkaan tuotannon 

avaintekijöitä.  

 

 

7.3. Tutkimusasetelma 

 

Lähtökohta tutkimukselle on siis eri asemassa työskentelevät työntekijät. Selvyyden vuoksi 

totean, että työntekijällä tarkoitan tässä tutkimuksessa ketä tahansa yrityksessä työskentelevää 

henkilöä tämän asemasta ja työtehtävästä riippumatta. Kun taas puhun tehdassalityöntekijöistä, 

tarkoitan paperikoneen äärellä työskenteleviä "paperimiehiä". Tarkastelen tutkimuskohteena 

olevaa ilmiötä paperitehtaan työntekijöiden näkökulmasta kolmelta eri tasolta, eli alaisten, 

heidän lähiesimiestensä ja keskijohtotason kokemuksista käsin. Tämän lisäksi tarkastelen 

työntekijöitä kahdelta organisaation kannalta olennaiselta sektorilta käsin eli tuotannosta ja 

asiakaspalvelusta. Näin pääsen pureutumaan mahdollisimman syvälle organisaation 

oppimiskulttuuriin ja erilaisiin oppimista koskeviin asenteisiin.  

 

Näiden eri asemissa ja tehtävissä työskentelevien työntekijäryhmien avulla pyrin löytämään 

vastauksia siihen kysymykseen, joka tarkastelee organisaatiohierarkian vaikutusta toiselta 

oppimiseen. Valitsin juuri nämä kolme tasoa siksi, että eläköityminen koskee suurelta osin 

nimenomaan tehdassalissa työskenteleviä työntekijöitä ja tästä syystä heiltä saatu informaatio 

oppimistilanteisiin liittyvistä ongelmista on todella arvokasta tietohävikin 

ennaltaehkäisemiseksi. Lähiesimiehet tutkimuksen kohteena on perusteltua siksi, että he ovat 

avainasemassa tehdassalissa työskentelviltä tulevan tiedon käsittelijöinä ja heidän asenteistaan 

paljolti riippuu, koetaanko oppiminen ja tiedon välittyminen mahdolliseksi myös 

hierarkiarakenteellisesti alahaalta ylöspäin. Valitsin myös keskijohdon osaksi tutkimusta, sillä 

keskijohtoa pidetään organisationaalisen tiedon prosessoinnin ja johtamisen avainryhmänä. 

Poikela (2005, 30) toteaakin, että keskijohto asemoituu organisaation solmukohtiin ja sen 
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toiminnasta riippuu tiedonkulku niin ylhäälle kuin alhaalle. Tuotantoa koskevan relevantin 

tiedon suhteen ylin johto on tästä työntekijäryhmästä riippuvainen ja tuotannon työntekijöiden 

osaaminen riippuu heidän ohjaustaidoistaan.  

 

Tutkimushenkilöinä tuotantosektorilta on siis 1) tehdassalityöntekijöitä, 2) vuoromestareita 

(lähiesimies) 3) käyttöpäällikkö (keskijohto). Näiden lisäksi tarkastelen myös 

asiakaspalvelupuolen työntekijöitä eli 1) markkinahoitajia ja heidän esimiestään 2) 

asiakaspalvelupäällikköä. Asiakaspalvelupäällikkö edustaa tutkimuksessa myös keskijohtoa. 

Haastatteluhenkilöt työskentelevät edellä mainituilla kolmella hierarkkisella tasolla 

organisaation sisällä siten, että käyttöpäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö asemoituvat 

keskenään samalle tasolle ja vuoromestarit ja markkinahoitajat asemoituvat toistensa kanssa 

organisaatiohierarkiassa samalle tasolle. Tuotannon työntekijät ovat vuoromestareiden alaisia, 

joten heillä ei ole vastinparia markkinasektorilla. Seuraava kuvio (KUVIO 4) selventää 

työntekijäryhmien hierarkkista asemoitumista toisiinsa nähden. 

 

 

 

 

 
 

KUVIO 4. Työntekijöiden organisaatiohierarkkinen asemoituminen toisiinsa nähden 

 

Markkinatyöntekijänäkökulman tarkoitus tutkimuksessa on tuottaa aineistolle syvyyttä 

tutkittavan osaston eri tehtäväalueita koskien. Tämän lisäksi yritys haluaa saada toiselta 

oppimista koskevaa tietoa myös niistä työntekijöistä, jotka ovat tekemissä asiakkaiden kanssa. 
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Syy, miksi en ottanut ylintä johtoa tarkastelun kohteeksi tuotanto- ja asiakaspalvelusektorilla, 

johtuu täysin käytännön rajoituksista. Totesimme yrityksen yhdyshenkilön kanssa, että ylin 

johto on yleensä niin kiireistä, että he delegoisivat vastaamisen kuitenkin jollekin toiselle 

henkilölle ja täten tämän ryhmän tarkastelu ei tuottaisi tarvittavaa tietoa. Otan johdon roolin 

kuitenkin huomioon haastattelun yhteydessä tarkastellessani haastateltavien näkemystä 

johtamiskulttuurin merkityksestä toiselta oppimisen mahdollistajana. Johtoportaan asenteet ja 

yleinen suhtautuminen määrittävät hyvin paljon sitä, millaisia mahdollisuuksia oppimiselle 

suodaan organisaation sisällä.  

 

Yhteenvetona vielä totean, että tarkastelun kohteena on edellä mainitut kolme työntekijäryhmää 

kahdelta eri sektorilta. Tutkielmassani aion perehtyä toiselta oppimisen haasteiden ja 

mahdollisuuksien tarkasteluun näiden työntekijäryhmien välillä. Tarkastelen oppimista 

ensinnäkin 1) vertaisvuorovaikutuksessa näillä kaikilla kolmella tasolla, toiseksi 2) alaiselta 

esimiehelle suuntautuvassa oppimistilanteessa sekä kolmanneksi 3) esimieheltä alaiselle 

suuntautuvassa oppimistilanteessa.  
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8. METODOLOGISET RATKAISUT 

 

 

Tutkimusotteeni on kuvaava ja ongelmanasettelunsa takia kvalitatiivinen eli laadullinen. 

Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaan laadullisen tutkimuksen on tarkoituksena lähinnä 

ymmärtää eikä niinkään selittää tutkittavaa ilmiötä. Ymmärtämisellä he tarkoittavat eläytymistä 

tutkimuskohteena olevien henkilöiden ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. (Mt., 27 – 28.) 

Itsekin pyrin tässä tutkimuksessa pikemmin kuvailemaan ja ymmärtämään ilmiöitä ja niiden 

alkuperää oppimistilanteiden ehkäisijöinä tai mahdollistajina eri työntekijöiden näkökulmista 

käsin, kuin tarkastelemaan niiden määrällisiä vaikutuksia työn tekemiseen tai selittämään 

niiden yhteyksiä toisiin ilmiöihin. Laadullisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, vaan pyritään kuvaamaan yksittäistä ilmiötä, tai antamaan teoreettisesti mielekäs 

tulkinta tapahtumalle (Eskola & Suoranta 1998, 61; Tuomi & Sarajärvi 2003, 87 – 88).  

 

Tämä tutkimus on myös tapaustutkimus. Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2001, 159) mukaan 

tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisistä tapauksista tuotetaan intensiivistä 

tietoa. Tässä yhteydessä tapauksena toimii Tervasaaren paperitehtaan yksi osasto. 

Tapaustutkimusta kohtaan on esitetty kritiikkiä sen yleistettävyydestä, sillä yhdestä tapauksesta 

on vaikeaa vetää yleistäviä johtopäätöksiä (Metsämuuronen 2003, 171) Alasuutari (1999, 244) 

on kuitenkin todennut, että tapausta ei tarvitse niinkään yleistää vaan sitä tulisi katsella 

esimerkkinä jostakin laajemmasta ilmiöstä.  

 

Aineistohankintamenetelmän valinta oli tässä tutkielmassa melko helppoa. Kvalitatiivisen 

lähestymistavan menetelmänä haastattelu oli luonteva vaihtoehto, sillä oma tietämykseni ja 

osaamiseni eivät riitä esim. etnografiseen tai muuhunkaan havainnointiin. Tämän lisäksi 

kirjallisen aineiston kerääminen työntekijöiltä ei todennäköisesti antaisi vastauksia niihin 

kysymyksiin, jotka tämän tutkielman kannalta ovat olennaisimpia, sillä työntekijöiden 

motivaatio työajan ulkopuolella kirjoitettaviin kirjoitelmiin voi olla kyseenalainen. Haastattelen 

työntekijöitä yksitellen, sillä työtehtävien asettamat rajoitteet eivät anna mahdollisuutta ryhmä- 

tai parihaastattelujen tekemiselle, vaikka ryhmähaastattelut olisivatkin tärkeitä 

tutkimusongelman selvittämisen kannalta. Rajoitteilla tarkoitan sitä, että työntekijöitä 

haastatellaan työaikana ja kahden tai useamman henkilön irrottaminen työstään tunnin ajaksi 

haastattelua varten ei ole mahdollista.  
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Haastattelu on menetelmänä sellainen, jossa sekä kysyjä että haastateltava ovat välittömässä 

vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden ja tämä antaa menetelmälle hyvin henkilökohtaisen 

ulottuvuuden. Haastattelutilanteessa kysymykset esitetään suullisesti ja niihin vastataan 

suullisesti ja ne kirjataan muistiin tai nauhoitetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75, 77 – 78.) 

Nauhoitin myös itse keskustelun, sillä haastateltavien määrästä johtuen saatava aineisto oli liian 

työlästä kirjoittaa käsin ja tällöin olisi saattanut jäädä myös joitain oleellisia asioita kirjaamatta. 

 

Haastattelumuotoja on erilaisia ja itse käytän tässä tutkimuksessa puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Määrittelen menetelmäni puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi, sillä 

tekemäni haastattelu ei ole yksiselitteisesti jompaakumpaa. Menetelmä ei ole puhtaasti 

teemahaastattelu, sillä olen valmiiksi miettinyt täsmentäviä lisäkysymyksiä eri teemojen alle ja 

teemat vain ikään kuin otsikoivat eri kysymysryhmiä. Toisaalta haastattelu ei ole puhtaasti 

puolistrukturoitukaan, sillä haastattelu etenee vapaamuotoisesti, enkä välttämättä esitä kaikille 

haastateltaville kysymyksiä samassa järjestyksessä tai edes samoja kysymyksiä, vaikka tämä 

kuuluisi puolistrukturoidun haastattelun luonteeseen. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 87.) 

Teemahaastattelussa etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen ja 

tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten 

tulkintoja tutkittavista asioista ja heidän asioille antamiaan merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 75, 77 – 78.) 

 

Haastattelulla on sekä etunsa että haittansa. Haastattelun etuna on joustavuus sillä välittömässä 

vuorovaikutustilanteessa voidaan oikaista väärinkäsityksiä ja täsmentää esitettyjä kysymyksiä. 

Kysymykset voidaan myös esittää tutkijan haluamassa järjestyksessä. Eduksi voidaan laskea 

myös se, että haastattelija voi hankkia lisäaineistoa myöhemmin, jos katsoo sen aiheelliseksi. 

Haastattelun huonona puolena voidaan nähdä se, että se vie paljon enemmän aikaa kuin esim. 

tutkimuslomakkeen täyttö ja kerääminen. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 76.) Haittana saattaa olla 

myös se, että haastattelutilanteessa syntynyt vuorovaikutus voi vaikuttaa aineistoon ja täten se 

voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. (Psykonet/helsinki [20.10.2006]). Itse olen kuitenkin sitä 

mieltä, että haastattelutilanteessa syntyvällä vuorovaikutuksella saattaa olla myös positiivinen 

vaikutus tiedon välittymiseen. Jos esimerkiksi haastateltava kokee olonsa luontevaksi 

haastattelutilanteessa, voi hän tulla kertoneeksi paljon sellaisia asioita, jotka eivät koskaan tulisi 

ilmi esim. strukturoitujen kyselylomakkeiden avoimissa vastauskohdissa. Haastattelun lisäksi 
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havainnoin haastattelutilannetta, ja analysoin sen vaikutuksia vastauksiin niiltä osin, kuin se 

tuottaa tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. (Alasuutari 1994, 76.) 

 

Tässä tutkielmassa haastattelen kymmentä henkilöä. Heistä tuotantopuolella työskentelee yksi 

käyttöpäällikkö, kaksi vuoromestaria ja neljä tehdassalityöntekijää. Näiden lisäksi haastattelen 

asiakaspalvelupuolelta yhtä asiakaspalvelupäällikköä ja kahta markkinahoitajaa. Päädyin 

kymmeneen haastateltavaan, sillä se oli yrityksen yhteyshenkilön suositus ja oletan myös 

tutkimushenkilömäärän kasvattamisen aiheuttavan tutkimuksen saturaatiota. Saturaatiolla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään. Tiedonantajat eivät tällöin tuota 

ongelman suhteen enää mitään uutta tietoa ja täten aineisto kyllääntyy (Tuomi & Sarajärvi 

2003 89). Tämän tutkimuksen haastatteluhenkilöt työskentelevät kuitenkin 

organisaatiorakenteellisesti eri tasoilla, joten saan heiltä monista näkökulmista tuotettua tietoa 

ja tästä syystä aineiston kyllääntymisestä ei ole suurta vaaraa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus saada mahdollisimman rikasta tietoa niiltä 

tutkimushenkilöiltä, jotka on tutkimuskohteeksi valittu, sillä otos on määrälliseen tutkimukseen 

nähden pieni. Tätä voidaan edesauttaa jakamalla kysymykset etukäteen, jotta haastateltava voi 

jäsentää omia ajatuksiaan käsiteltävästä ilmiöstä jo valmiiksi ennen haastattelutilannetta. Tämä 

myös edistää tutkimuksen eettisyyttä, sillä haastateltavilla on oikeus tietää etukäteen, mitä 

aihetta haastattelu koskee. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75.) Myös itse toimitin 

haastattelukysymykset etukäteen niille henkilöille, jotka halusivat ne ennen 

haastattelutilannetta lukea, mutta läheskään kaikki eivät kokeneet tätä tarpeelliseksi.  

 

Koska haastattelussa on tarkoituksena saada mahdollisimman paljon hyvää ja relevanttia tietoa, 

haastateltavien valinnan ei tule olla satunnaista. Tiedonantajiksi tulisikin valita sellaiset 

henkilöt, joilla on mahdollisimman paljon syvällistä ja moniulotteista tietoa asiasta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 70, 87 – 88). Itse en myöskään valinnut tutkimushenkilöitä satunnaisesti, vaan 

yrityksen yhteyshenkilön kanssa valitsimme haastateltavat sellaiselta osastolta, jonka jo 

valmiiksi tiedetään olevan kiinnostunut saamaan syvällistä tietoa toimintansa kehittämisestä ja 

oppiminen ja sen mahdollisuudet nähdään olevan kehittymisen avaintekijöitä. Tämän lisäksi 

kyseisellä osastolla ei ollut haastatteluhetkellä menossa mitään suuria investointeja, jotka 

voisivat aiheuttaa turhaa kiirettä haastattelutilanteeseen.  
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Haastateltaviksi henkilöiksi oli tavoitteena valita sekä nuoria että kokeneempia työntekijöitä ja 

myös pari naista, jotta tutkimusjoukosta tulisi heterogeenisempi. Valitettavasti 

haastattelujoukon heterogeenisuus ei toteutunut aivan toivotulla tavalla, sillä tuotantopuolella 

vanhemman polven työntekijät eivät halunneet osallistua haastatteluun, joten suurin osa 

haastateltavista oli n. 30-vuotiaita. Syytä, miksi he eivät halunneet osallistua tutkimukseen, ei 

minulle kerrottu. Heterogeenisuus ei toteutunut myöskään sukupuolen osalta, sillä 

tuotantopuolella vain yksi haastateltavista oli nainen. Itse en varsinaisesti päässyt vaikuttamaan 

tutkimushenkilöiden valintaan, sillä en tunne työntekijöitä lainkaan, ja tästä syystä Tervasaaren 

yhteyshenkilö ja pari keskijohdon edustajaa tekivät valinnan puolestani. Tämä saattaa vaikuttaa 

tuloksiin siten, että valintojen kohteeksi päätyneet työntekijät ovat orientoituneet niin, että he 

saattavat antaa liioitellun positiivisen kuvan yrityksen työntekijöistä. Haastateltavien valinta on 

kuitenkin tapahtunut moniportaisesti siten, että yhteyshenkilö valitsi keskijohdon edustajat ja 

he molemmat valitsivat alaisuudestaan kaksi vuoromestaria ja kaksi markkinahoitajaa. 

Moniportaisuutta lisää vielä se, että vuoromestarit valitsivat alaisuudestaan haastateltavat 

tehdassalityöntekijät, joten ainakaan heidän valintansa ei ole tapahtunut vain yhden ihmisen 

intressien perusteella. Toisaalta olen myös luottavainen sen suhteen, että koska tämä on 

toimeksiantotutkimus, haluaa yritys saada mahdollisimman luotettavaa ja käyttökelpoista 

tietoa. 

 

Haastattelun lisäksi perehdyn yrityksen omiin materiaaleihin yksikön omilta verkkosivuilta ja 

erilaisiin tuotettuihin dokumentteihin. Olen myös työskennellyt Tervasaaren yksikössä neljän 

vuoden aikana erilaisissa työtehtävissä yhteensä 16 kk ajan muutaman kuukauden jaksoissa, 

joten minulle on syntynyt hieman esiymmärrystä yrityksen toimintakulttuurista ja 

organisaatiorakenteesta ja tähän kokemukseen perustuen olen tehnyt mm. ennakko-oletuksia 

tutkittavasta ilmiöstä. Tämä lisäksi olen koko teoreettisen viitekehyksen kokoamisen ajan 

tehnyt tiivistä yhteistyötä yrityksen yhteyshenkilön kanssa ja täten keskustelujen kautta 

selvittänyt yrityksen henkilöstönkehitystoimintaan liittyviä käytäntöjä. Nämä eivät ole olleet 

virallisia aineistonhankintatilanteita, mutta ne ovat kuitenkin olleet tarpeellisia tiedollisia 

kanavia kokonaiskuvan hahmottamisessa. 
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Tässä on lueteltuna aineistonkeruussa käytetyt keskeiset teemat. Teemojen alle olin jo 

etukäteen laatinut joukon täsmentäviä kysymyksiä, joita esitin kullekin haastateltavalle tarpeen 

mukaan. Haastattelu on kokonaisuudessaan luettavissa liitteistä (LIITE 1.). 

 

1. Oman työ- ja koulutushistorian kuvausta 

2. Omien työtehtävien kuvausta 

3. Ammattitaidon kehittyminen työelämässä 

4. Ammatillinen tieto 

5. Toiselta oppimisen mahdollisuudet tehdastyössä 

6. Organisaatiokulttuuri ja toiselta oppiminen 

7. Toiselta oppimisen haasteet ja ongelmat 
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9. TUTKIMUSTAPAUKSEN ESITTELY 

 

 

Tutkimuksen kohteena on UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren yksikkö, joka on siis yksi 

UPM:n paperitehtaista. Tarkemman tarkastelun alla on kuitenkin tämän yksikön yksi osasto. 

Valitsin tämän yrityksen tutkimuskohteekseni, koska Tervasaari on minulle ennestään tuttu 

työnantaja ja täten olen jo valmiiksi perillä yrityksen toimintakulttuurista.  

 

UPM-Kymmene Oyj on mielestäni oivallinen esimerkki yrityksestä, jolla on pitkät ammatilliset 

perinteet takanaan ja joka on vuosikymmenten saatossa laajentunut yhden paperikoneen 

yrityksestä koko maailmassa vaikuttavaksi konserniksi. UPM-Kymmene Oyj käyttää paljon 

resursseja henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja täten on myös kiinnostunut samaan tietoa 

oppimisen mahdollisuuksista ja rajoitteista myös tämän Pro gradu-tutkielman myötä. Yritys on 

myös määritellyt ja arvottanut erilaisia työssä oppimisen prosesseja siten, että heidän 

näkemyksensä mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä aidoissa työtilanteissa, 20 % 

oppimisesta tapahtuu vuorovaikutustilanteissa toiselta oppimalla ja 10 % oppimisesta tapahtuu 

formaaleissa opetustilanteissa. Tässä tutkimuksessa, kuten jo aiemmin on mainittu, keskitytään 

siis tuohon 20 %:n osuuteen. 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen kohteena olevaa yritystä hieman tarkemmin. Ensin esittelen, 

millainen UPM-Kymmene Oyj on konsernina ja toisessa alaluvussa keskityn Tervasaaren 

tehtaan ominaispiirteiden kuvaamiseen. Esittelen UPM:n melko perusteellisesti, jotta lukijalle 

muodostuu käsitys siitä, millainen yritys tässä tutkimuksessa on tarkastelun alla ja kuinka 

suuresta konsernista on kysymys. Kaikki konsernia koskeva informaatio on peräisin vuoden 

2006 esittelykalvoista jotka pohjautuvat konsernin vuosikatsaukseen (UPM Annual Report 

2005). Tervasaaren yksikköä koskeva tieto on saatu myös esittelykalvoista ja nämä kalvot 

löytyvät Tervasaaren sisäisiltä verkkosivuilta.  

 

 

9.1. UPM- Kymmene Oyj kornsernina 

 

UPM-Kymmene Oyj:n pääasiallisina tuotteina on paperi, jalosteet ja puutuotteet. Papereista 

tärkeimpinä voidaan mainita, sanoma- ja aikakauslehtipaperi, hienopaperi ja kirjekuori paperi. 
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Jalosteilla tarkoitetaan mm. kaupan ja teollisuuden alan käyttöön tehtyä tarralaminaattia sekä 

erilaisia teollisuuden ja kuljetusalan tarpeisiin valmistettuja kääreitä. UPM-Kymmenellä on 

toimintaa myös puutuotteiden tuottajana ja näitä tuotteita tehdään mm. puuseppä- ja 

huonekaluteollisuudelle.  

 

Vuonna 2005 yrityksen myynti oli 9350 miljoonaa euroa. Myynnistä suurin osa tulee 

aikakauslehtipaperista (32 %) sekä hieno- ja erikoispapereista (23 %). Hieno- ja erikoispaperit 

ovat nimenomaan Tervasaaren ydinosaamista. Hieno- ja erikoispapereilla tarkoitetaan tarran 

taustapaperia, kirjekuoripaperia ja säkki- ja voimapaperia. UPM-Kymmenen vahvin markkina-

asema löytyykin nimenomaan aikakauslehtipaperin ja tarrapaperin tuottajana, sillä molempien 

osalta UPM-Kymmene on sekä Euroopan että maailman suurin tuottaja. UPM-KYMMENE 

Oyj:n tuotteet käyvät ilmi myös kuviosta 5. 

 
 

 
 

KUVIO 5. UPM-Kymmene Oyj:n ja Tervasaaren pääasialliset tuotteet 

 

 

UPM-Kymmene Oyj on globaali yritys, ja se näkyy mm. siinä, että sillä on kaiken kaikkiaan 69 

tuotantolaitosta ympäri maailmaa 15 eri maassa. Tietynlainen Eurooppa-keskeisyys on 

kuitenkin nähtävissä, sillä näistä tuotantolaitoksista Euroopassa on 61 ja Suomessakin jopa 25. 

Henkilöstöä konsernilla on vuonna 2006 kaikkiaan n. 31500 ja tästä suomessa työskentelee 
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jopa 55 %. Tästä voi mielestäni varovasti päätellä, että UPM-Kymmenen sisäinen kulttuuri on 

ainakin jossain määrin värittynyt suomalaisten toimintatapojen ja arvojen mukaiseksi. Tästä 

syystä myös minun on kenties helpompi ymmärtää asenteita ja toimintatapoja, jotka koskevat 

oppimista, sillä olen sosiaalistunut suomalaiseen kulttuuriin. 

 

UPM-Kymmene Oyj:llä on visio olla alansa paras ja kiinnostavin yritys. Ainakin Suomessa 

tämä on jo saavutettu, mutta vision toteutumiseen globaalilla tasolla tehdään jatkuvasti töitä. 

Yksi keino on osaamisen ja oppimisen kehittäminen. Tämä asenne onkin päivittäin näkyvissä 

konsernille muutama vuotta sitten lanseeratussa sloganissa "We lead. We learn.". Konsernin 

esittelymateriaalissa todetaan myös, että "innovointi ja tiivis kanssakäyminen eri sidosryhmien 

kanssa muodostavat perustan jatkuvalle oppimiselle.". Tästä mielestäni käykin hyvin ilmi se, 

että tämä suuri konserni on todella tiedostanut oppimisen merkityksen jatkuvan ja kasvavan 

menestyksen avaintekijänä. (UPM:n esittelykalvot vuodeksi 2006/ 2.10.2006.)  

 

 

9.2. Tervasaaren yksikkö 

 

Tervasaaren ensimmäinen paperikone käynnistyi talvella 1873 ja tällöin on perustettu myös 

Tervasaaren paperitehdas. Tällä hetkellä tehtaassa on käynnissä vielä neljä paperikonetta: PK 5 

(käynnistysvuosi 1938), PK 6 (1966), PK 7 (1986), PK 8 (1996), mutta paperikone 6:n toiminta 

lopetetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. 

 

Tervasaaren ydinosaamista ovat hieno- ja erikoispaperit. Tervasaaressa valmistetaan kirjekuori- 

ja pussipaperia (PK 7), säkki- ja pakkauspaperia (PK 6) sekä tarran taustapaperia (PK 5 ja PK 

8). Tervasaari onkin tarran taustapaperin valmistajana maailman suurin tuotantoyksikkö 

(Moilanen ym. 2005, 53). 

 

Tervasaarella on henkilöstöä n. 800, joista 600 on tuotannon työntekijöitä ja 200 työskentelee 

toimihenkilötehtävissä. Keski-ikä tehtaassa on 44 vuotta ja naisia työntekijöistä on n. 15 %. 

Koneet käyvät ympäri vuorokauden eli työntekijät tekevät keskeytymätöntä kolmivuorotyötä. 

(Tervasaaren esittelykalvot vuodeksi 2006.) Tehdastyötä paperitehtaassa voidaan kuvailla 

rutiininomaiseksi, joskaan ei yksinkertaiseksi, sillä työntekijöiltä vaaditaan korkeaa 

teknologista osaamista niin kuin muillakin teollisuudenaloilla.  



 54

10. AINEISTOJEN KUVAUSTA 

 

 

10.1. Kirjallinen aineisto 

 

Tässä luvussa tarkastellaan sellaisia käytänteitä, joita Tervasaari tietoisesti tarjoaa 

työntekijöilleen toiselta oppimisen resursseina. Olen perehtynyt yrityksen omiin materiaaleihin 

selvittäessäni näitä asioita ja liitän niitä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan 

tutkimustietoon. Tulosten analyysivaiheessa onkin tarkoitus tarkastella, käytetäänkö näitä 

toiselta oppimisen tilanteita hyväksi teollisuustyön arjessa vai ovatko ne vain 

hyödyntämättöminä toimintoina ja käyttämättöminä resursseina kohdeyrityksen 

toimintakertomuksissa ja vuosikohtaisissa tavoitteissa.  

 

 

10.1.1 Hiljaisen tiedon välittyminen – HILTI-projekti 

 

Tervasaaressa on jo tähän mennessä tiedostettu hiljaisen tiedon merkitys asiantuntijuuden 

muodostumisessa ja henkilöstön eläköitymisen vaikutukset tulevaisuuden ydinosaamisessa. He 

tarttuivat niin sanotusti härkää sarvista ja saivat apua hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja 

käyttöön ottoon. Keväällä 2004 käynnistettiin hiljaisen tiedon tunnistamisen ja siirtämisen 

projekti, joka sai lempinimen HILTI. Projekti toteutettiin yhteistyössä Tervasaaren, Jyväskylän 

yliopiston, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja konsulttiyhtiö Olorin Oy:n kanssa. 

Tämä projekti on osa Eläkevakuutusyhtiön työhyvinvointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään 

työssä jaksamista ja osaamisen välittymistä eri-ikäisten työntekijöiden kesken (Moilanen ym. 

2005, 10, 52) 

 

Projektissa oli mukana kaikkiaan 80 esimiestä kaikilta Tervasaaren osastoilta. Tarkoituksena 

oli opetella tunnistamaan osaamiseen liittyvää hiljaista tietoa ja siirtämään sitä eteenpäin. 

Projekti koostui kolmesta ohjatusta seminaarijaksosta ja opitun soveltamisesta käytäntöön 

omassa yksikössä sekä erikseen yrityksen käyttöön tuotetusta materiaalista. Esimiesten avuksi 

koottiin informaatiopaketti hiljaisesta tiedosta sekä työkirja, joka sisältää työkaluja hiljaisen 

tiedon tunnistamisen ja siirtämisen helpottamiseksi. Kullakin oppijalla tulee olla hallussaan 
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tällainen kirja, jota esimies seuraa ja täyttää. Sekä oppikirjan että työkirjan painopiste on 

ikäjohtamisessa. (Moilanen ym. 2005, 10, 52, 53, 58.) 

 

Hiljainen tieto on Tervasaaressa tuttu käsite etenkin esimiehille, mutta sen välittämisessä on 

edelleenkin ongelmia. Tämän tutkielman yhtenä tarkoituksena onkin selvittää näitä 

ongelmakohtia, jotta esimiesten kartoittama hiljainen tieto saataisiin yhä paremmin liikkuvaksi 

yrityksen sisällä. 

 

 

10.1.2. Työhön perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Työhön perehdyttäminen kuuluu jokaisen uuden työntekijän oikeuksiin. Perehdyttäminen on 

uuden työntekijän tutustuttamista työtehtäviin ja työyhteisöön sekä koko organisaatioon 

(Viitala 2005, 252). Perehdyttäminen pitää sisällään niiden tietojen välittämistä, joiden avulla 

uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, siellä työskentelevät ihmiset ja työyhteisön 

oleelliset toimintatavat.. Perehdyttämisessä on tärkeää esitellä koko organisaatiota myös 

laajemmin, jotta uudelle työntekijälle muodostuu käsitys koko kontekstista, jossa hän tulee 

työskentelemään. (TTK. Työnopastus ja perehdytys [12.4. 2007] ) Perehdyttäjän tulee olla 

sitoutunut tähän tehtävään ja Tervasaaressa perehdyttäjä käy tehtävää varten erityisen 

koulutuksen. Perehdytyksen laatua seurataan perehdyttämislomakkeella (LIITE 2), jonka 

täyttävät sekä perehdyttäjä, että perehdytettävä. 

Työnopastus puolestaan pitää sisällään varsinaiseen työhön liittyvät asiat. Siinä uudelle 

työntekijälle opetetaan kädestä pitäen työn tekemisen eri vaiheet sekä työn tulosten laadun eri 

osatekijät (Viitala 2005, 359). Tärkeää on opastaa mm. koneen ja työvälineiden käytössä, mitkä 

ovat oikeat ergonomiset työtavat ja –asennot sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Myös 

koneen tai työpisteen huolto kuuluu olennaisena osana työnopastukseen. (TTK. Työnopastus ja 

perehdytys [12.4. 2007] ). Työnopastuksen keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu, että uusi 

työntekijä hahmottaa oman työnsä merkityksen koko organisaation tuotannon lopputulosten 

kannalta (Viitala 2005, 360). Työnopastusta ainakin Tervasaaressa annetaan uusien 

työtekijöiden lisäksi myös kokeneemmille työntekijöille, jos he haluavat esimerkiksi tutustua 

omalla osastollaan uuteen työtehtävään. 
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10.1.3. Kehityskeskustelut 

 

Kehityskeskustelu on johtamisen työkalu ja oleellinen osa esimies – alainen-yhteistyössä. 

(Valpola 2002, 13). Kehityskeskustelu on myös sekä alaisen että esimiehen välillä käyty 

ajatusten vaihto alaiseen kohdistuvista odotuksista ja arvioinneista, joka käydään kannustavassa 

ja yhteisymmärrykseen pyrkivässä hengessä (Valpola 2000, 7). Kehityskeskustelut ovat tämän 

tutkimuksen yhteydessä tarkastelun alla, koska niissä voi syntyä palautteen annon avulla monia 

oppimistilanteita alaisen ja esimiehen välillä. Kehityskeskustelut ovat siis oivallinen areena eri 

hierarkiatasojen välillä tapahtuvaan oppimiseen. 

 

UPM:ssä kehityskeskusteluille pyritään luomaan myönteinen ilmapiiri ja keskustelulle avoin 

vuorovaikutus. Oikean ilmapiirin luominen kannustaa oman osaamisen realistiseen arviointiin 

ja palautteen vastaanottamiseen. Kehityskeskustelut alkavatkin yleensä suunnittelulla ja 

viestinnällä. Esimies tiedottaa hyvissä ajoin ennen keskustelua aikatauluista ja keskustelun 

sisällöstä tiimin jäsenille tai työntekijälle. Ennen keskustelua on yhteisesti sovittava, mihin 

kehityskeskustelulla pyritään. Ennen keskustelua on myös sekä esimiehen että alaisen 

valmistauduttava huolella. Molempien osapuolten on perehdyttävä ja analysoitava edellisen 

kehityskeskustelun tuottamaa tietoa ja pohdittava miten hyvin edelliset tavoitteet on saavutettu.  

(PPR-Käsikirja [25.10. 2006]). 

 

Varsinainen keskustelu aloitetaan edellisen vuoden tavoitteiden läpikäymisellä. Tärkeää on, että 

työntekijä saa ensin kertoa oman mielipiteensä tavoitteiden onnistumisesta, ja tämän jälkeen 

esimies kommentoi ja arvioi työntekijän suoriutumista omasta näkökulmastaan käsin. Tärkeää 

on, että kummatkin osapuolet arvostavat toistensa näkemystä asiasta ja keskustelussa pyritään 

yhteisymmärrykseen kehittämistarpeista. Kun vanhat tavoitteet on käsitelty, siirrytään yhdessä 

määrittelemään uusia tulevia tavoitteita. Ne on oltava selkeästi määriteltyjä, mitattavissa, 

aikaan sidottuja ja realistisia. On tärkeää, että työntekijällä on itsellään mahdollisuus vaikuttaa 

tavoitteiden määrittelyyn, jotta motivoituminen sopimuksesta kiinnipitämiseen tehostuu. 

Tavoitteiden asettamisen jälkeen pohditaan yhdessä työntekijän kannalta kriittisimpiä 

osaamisalueita.  Näiden määrittelyssä tulee käydä rakentavaa vuoropuhelua työtekijän 

vahvuuksista ja myös kehittämisen paikoista. (PPR-Käsikirja [25.10. 2006]). 

 



 57

Keskustelun loppupuolella käydään yhdessä kriittistä pohdintaa siitä, että onko työnteolla 

riittävät edellytykset sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tässä yhteydessä käydään läpi 

esim. työhyvinvointia, fyysisen työympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, työilmapiiriä, 

esimiehen antamaa tukea ja työyhteisön tarjoamia tukiverkostoja. (PPR-Käsikirja [25.10. 

2006]). Palautteen pyytäminen voi olla esimiehelle vaikeaa, mutta vain sen avulla hän saa 

subjektiivista näkökulmaa omaan toimintaansa esimiehen roolissa (Valpola 2000, 179). 

Nimenomaan tässä yhteydessä kehityskeskustelulla on myös esimiehen oppimista edistävä 

funktio.  

 

Lopuksi laaditaan yhteenveto kaikista edellä keskustelluista asioista ja tästä yhteenvedosta 

laaditaan työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Siihen kirjataan sellaisia 

toiminta-alueita, joilla työntekijällä katsotaan olevan kehittymisen tarvetta ja 

parannusehdotusten tulisi lähteä työntekijältä. Tärkeää on peilata näitä kehittämisen kohteita 

työntekijän omiin odotuksiin ja kriittisiin osaamisalueisiin. Lopuksi on hyvä keskustella myös 

siitä, miten esimies voi tukea työntekijää saavuttamaan nämä uudet tavoitteet. Näitä tavoitteita 

lähdetään vähitellen toteuttamaan jokapäiväisessä työssä ja sekä esimies että työntekijä 

seuraavat tavoitteiden toteutumista päivittäin. Tämän lisäksi muutaman kuukauden kuluttua 

järjestetään seurantakeskustelu, jossa palataan määriteltyihin tavoitteisiin ja siihen, miten ne on 

saavutettu. Alla olevassa kuviossa on vielä tiivistettynä UPM:n kehityskeskusteluprosessin eri 

vaiheet oikeassa järjestyksessä. (PPR-Käsikirja [25.10. 2006]). 

 

 

 

KUVIO 6. Prosessikuvaus UPM:n kehityskeskusteluista 
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10.1.4. Esimiesmääräraha 

 

Tervasaaren tehdas kannustaa ja tukee oma-aloitteista sisäisen toiminnan kehittämistä 

vuosittain. Kannustimena toimii ns. esimiesmääräraha, jonka avulla esimiehet voivat järjestää 

ryhmälleen tilaisuuden, jossa on erikseen työyhteisöä tai työtehtäviä koskeva kehittämisosuus 

ja tämän jälkeen vapaamuotoisempi osuus esim. saunomisen ja iltapalan, jääkiekko-ottelun tai 

teatterin merkeissä. Tilaisuus järjestetään kokonaisuudessaan työntekijöiden vapaa-ajalla, joka 

mielestäni vaatiikin erityistä sitoutumista ryhmän kehittämistoimintaan. Esimiesmäärärahan 

osuus on 100 €/osallistuja /vuosi, eikä käyttämättä jäänyttä rahaa voi siirtää seuraavalle 

vuodelle. 

 

Kehittämisosuuden tarkoituksena on siis yhteisesti ryhmän kanssa miettiä ratkaisua, johonkin 

heidän työtehtäviään koskettavaan ongelmaan. Tervasaarella on tästä ollut muutamia 

esimerkillisiä kokemuksia siten, että toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ongelmiin on todella 

löytynyt ja näin yrityksen sisäinen kehittyminen ainakin tietyllä osastolla mahdollistunut. Jotta 

kehittämistoiminta todella vastaisi tarkoitustaan, on esimiesten aina etukäteen laadittava 

suunnitelma, jossa määritellään illan tavoitteet ja kehitysosuuden sisältö. Esimiehellä on 

tilaisuudesta myös raportointivastuu omille esimiehilleen siten, että tilaisuuden jälkeen hänen 

on laadittava yhteenveto käsitellyistä aiheista ja niistä ratkaisumalleista, joihin keskustelussa on 

päädytty.  

 

Tällainen esimiesmäärärahatilaisuus on mielestäni oiva esimerkki ryhmässä tapahtuvasta 

toiselta oppimisesta ja tällaisten tilaisuuksien järjestäminen kertoo yrityksestä mielestäni sen, 

että siellä ollaan vahvasti kehittymisorientoituneita. Näissä tilaisuuksissa on selkeästi esillä 

työssäoppimisen sosiaalinen ja reflektiivinen prosessi kokemusten vaihtoineen ja ryhmän 

yhdessä suorittaman reflektion ja pohdinnan kautta (Järvinen & Poikela 2001). Tällaiset 

tilaisuudet ovat mielestäni parhaimmillaan todella tehokkaita ryhmässä oppimisen muotoja, 

sillä niissä voidaan vapaamuotoisesti keskustella työntekoa vaivaavista ongelmista ilman 

kiirettä ja muita oppimista ehkäiseviä vaikutuksia. Näissä tilaisuuksissa myös työntekijöiden 

keskinäiset asemat eivät ole toimintaa määrittävä tekijä, joten toiselta oppiminen esimiesten ja 

alaisten välillä voi helpottua.  
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10.2. Haastatteluaineisto 

 

Haastatteluaineistoni koostuu kymmenestä haastattelusta. Haastattelemistani henkilöistä neljä 

työskentelee tehdassalissa, kaksi vuoromestareina, yksi toimii käyttöpäällikkönä, yksi toimii 

asiakaspalvelupäällikkönä ja kaksi haastateltavista on markkinahoitajan tehtävissä.  Kuvailen 

ensin tuotantosektorilla työskentelevien taustoja ja tämän jälkeen tarkastelun alla on 

asiakaspalvelupuolella työskentelevien työ- ja opiskeluhistoria 

 

Kaikki neljä tehdassalityöntekijää olivat miehiä ja he edustivat suurin piirtein samaan ikäpolvea 

ollen 27 – 36-vuotiaita Kaksi heistä oli opiskellut paperityömieheksi valmistavassa 

teollisuusoppilaitoksessa ja he olivat valmistumisensa jälkeen saaneet heti töitä Tervasaaresta. 

Toiset kaksi tehdassalityöntekijää olivat puolestaan opiskelleet ensin sähköalantutkinnon ja 

myöhemmin saaneet töitä Tervasaaresta. Molemmat heistä olivat opetelleet tämänhetkisen 

työnsä ilman erillistä paperialan koulutusta. Haastateltavien tehdassalityöntekijöiden työurat 

Tervasaaressa ovat tähän mennessä kestäneet 7 - 12 vuotta, joka on siis keskiarvoon 

suhteutettuna vähän. 

 

Vuoromestareista toinen oli mies ja toinen oli nainen. He edustivat jossain määrin myös eri 

sukupolvea toisen ollessa yli viisikymmentävuotias ja toinen oli hieman yli 

kolmekymmentävuotias. Molemmat olivat suorittaneet insinööri- tai teknikkotasoisen 

koulutuksen. Vanhempi vuoromestari on aloittanut Tervasaaressa työnsä 1980-luvulla, joten 

hän oli haastatelluista pisimpään työskennellyt Tervasaaren palveluksessa. Hän oli tästä syystä 

myös tärkeä tietolähde vanhemman polven näkökulmasta toiselta oppimiseen ja hänen 

vastauksistaan oli mahdollista tulkita paljon organisaatiokulttuurin muutokseen liittyviä asioita. 

Nuorempi vuoromestari oli suorittanut ennen insinöörin tutkintoaan myös paperialan 

perustutkinnon, joten hänellä oli jonkin verran omakohtaista tietoa ja kokemusta myös 

tehdassalityöstä.  

 

Käyttöpäällikkö oli hieman yli kolmekymmentävuotias ja oli nuoresta iästään huolimatta 

ehtinyt työskennellä myös tehdassalin puolella muutamia vuosia ennen insinöörin tehtäviä. Hän 

oli työnteon ohella opiskellut itsensä paperi-insinööriksi ja saanut tämän jälkeen koulutustaan 

vastaavia töitä. Koska hänelläkin oli siis useamman vuoden kokemus paperin tekemisestä aivan 
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ruohonjuuritasolta lähtien, osasi hän tarkastella monia asioita työmiehen näkökulmasta käsin. 

Hänellä oli näin ollen myös hyvää vertailupohjaa toiselta oppimiseen eri asemissa 

työskentelevien välillä. 

 

Asiakaspalvelusektorilta (markkinahoitajat ja asiakaspalvelupäällikkö) kaikki haastateltavat 

olivat naisia. Ensimmäiseksi haastattelemani markkinahoitaja oli hieman alle neljänkymmenen 

ja hänen uransa Tervasaaressa on kestänyt noin kymmenen vuotta. Hän on 

peruskoulutukseltaan markkinointialan yo-merkonomi ja hän on työskennellyt määräaikaisilla 

työsuhteilla eri osastoilla ja ollut mukana eri projekteissa ennen tämän hetkistä työsuhdettaan. 

Toinen markkinahoitaja puolestaan oli hieman alle kolmenkymmenen ja myös hänen uransa 

Tervasaaressa on kestänyt noin 10 vuotta. Hänellä on ammattikorkeakoulututkinto taustalla. 

Myös hänellä on kokemusta useammasta eri tehtävästä Tervasaaren palveluksessa ennen tätä 

nykyistä markkinahoitajan tehtävää.  

 

Asiakaspalvelusektorin keskijohtoa ja markkinahoitajien lähiesimiestä edustaa tässä 

tutkimuksessa asiakaspalvelupäällikkö. Hänellä on myös toisen vuoromestarin ohessa tämän 

tutkimuksen haastateltavista pisin työhistoria. Asiakaspalvelupäällikkö oli hieman yli 

viisikymmentävuotias ja hän oli aloittanut työnsä Tervasaaressa vuonna 1980-luvulla ensin 

tehden erilaisia sihteerin töitä ja sittemmin siirtynyt asiakaspalvelupäällikön tehtäviin. Myös 

hänen näkökulmansa toiselta oppimiseen on arvokasta tarkasteltaessa organisaatiokulttuurin 

muutosta Tervasaaressa. 
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11. AINEISTOJEN ANALYYSIÄ JA TULKINTAA 

 

 

Tässä tutkimuksessa käytän analyysimenetelmänä teemoittelua, sillä se on yksi käytetyimmistä 

laadullisen aineiston analyysimenetelmistä. Lisäksi tarkastelen aineistoani sisällönanalyysin ja 

sisällön erittelyn menetelmin. Sisällön erittelyn avulla pyrin ilmentämään vastausten 

intensiteettiä. Aineiston koko on niin pieni, että ei ole kannattavaa esittää numeerisesti 

keskenään samojen vastausten määrää. Olennaista ei ole se, että kuinka moni vastauksista 

käsitteli samaa ongelmakohtaa, vaan olen pyrkinyt nostamaan esiin jokaisen yksittäisen toiselta 

oppimiseen liittyvän ilmiön, jotta Tervasaari voisi tarkastella asiaa kriittisesti reflektoiden. 

Vaikka haastatteluaineisto on kerätty kahdelta eri sektorilta, tarkastelen kummastakin saamiani 

vastauksia samojen teemojen yhteydessä. Jos jotain erityistä eroavaisuutta näiden kahden 

sektorin välillä on kuitenkin havaittavissa, nostan näitä eroja korostetusti esille.  

 

Analyysiprosessi alkoi haastattelujen litteroinnilla, eli kirjoitin haastattelut sanasta sanaan. 

Tämän jälkeen luin haastattelut useaan kertaan läpi, jotta kokonaiskuva hahmottuisi. Tämän 

jälkeen pyrin yksi haastattelu kerrallaan tunnistamaan tekstistä toiselta oppimisen 

mahdollisuuksia ja haasteita, jotka ilmenivät niin vertaistasolla kuin eri hierarkiatasojen 

välilläkin. Kun olin jokaisesta haastattelutekstistä löytänyt näitä asioita, aloin etsiä erilaisia 

yhdistäviä tekijöitä eri kokemuksille, eli toisin sanoen yritin löytää aineistosta teemoja, jotka 

otsikoisivat samankaltaisia vastauksia.  

 

Aloitan analyysin peilaamalla vastauksia tutkimuskysymyksiini eli kartoitan toiselta oppimisen 

haasteita ja mahdollisuuksia eri hierarkiatasojen välillä ja sisällä. Ensimmäiseksi tarkastelen 

vertaisoppimista kaikkien haastateltavien näkökulmasta. Tuon aluksi esille niitä teemoja, jotka 

näyttävät olevan oleellisia toiselta oppimisen mahdollistajia paperiteollisuuden arjessa sekä 

tuotanto- että asiakaspalvelupuolella. Vastauksissa on huomattava, että tuotantopuolen 

esimiestasolla työskentelevät haastateltavat vastasivat sekä omasta näkökulmastaan että 

tehdassalityöntekijöiden näkökulmasta käsin. Vastaukset eivät siis perustu pelkästään 

omakohtaisiin kokemuksiin vaan vertaisoppimista on osattu tarkastella myös toisen työntekijän 

asemasta käsin. Vertaisoppimisen mahdollisuuksien jälkeen käsittelen sellaisia haasteita ja 

ongelmia, jotka koettiin jollain tavalla vaikeuttavan vertaisoppimista.  
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Vertaisoppimisen tarkastelun jälkeen analysoin toiselta oppimisen mahdollisuuksia ja haasteita 

hierarkiatasolta toiselle. Aloitan toiselta oppimisen mahdollisuuksien tarkastelun niistä 

tilanteista, joissa esimiehet oppivat jotain alaisiltaan. Tämän jälkeen vuorossa on jälleen 

niiden arjesta löytyvien haasteiden tarkastelu, jotka hankaloittavat alaiselta esimiehelle 

suuntautuvaa toiselta oppimista. Viimeiseksi haastatteluaineistosta tarkastelen 

tutkimusasetelmani viimeistä vaihetta eli kuinka alaiset voivat oppia esimiehiltään ja millaisia 

ongelmallisia ilmiöitä näissä toiselta oppimisen tilanteissa voi olla.  Tässä vielä tiivistetysti 

esitettynä se, missä järjestyksessä käsittelen toiselta oppimista analyysiluvussa. 

 

Vertaisoppiminen 

- Mahdollisuudet 

- Haasteet 

 

Oppiminen alaiselta 

- Mahdollisuudet 

- Haasteet 

 

Oppiminen esimieheltä 

- Mahdollisuudet 

- Haasteet 

Lopuksi tarkastelen vielä niitä toiselta oppimisen mahdollisuuksia, joita yritys tietoistesti 

tarjoaa työntekijöilleen. Tarkastelen näitä mahdollisuuksia lähinnä siitä näkökulmasta, miten 

niitä on haastateltavien mielestä hyödynnetty oppimisen mahdollistajina teollisuustyön arjessa. 

 

 

11.1. Vertaisoppiminen 

 

Tässä alaluvussa siis tarkastellaan toiselta oppimista vertaisoppimisen muodossa. Tällä 

tarkoitan sitä, että tarkastelun kohteena ovat ne toiselta oppimisen tilanteet, joissa 

tehdassalityöntekijä oppii toiselta tehdassalityöntekijältä, vuoromestari oppii toiselta 

vuoromestarilta ja käyttöpäällikkö oppii toiselta käyttöpäälliköltä. Samoja asioita tarkastelen 

myös asiakaspalvelusektorin puolelta. Ensiksi tarkastellaan vertaisoppimista mahdollistavia 

tekijöitä ja tilanteita ja lopuksi tarkastellaan vertaisoppimiseen haasteellisesti vaikuttavia 

ilmiöitä. Vertaisoppimisen mahdollisuuksia tarkasteltaessa keskeisiksi teemoiksi nousivat: 

teollisuustyölle ominaiset toiselta oppimisen mahdollisuudet, informaaleissa tilanteissa 

oppiminen, työnteon ohessa oppiminen, järjestetyt tilaisuudet, perehdyttäminen ja ”opissa 

oleminen”, palaute työstä. Vertaisoppimisen haasteista keskeisimmiksi nousivat: tehdastyö, iän 

ja asenteiden vaikutus, toiselta oppimisen mahdollisuuksien vähäinen organisointi. 
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11.1.1. Mahdollisuuksia 

 

Teollisuustyölle ominaiset toiselta oppimisen mahdollisuudet 

Teollisuustyössä on paljon ominaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia. Nämä kuitenkin 

vaativat jonkun verran oppijan omaa aktiivista roolia siinä, että tilanteisiin suhtautuu oppimisen 

kannalta myönteisesti. Tutkimuksen kohteena olevalla osastolla on vuoron vaihdossa 

käytössään sellainen järjestely, että aloittavalla vuorolla on mahdollisuus hetken aikaa 

keskustella lopettavan vuoron työntekijöiden kanssa. Siispä henkilöt, jotka suorittavat koneella 

samaa työtehtävää eri vuoroissa voivat lyhyesti keskustella, jos koneella on ollut jotain 

ongelmia tai työtehtävää koskien on havaittu jotain muuta olennaista. Tällaiset toimintatavat 

ehkäisevät jo aiemmin teoriaosuudessa mainitsemiani välittömiä tiedonkulun ongelmia sekä 

tiedon liikkumista estävien tietosiilojen muodostumista työyhteisön sisällä.  (Ellis 2005, 40 – 

41; Moilanen 2005, 36.) Tietosiiloilla tarkoitetaan erityisiä syntyneitä järjestelmiä, jotka estävät 

tietämyksen liikkumisen työyhteisön sisällä eri ryhmien välillä. 

 

Ylityöt ovat olennainen osa teollisuustyötä. Ylitöissä työntekijällä on oivallinen mahdollisuus 

päästä toiseen vuoroon seuraamaan toimintaa ja erilaisia työn tekemisen tapoja. Myös tällainen 

järjestely ehkäisee tietosiilojen muodostumista. Ylityöt nähtiinkin sekä tehdassalissa 

työskentelevien että vuoromestareiden vastauksissa merkittävänä toiselta oppimisen 

mahdollisuutena, sillä vuorojen väliset toimintakulttuurit eroavat niin paljon toisistaan, että 

ylitöissä on mahdollista saada paljon uusia ideoita omaan vuoroon ja omaa työtehtävää 

koskien. 

 
Ja sitten kun on ylitöissäkin jossain toisessa vuorossa, niin saa muiltakin sitten erilaisia vinkkejä ja oppeja sitten. 
Siinä kun on koko ajan ittekin korvat auki (Tehdassalityöntekijä) 
 

Tehdastyölle on ominaista, että oikeastaan koko työ opitaan toisen työntekijän opastamana ja 

ollaan ikään kuin opissa omaan työtehtävään. Tähän toimintatapaan palaan tarkemmin 

työnopastusta käsittelevässä luvussa. Tällä osastolla on käytössään myös sellainen menettely, 

että tehtaalla jo työskentelevän työntekijän ja vuoromestarin on mahdollisuus päästä oppiin 

jollekin toiselle osastolle. Työntekijä menee ikään kuin vierailemaan ja kartuttamaan omaa 

osaamistaan paperin teon prosessista kokonaisuudessaan. Oppiin toiselle osastolle voi päästä 

joko omasta aloitteesta tai esimiehen ehdottamana kehityskeskusteluiden yhteydessä. 
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Käyttöpäällikkö kuitenkin mainitsi, että kyseistä järjestelyä ei ole valitettavasti toteutettu enää 

muutamaan vuoteen, vaikka se koettiin oppimisen kannalta hyödylliseksi. Hän mainitsi, että 

kyseinen järjestely vaatii kuitenkin kokonaisuudessaan melko paljon etukäteisvalmisteluja, 

jotta siitä saataisiin ammatillisen kehittymisen kannalta tarvittava hyöty irti. Tähän ei ilmeisesti 

olla enää valmiita sijoittamaan tarvittavia ajallisia resursseja. 

 
Jossain vaiheessa oli joku vuosi sitten, että tietyt työntekijät pääsi vaihtaan osastoo ja pääsi vähän kattoon muita 
osastoja, mutta ei niitäkään oo enää moneen vuoteen ollu. Kyllähän se on omasta halukkuudesta kii, että jos 
massaosastonhoitaja haluaa tietää sellusta niin kyllähän se jos vaan halukkuutensa esittää niin varmaan niin kun 
pystyy. Mut kyllä se valmistelu, että siellä varmaan tarvis olla semmosia asioita…(Käyttöpäällikkö) 
 

Tervasaaressa onkin alettu järjestelmällisesti toteuttaa myös työkiertosysteemiä, jossa 

työntekijät saisivat tutustua omalla osastollaan mahdollisimman moniin työvaiheisiin. 

Tällaisella työkierrolla pyritään eroon juuri siitä, että jokin työtehtävä tai vastuualue olisi 

pelkästään tiettyjen työntekijöiden hallitsemaa. Hyötynä on myös se, että työntekijät oppivat 

hahmottamaan paremmin eri prosessien osavaiheiden merkityksen sekä niiden välisen yhteyden 

lopputuotteeseen (London 1989 teoksessa Viitala 2005, 262). Työkierrolla on tarkoitus saada 

työtehtävää koskevaa hiljaista tietoa luontevalla tavalla jakoon, jottei se olisi vain yksittäisten 

työntekijöiden hallussa. 

 

Informaaleissa tilanteissa oppiminen 

Molemmissa haastattelemissani vuoroissa oli tehdassalityöntekijöiden mukaan avoin ilmapiiri 

ja tämä teki työn ohessa keskustelemisen ja mielipiteiden vaihdon helpoksi ja luonnolliseksi 

osaksi työpäivää. Kahvitauot nähtiin myös olennaisena foorumina työtä koskevien näkemysten 

vaihdolle. Tähän päätelmään ovat tulleet myös Davenport ja Prusak (1998, 90), jotka ovat 

todenneet, että keskustelut työpaikkojen vesiautomaateilla tai kahviloissa ovat merkittäviä 

konteksteja tietämyksen välittymiselle. Näissä tilanteissa otetaan luontevasti puheeksi erilaisia 

ongelmatilanteita, joihin samalla etsitään myös ratkaisua. Tätä mieltä oli myös käyttöpäällikkö, 

sillä hän koki, että vaikka hän ei muiden osastojen käyttöpäällikköjä ehdi säännöllisesti 

tapaamaan, tulee usein lounaalla vaihdettua työtä koskevia kuulumisia. Nämä tapaamiset 

saattavat olla monesti erittäin hedelmällisiä kanavia esimerkiksi eri osastoilla ratkottavien 

ongelmien kannalta. Näin informaalissa tilanteessa keskustelemalla tullaan insinööritasolla 

tietoisiksi erilaisista ratkaisumalleista, joita toisilla osastoilla on vastaavan ongelman eteen 

tehty ja opitaan paljon uusia toimintatapoja. 
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Kysymys: Onko sulla mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia muitten osastojen käyttöpäälliköiden kanssa? 
Vastaus: On, kyllä sitä tehdäänkin, sillain että ei virallisesti, mutta sitten aina ruokalassa tai muualla, missä nyt 
nähdään, tietyistä asioista tulee joskus keskusteltua. … Ehkä se sillain on helpompi, että jos on joku ongelma tai 
joku, että kysyt sitten ja lähet itte sitä selvittään, kun että tuutte kaikki johonkin tilaisuuteen. Sitten että se ois 
oikeesti hyödyllistä, niin se tarvis valmistella tosi hyvin se juttu, että siitä jotain irti sais. Muuten se äkkiä menee 
semmoseen, vaikka puhuu työasioista, niin se on kumminkin semmosta yleistä höpinää. (Käyttöpäällikkö) 
 

Työnteon ohessa oppiminen 

Päivittäinen arki tarjoaa paljon sellaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia, jotka eivät ole 

samanlaisen formaalin oppimisen kaltaisia tilanteita kuin työhön opastaminen tai opissa 

oleminen. Kuten jo teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, on työssä oppiminen useimmiten 

informaalia ja kokemuksellista siten, että oppiminen on työtoiminnan yhteydessä tapahtuvaa. 

Työssä oppiminen ei tällöin ole itsetarkoitus vaan alisteinen työtoiminnalle, jonka ohessa sitä 

tapahtuu. (Järvinen ym. 2000, 98; Tynjälä & Collin 2000.) Esimerkiksi työpäivät 

ongelmatilanteineen synnyttävät runsaasti toiselta oppimisen mahdollisuuksia. Lähes kaikki 

sekä tuotantosektorin että asiakaspalvelusektorin vastaajista kokivat, että avun pyytäminen 

omassa vuorossa tai työyhteisössä oli helppoa ja avun saaminen sekä tarjoaminen luontevaa 

jokapäiväistä toimintaa. 

 
Ainakin meidän vuorossa toimii todella hyvin semonen. Ollaan aika kiinteä ja autetaan ihan jokapäiväisessäkin. 
Että vähän mennään omien hommien ohittekin sillain, autetaan aina kerkiämisen rajoissa kaveria ja kaveri auttaa 
sitten päinvastoin. Se on kyllä mukavampaa tehdä töitä sillain. Oon saanu joo (apua), ei oo kyllä yhtään vaikeeta, 
melkeen aluks ehkä oli vaikeempaa sillain tota, kun ei ollu vielä niin itsevarma eikä muuta, kun tuntuu ettei osaa 
tai muuta, mutta kyllä se on vuosien saatossa karissu. Kyllä nykyään kysyy tyhmiäkin asioita. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Vaikka Tervasaari tarjoaa jonkun verran perinteisiä kursseja työntekijöilleen, varsinainen 

oppiminen tapahtuu kuitenkin monesti vasta työnteon ohessa. Työtä tekemällä ja toisen 

työntekijän avustamana kursseilla opitut asiat selkiytyvät, kun ne voi sitoa käytäntöön. Etenkin 

työyhteisön vanhempi ikäpolvi saattaa toisinaan tarvita apua tietotekniikkaan liittyvien uusien 

asioiden hahmottamisessa Yksi tehdassalityöntekijä antoikin oivallisen esimerkin siitä, että 

yksilöillä oleva ammattitaito ja osaaminen eivät ole aina ikään sidottuja, vaan myös 

nuoremmalla ikäpolvella voi olla sellaista tietämystä, jota vanhemmilla työntekijöillä ei ole 

(Valpola 2005, 16). 

 
Kyllä siellä pyritään kaikki siellä kursseillakin kurssittaan, mutta ne on aika nopeetemposia. Sitten kun ne monesti 
koskee kaikkia tietokoneita ja muita, ainakin vanhemmalla väellä se oppiminen tulee sitten vasta toiminnan kautta 
ja nuoremmat sitten vähän neuvoo tossa. (Tehdassalityöntekijä) 
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Käyttöpäällikkö puolestaan totesi, että hän saa apua  omiin työtehtäviinsä, jos sitä pyytää, mutta 

pääasiallisesti oman lähityöyhteisön ilmapiiri odotti, että jokainen vastaa omista asioistaan ja 

ongelmistaan itse. Tästä voineekin päätellä, että avun antamisen ja tarjoamisen kulttuuri on 

kenties luontevampaa tehdassalissa työskentelevien kesken, kuin esimiestasolla. 

 

Työn ohessa oppimiseen vaikuttaa se, kuinka työtilat on järjestetty. Etenkin molemmat 

markkinahoitajat kokivat, että heille avun pyytäminen työn ohessa oli luontevaa, sillä heidän 

työtilansa on järjestetty siten, että ohuet sermit erottavat jokaisen työpisteen toisistaan. Tällöin 

sermien yli huuteleminen ja kyseleminen on vaivatonta ja monesti tulee myös kuulleeksi ja 

oppineeksi asioita, joita ei olisi osannut edes kysyä. Toinen vuoromestareista oli myös sitä 

mieltä että toiselta oppimista arkipäivän tilanteissa helpottaa se, että vuoromestareiden oma 

työtila on sijoitettu muiden konttorissa työskentelevien työtilojen yhteyteen. Tällöin kuulee 

helposti, mitä käytävillä puhutaan, eikä asioista perillä oleminen jää aina sen varaan, että 

jonkun tarvitsisi erityisesti tiedottaa asioista jokaiselle. Tällaisen ikään kuin ”sivukorvalla” 

oppimisen mahdollistaa mielestäni työyhteisön avoin ja välitön ilmapiiri. Tällainen avoin 

ilmapiiri kyseisessä työyhteisössä näkyi omien havaintojeni mukaan etenkin siinä, että kaikilla 

tuotantosektorin konttoritiloissa oli ovet auki käytävälle, joten tämä teki kaikenlaisen 

salamyhkäisyyden ja tietojen pimittämisen miltei mahdottomaksi. Tällaisella avoimella 

ilmapiirillä voidaan tehokkaasti välttää jo aiemmin mainitsemiani välittömiä tiedonkulun 

ongelmia. Tällöin tiedon haltijat tahallisesti panttaavat tai pimittävät tietoa nähden tiedon tai 

informaation olevan vallankäytön väline (Moilanen 2005, 36). 

 
Meitäkin kun on tuolla kolme, niin kyllä me sillä koko ajan sermien yli huudellaan, et mites mä teen, kun mulla on 
näin. Aina saa apuja ja joku osaa neuvoo. Kyllä me hirveesti siellä pidetään meteliä. Kun meitäkin on niin monta, 
niin aina joku osaa neuvoo. En mä usko, että kellään on ongelmaa kysyä apua. Sit käydään myös sanomassa, että 
tiesitkö tällasta muuten. Että sitä jaetaan sitten niinkin, eikä tarvii aina kysyäkään. Jos joku on saanu selville, niin 
se käy sanomassa muillekin. (Markkinahoitaja) 
 

Asiakaspalvelupuolella esimiesten vertaisoppiminen työn ohessa on helpommin järjestettävissä 

kuin tuotantopuolella. Tämä johtuu siitä, että kaikki asiakaspalvelupäälliköt ovat työpaikalla 

samaan aikaan, kun taas vuoromestarit eivät näe toisiaan tai ole toistensa kanssa tekemisissä 

kuin vuorojen vaihtuessa. Asiakaspalvelupäällikkö totesikin, että hän on oppinut paljon uusia, 

etenkin tietotekniikkaan liittyviä asioita toiselta asiakaspalvelupäälliköltä, sillä he voivat 

vaivatta olla toisiinsa yhteydessä päivittäin puhelimen ja sähköpostin välityksellä. 
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Yksi merkittävimmistä toiselta oppimisen mahdollistajista on mielestäni koko 

organisaatiokulttuurin muutos Tervasaaressa. Organisaation kulttuurilla tarkoitetaan Scheinin 

(1985) mukaan sekä ihmisten että organisaation jaettuja arvoja, uskomuksia ja käytäntöjä 

(McDermott & O´Dell 2001, 77.) Tämä muutos näkyy etenkin siinä, että yksittäisen työntekijän 

osaamista korostetaan vähemmän. Tuotantosektorilla työskentelevät työntekijät. Mainitsivat 

mm., että tietoa ei enää pantata yhtä paljon kuin vielä 10 vuotta sitten. Osa tehdassalissa 

työskentelevistä vastaajista kokivat, että heidän vuorossaan työntekijöiden vanhempi ikäpolvi 

jakaa omaa osaamistaan luontevasti työnteon ohessa, vaikka siihen ei heidän mukaansa 

yrityksen sisällä kovin näkyvästi kannustetakaan.  

 
On täällä, ei ny oo kauheesti konkreettisesti näkyny sitä, mutta tossa pari vuotta sitten ainakin oli semmonen 
HILTI-projekti pyörimässä… hiljasen tiedon, oot varmaan kuullu asiasta. Kyllä sitä on koitettu, mutta emmää oo 
konkreettisesti kauheesti näkyny, mitä sillä tarkotettas. Se on enemmän henkilöstä kii. Jotkut antaa sitä tietoa ihan 
sumeilematta. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Toinen vuoromestareista totesi, että etenkin nuorempien tehdassalityöntekijöiden keskuudessa 

avun tarjoaminen ja oman osaamisen jakaminen päivittäisessä ongelmatilanteissa on helppoa ja 

luontevaa. Hän koki, että nuoremmilla työntekijöillä on vähemmän tarvetta pimittää tietoa, jota 

saattoi kuitenkin yhä olla nähtävissä vanhempien työntekijöiden keskuudessa. Davenport ja 

Prusak (1998, 97) ovatkin sitä mieltä, että organisaation tulisi tällaisessa tilanteessa kiinnittää 

huomiota siihen, että työntekijöitä palkittaisiin oman tietämyksen jakamisesta, jotta 

tietämyksen jakamisesta tulisi luonteva osa päivittäistä työtoimintaa.  

 
Mun mielestä se on lähinnä ihmisestä kiinni. Toiset on semmosia, että tää on mun homma ja mä osaan tän ja tää 
tehdas kaatuu kun mä lähden täältä. Siis onhan näitä just tämmösiä 40-luvulla syntyneitä, mitkä niin kun aattelee, 
että tää tehdas ei tuu koskaan pyöriin, kun he lähtee täältä… mutta nuoret on ennemminkin semmosia, ettei niitten 
tarvii pantata sitä tietoo, että ne voi jakaa sen muitten kanssa. (Vuoromestari) 
 

Järjestetyt tilaisuudet 

Jokainen tuotantopuolella työskentelevistä vastaajista totesi, että yksi harvoista tilaisuuksista, 

jossa voi tavata oman osaston muiden vuorojen työntekijöitä, on kerran vuodessa järjestettävät 

vuoropalaverit. Sinne tulee parista vuorosta työntekijöitä, vuoromestareita ja ylempää 

työnjohtoa. Tilaisuudessa useimmiten keskustellaan parannusehdotuksista koneen tuottavuutta 

koskien. Vuoropalaverit nähtiin tärkeänä foorumina vuorojen keskinäiselle kuulumisten 

vaihdolle ja jokainen tehdassalissa työskentelevistä vastaajista toivoi myös, että tällaisia 
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tilaisuuksia järjestettäisiin enemmän. Tosin samassa yhteydessä kuitenkin todettiin, että 

harvalla on enää intoa työpäivän jälkeen jäädä työpaikalle palaveriin tai käyttää omaa 

vapaapäiväänsä tällaiseen tilaisuuteen.   

 
Silloin tällöin on järjestetty vuoropalavereita. Esimerkiks työpäivän jälkeen muutaman kerran vuodessa. Ja ne on 
yleensä vähän katkastu sillain tietylle henkilöstölle, että kaikki henkilöstö ei oo samassa vaan useammastakin 
vuorosta tulee työkohdetta koskien porukkaa... Siellä on yleensä ihan ylempää työnjohtoo kanssa. Keskustellaan 
mitä siinä on ollu ja mitä haluttais parantaa? Kaikkee tämmöstä että… Niitä on muutama ollu ja sais ehkä olla 
enemmänkin. Tietenkin siinä on taas se, että niitä on kurja sitten toistenkin järjestää, kun ei kaikki jaksa eikä 
kerkiäkkään tuleen. Vaikka se on omaa aikaa, niin siitä saa yleensä ne tunnit takasin, mutta se on kumminkin 
vapaaehtosta. Monelle riittää kumminkin se normi työaika, mikä täällä vietetään. Harvempihan tälle alalle on 
lähteny ihan rakkaudesta lajiin. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Mielestäni tällaiset vuoropalaverit ovat kuitenkin merkittävä kanava tiedon kululle eri vuorojen 

välillä. Tällaisilla tilaisuuksilla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä välillisiä tiedonkulun 

ongelmia eli tilanteita, joissa tietoa ei osata jakaa, koska yksi osapuoli ei näe sen merkittävyyttä 

toisen osapuolen kannalta. Esim. yhdessä vuorossa voi olla osaamista, joka hyödyttäisi toista 

vuoroa, mutta tämä tieto pysyy liikkumattomana tiedon haltijoilla. (O´Dell & Grayson 1998, 

17; Moilanen 2005, 36.) Olennaista mm. palaverien arvolle oppimisen edistäjänä on kuitenkin 

se, kuinka avoin on se vuorovaikutus- ja keskusteluilmapiiri, jonka puitteissa palaveria 

käydään. Tärkeää on, että jokaisella osapuolella on oikeus tulla kuulluksi ja että erilaisetkin 

mielipiteet sallitaan rakentavassa hengessä. (Viitala 2005, 278) 

 

Kaiken kaikkiaan tällaiset järjestetyt tapaamiset ja tilaisuudet oman osaston eri vuorojen 

työtekijöiden kesken koettiin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Niillä nähtiin lähinnä olevan 

kuulumisten vaihtamisen kannalta oleellinen tehtävä, mutta todettiin myös, että tällaisissa 

tilanteissa on hyvä tilaisuus nähdä ja kuulla, miten toisissa vuoroissa töitä tehdään ja samalla 

oppia joitain uusia toimintatapoja. Viitalan (2005, 278) mukaan erilaiset palaverit ovatkin hyviä 

oppimistilanteita, joissa osapuolet voivat saada tietoa ja muokata omia tietorakenteitaan. 

 
Kyllä nyt tietysti vois olla vaikka ihan mielenkiinnostakin, että miten ehkä eri vuorot tekee asioita … Ehkä se tois 
kaikille lisää jotain oppia sitten, että miten toisessa vuorossa tehdään jotain erilailla. Kumminkin joka vuorossa 
tiedetään, että tehdään pikkasen erilailla asioita. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Markkinahoitajien kohdalla tilanne oli mielestäni hieman parempi, sillä heille järjestetään 

kerran viikossa viikkopalaveri, johon osallistuu markkinahoitajien lisäksi muuta 

asiakaspalvelutiimin väkeä. Näissä tilanteissa oppimiselle on ominaista, että viikkopalavereissa 

otetaan puheeksi jokin kohdattu ongelma, ja palaverin jälkeen markkinahoitajat ja muut tiimin 
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jäsenet yrittävät työnsä ohessa muiden kanssa pohtien löytää ongelmaan ratkaisun. Toisten 

osastojen markkinahoitajia näihin palavereihin ei kuitenkaan osallistunut, joten osastojen 

välistä vertaisoppimista ei päässyt syntymään.  

 

Yksi haastateltavista tehdassalityöntekijöistä mainitsi, että heidän osastonsa oli jokunen vuosi 

sitten tehnyt asiakaskäynnin eräälle toiselle paperitehtaalle. Lähestulkoon kaikki koneen 

työntekijät saivat osallistua tälle käynnille ja tämä oli mahdollista, koska kone ei ollut silloin 

käynnissä. Asiakaskäynnin aikana ei kuitenkaan käsitelty juurikaan heidän oman koneensa 

asioita eikä sieltä saatua tietoa soveltaen hyödynnetty enää omalla koneella. Tällaiset 

tilaisuudet ovat todella harvoin toteutettavissa ja tällöin olisikin mielestäni tärkeää miettiä 

etukäteen, kuinka vastaavanlaisista tilaisuuksista saataisiin mahdollisimman paljon irti uutta 

tietoa ja mahdollisia oppimiskokemuksia omaa osastoa silmällä pitäen. (Ks. Viitala 2005, 281).  

Esimerkiksi kollektiivisesti suoritettu reflektiivinen pohdinta saattaisi synnyttää merkittäviä 

oivalluksia, joita voitaisiin käyttää hyödyksi omaa työtä tehdessä. Järvisen ym. (2000) ja 

Poikelan (2005), mukaan työssä oppimista edistää merkittävästi, jos reflektiolle annetaan tilaa 

ja aikaa. Tällöin työntekijä voi syvällisesti jäsentää kokemuksen kautta opittuja asioita. 

 

Perehdyttäminen ja ”opissa oleminen” 

Heti alkuun teen eron näiden kahden käsitteen sisältöön. Perehdyttäminen eroaa ”opissa 

olemisesta” siinä, että oppiin voi uudelle tehtäväalueelle mennä kuka tahansa tehtaassa jo 

työskentelevä työntekijä, kun taas perehdyttämisessä tiedotetaan uutta työntekijää yrityksen 

sisäisistä käytännöistä ja laajemmin työtä ja koko yritystä koskevista toimintavoista. 

Perehdyttäminen on siis yleisempää koko tehtaan ja oman osaston toimintatapoihin ja eri 

tehtävänkuviin tutustuttamista kun taas opissa oleminen on johonkin työtehtävään opastamista 

(Ks. Viitala 2005, 252). 

 

Suurin osa vastaajista, jotka työskentelivät tehdassalissa, olivat kokeneet merkittäviä 

oppimiskokemuksia silloin, kun he olivat olleet ikään kuin ”opissa”, seuraamassa jotain uutta 

työtehtävää. Tällöin joku kokeneempi työkaveri oli opettanut uuden alueen työtehtäviä ja 

prosessiin liittyvää osaamista. Myös markkinahoitajilla oli kokemusta opissa olemisesta, mutta 

toinen heistä käytti tästä käsitettä ”vierihoito”. Tällainen järjestely otettiin käyttöön kun kaksi 

osastoa yhdistyi ja huomattiin, että molemmilla osastoilla vallitsi merkittävästi erilaiset 

työnteon käytännöt. Vierihoidolla käytännössä tarkoitettiin siis toisen osaston markkinahoitajan 
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ohjauksessa oppimista. Vierihoitoa toteutettiin viikon ajan kerrallaan, jotta molempien 

osastojen käytännöt saatiin tehtyä näkyviksi ja sekoitettua yhteisiksi toimintatavoiksi tällä 

uudella yhdistetyllä osastolla. Opissa olemisessa on siis kysymys samasta ilmiöstä kuin 

Nonakan ym. tiedon muodostuksen teorian sosialisaatioprosessissa. Siinä hiljainen tieto 

välittyy työtilanteissa kokeneemmilta työntekijöiltä oppipojille kokemusten kautta ja oppija 

omaksuu tietämyksen vähitellen osaksi omaa asiantuntemustaan (Nonaka ym. 2001 16 - 17.) 

 

Kun opitaan vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi työn opastuksen yhteydessä, vastaajat pitivät 

erityisen tärkeänä oppimisen kannalta sitä, että opettajana on joku kokenut työntekijä. Toinen 

vuoromestareista painotti erityisesti sitä, että työhön opastajalla on oltava työprosessin 

kokonaiskuva hallussaan, siten että tämä tietää jokaisen toiminnon syyn ja seurauksen. Hänen 

mielestään opastajan tulee myös osata kertoa mahdollisimman monipuolisesti uudesta 

tehtäväalueesta, sillä kaikki eivät aina osaa kysyä olennaisia asioita. Opastajalla on siis oltava 

erityisen syvä ymmärrys opetettavasta asiasta, jotta sama ymmärrys välittyy myös eteenpäin.  

 
Se on ensisijaisen tärkeetä, että se joka opettaa, tietää mitä tekee, että sillä on se kaikki tieto, että siltä voi aina 
kysyä. Että se ei jää niin kun puutteelliseks. Se on iso haitta, jos kaveri sanoo, että tota on aina ennenkin painettu 
tossa tilanteessa, että ei hän tiedä miks sitä painetaan.  (Vuoromestari) 
 

Tällaisessa asioiden syvällisessä ymmärtämisessä oppimistilanteen yhteydessä on kysymys jo 

aiemmin teoriaosuudessa mainitsemastani transformaatiosta eli oppimisen myötä syntyvästä 

laadullisesta muutoksesta ajattelumalleissa ja toimintatavoissa. Työssä oppimiseen liittyvä 

transformaatio näkyy useimmiten nimenomaan ajattelumallien muutoksena, mutta oppiminen 

voi olla myös niin piilevää ja huomaamatonta, että uutta toimintatapaa ei mielletä oppimiseksi 

(Lehesvirta 2004, 93). 

 

Suurin osa tuotantopuolella työskentelevistä tehdassalityöntekijöistä ja esimiehistä olivat myös 

sitä mieltä, että toiselta oppimista edesauttaa se, että asioista puhutaan sellaisella kielellä että 

kaikki osapuolet tulevat ymmärtäneeksi toisiaan. Jokainen heistä totesikin, että tällainen 

yhteinen asiantuntijakieli syntyy melko helposti saman koulutuksen käyneillä ja samaa työtä 

tekevillä työntekijöillä. Yhteinen asiantuntijakieli siis helpottaa toiselta oppimista ja täten 

edesauttaa osaamisen välittymistä. Teoreettisessa viitekehyksessä toin esille näkökulman, jonka 

mukaan liian vahva ja erityinen asiantuntijakieli saattaa vaikeuttaa toiselta oppimista, sillä 

voimakkaasti toimintakulttuuriin sidotut käsitteet eivät välttämättä avaudu esim. uusille 
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työntekijöille (Davenport & Prusak, 1998, 97; O´Dell & Grayson 1998, 19). 

Haastatteluaineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Tervasaaressa yhteinen 

asiantuntijakieli nähtiin ennemmin toiselta oppimista mahdollistavana kuin haittaavana 

tekijänä.  

 
Täällä on oppiminen aika paljon noitten toisten kautta oppimista. Helpoks tekee oikeestaan se, että on semmonen 
kaveri, mikä osaa selittää sulle sillain että itte ymmärtää. Että puhuu vähän niin kun samaa kieltä. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Perehdyttäminen nähtiin merkittävänä toiselta oppimisen muotona lähes jokaisen 

tehdassalityöntekijän vastauksissa ja myös markkinahoitajat näkivät tämän arvokkaana toiselta 

oppimisen mahdollisuutena. Näistä vastaajista jokainen oli joskus toiminut työnopastajana tai 

perehdyttäjänä uudelle työntekijälle ja he totesivat, että työnopastustilanteessa on saattanut 

itselle avautua jotain uusia asioita omasta työstä. Tämä on tapahtunut lähinnä työtehtävän 

selittämisen yhteydessä, kun on joutunut uudelle työntekijälle perustelemaan vallitsevia 

toimintatapoja tai syy-yhteyksiä. Toisaalta eräs haastateltavista sanoi, että ei varsinaisesti opi 

mitään näistä tilanteista, mutta joitain asioita aina muistuu uudelleen mieleen vanhoista 

toimintatavoista. 

 
Tossa, ja kun itte on kumminkin vielä sen verran kokematon tossa koneella niin kun olemiseen, niin siinä on 
monesti sillain välähtäny ittellekin joku asia, kun rupee oikeen puhuun ja näyttään ja neuvoon sitä prosessia ja sitte 
on aina itteleki välähtäny, et joo niin tosiaan onki. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Vuoromestareiden välistä vertaisoppimista tapahtuu oikeastaan vain niissä tilanteissa, kun 

vakituisessa työsuhteessa olevat vuoromestarit opastavat kesälomittajiksi tulevia kesämestareita 

vuoromestarin tehtäviin. Tällöinkin molemmat vuoromestarit kokivat, että heillä oli enemmän 

osaamista ja tiedollista pätevyyttä annettavanaan uusille mestareille, kuin että olisivat oppineet 

näiltä jotain. Vakituisten vuoromestareiden välistä vertaisoppimista ei juuri ehdi syntymään, 

sillä eri vuorojen välillä mestareiden keskinäinen kanssakäyminen on melko vähäistä.  

 

Jotta toiselta oppimisen jo olemassa olevia mahdollisuuksia tuettaisiin entisestään, on 

olennaista tarkastella, minkälaista tietämystä ja osaamista näissä vertaisoppimisen tilanteissa 

välittyy. Tehdassalityöntekijät sekä käyttöpäällikkö pitivät ensiarvoisen tärkeänä 

työturvallisuusasioiden opettamista uudelle työntekijälle. Tämän kaikki vastaajat mainitsivat 

ensimmäisenä. Tärkeänä pidettiin sekä työntekijöiden että esimiesten puolelta luonnollisesti 
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myös työprosesseihin liittyvän tietämyksen välittymistä sekä eri tehtäväalueiden sisältöjen 

tuntemista. Näihin asioihin on viitannut esimerkiksi Clegg ym (1996) mainitessaan 

prosessitiedon ammatillisen tietämyksen yhtenä osa-alueena (Ellis 2005, 37 – 38). Sillä 

tarkoitetaan hiljaista tietoa oman työn prosesseista ja ymmärrystä siitä, kuinka työtä tehdään 

mahdollisimman hyvin. Joidenkin tehdassalityöntekijöiden sekä käyttöpäällikön vastauksista 

imeni, että uudelle työntekijälle tulisi opettaa myös tiimityötaitoja. Tiimitaitojen merkityksen 

välittyminen on tärkeää etenkin siitä syystä, että jokainen tuotantosektorilla työskentelevistä 

vastaajista totesi oman työnsä olevan joko ryhmä- tai parityöskentelyä, vaikka päivittäisiä 

työtehtäviä tehdäänkin yksin. Cleggin ym. (1996) mukaan tällainen osa ammatillista tietämystä 

on faktatietoa (Ellis 2005, 37 – 38).  Se sisältää perustietoa työyhteisön ihmisistä, asioista ja 

toimintaperiaatteista. Alla olevasta lainauksesta tulee mielestäni hyvin esille ammatillisen 

tietämyksen eri osa-alueita, kun työntekijä pohtii, millaisia asioita on hyvä opettaa uudelle 

työntekijälle. 

 
No ensimmäisenä lähtee tietenkin tota ihan paikat, että täältä ny osaa poiskin, kun tää on pieni sokkelo. Ja toinen, 
mistä mä ainakin alotan ja kyllä sitä ny on vähän tehdaskin ruvennu puhuu, mutta en tiä puhuuko sitten enemmän 
lain puolelta … mutta työturvallisuus. Että alkuun käydään läpitte, että jos sattuu jotain, mistä löytyy apua ja mistä 
koneet pysäytetään ja muuta ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Ettei kukaan itteensä uhraa ammattinsa puolesta. 
Työturvallisuus ensin ja siitä sitten pikkuhiljaa tota siihen työhön oppimiseen ja mitä siinä tehdään… kun alussa 
kun tulee, niin oppinu siihen, että mite täällä porukka niin kun toimii. Semmosia sosiaalisia taitoja ja kaikkee 
muuta. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Esimiestehtävissä työskentelevät vuoromestarit sekä käyttöpäällikkö kokivat 

ihmissuhdetaitoihin liittyvän osaamisen välittymisen tärkeänä vertaisoppimisen sisältönä. 

Tarkemmin sen tiedostamista, millaisia henkilöitä alaisena työskentelee, ja miten kutakin tulisi 

käsitellä. Samaan tulokseen on päätynyt Sanna Virtainlahti lisensiaatintyössään (2006, 100). 

Hän mainitsee mm. että tutkimassaan paperitehtaassa yksi esimiesten hallitseman hiljaisen 

tiedon osa-alue oli ihmissuhdetaitojen hallinta. Hän tarkoittaa tällä tietynlaista sosiaalista 

herkkyyttä alaisia käsiteltäessä sekä kykyä ihmisten ohjaamiseen.  

 
No mä oon ainakin kertonu kaikille, niin kun silleen, kun ei kuitenkaan kaikki ei oo yhtä helppoja noista 
työntekijöistä. Toiset hyökkää silmille joka asiasta ja toisten kanssa menee tosi helposti, niin vähän kertonu 
taustoja ihmisistä ja silleen, ettei niin kun kaikkee auta ottaa ihan itteensä (Vuoromestari) 
 

Osaston yleiset toimintatavat nähtiin myös tärkeänä tiedollisena sisältönä sekä Tervasaaren 

toiminta laajemminkin. Myös nämä ovat osa Cleggin ym (1996). määrittelemää faktatietoa 

(Ellis 2005, 37 – 38). Tärkeänä nähtiin myös se, että välittyisi tieto eri työntekijöiden 
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työnkuvista, joiden kanssa on päivittäin tekemisissä. Toinen vuoromestareista mainitsi myös, 

että vuoromestareiden välillä tapahtuvassa vertaisoppimisessa tärkeää olisi myös paperin 

laatuun liittyvän näkyvän ja hiljaisen tiedon välittyminen. Laadun tarkkailussa ei kuitenkaan 

riitä pelkkä toiselta oppiminen, vaan kunkin mestarin on oman kokemuksensa ja hiljaisen 

tietonsa pohjalta laadittava omat kriteerinsä sellaiselle laadulle, jonka on valmis päästämään 

käsistään asiakkaalle. Järvinen ym. (2000, 72 – 75) ovatkin määritelleet, että hiljainen tieto 

syntyy kokemuksen kautta ja on oleellinen osa ammatillista osaamista. Hiljainen tieto kehittyy 

pikkuhiljaa ja näkyy ulospäin taitavana intuitiomaisena toimintana, kuten tässä yhteydessä 

paperin laadun tuntemuksena. 

 
Ja sitten meillä on ainakin se, että miten siihen laatuun pääsee. Kyllä se täytyy olla mestareillakin hanskassa, että 
ei se riitä, että ajattelee, että kyllä ne pojat osaa. Ja sitten se, että mikä on vielä laatua. Toisinaanhan se on vähän 
semmonen veteen piirretty viiva, että kuka hylkää minkäkinlaisen laadun. (Vuoromestari) 
 

Palaute työstä 

Jo teoriaosuudessa todettiin, että palaute on oppimisen kannalta erittäin tärkeää, koska sen 

avulla työntekijä voi reflektoida ja mahdollisesti myös muuttaa omaa toimintaansa (Poikela 

2005, 22, 27). Tässäkin työyhteisössä positiivinen palaute nähtiin motivoivana tekijänä omassa 

työssä kehittymiselle ja parempiin suorituksiin pyrkimiselle. Kollegiaalinen positiivinen 

palaute koettiin joskus hankalaksi antaa, eivätkä kaikki vastaajat sitä oikeastaan 

kaivanneetkaan. Eräs tehdassalityötä tekevistä kuitenkin totesi, että joskus tulee annettua 

työkavereille positiivista palautetta esim. silloin, kun on saatu jokin ongelmallinen tilanne 

ratkaistuksi tai saatu hyvä tulos tehtyä. 

 
Mutta se on semmonen, että oikeestaan porukalla tulee tossa, että jos joku homma menee hyvin, niin sitten 
keskenään keskustellaan, että toihan nyt meni hyvin toi homma, että siinä tulee sitten oikestaan ne kehut sitten 
kavereille. Kun tietää, että on porukassa toimittu hyvin. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Rakentava palaute koettiin hyvänä, jos se annetaan positiivisessa mielessä. Rakentavaa 

palautetta voidaan saada myös miesvaltaiselle työyhteisölle tyypillisessä ”kuittailun” 

muodossa. Tällainen kuittailu on lähinnä huumorimielessä annettua kaverillista kritiikkiä, jota 

ei välttämättä ihan ensi katsomalta tunnista rakentavaksi palautteeksi, mutta jokaisen 

huumorintajun rajoissa siitä voi ottaa ohjenuoraa oman toimintansa kehittämiseksi. 

 
Eipä työkaverit (anna palautetta) … se on sitten taas tommosta kuittailua … vähän niin kun toiselle, mutta ei 
sillain pahassa mielessä. Joissakin vuoroissa sitä harrastetaan vähän tosissaankin, mutta ei meil oo sillain. 
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Palautetta tulee kyllä työtovereiltakin, mutta se on enemmän sellaista leikillistä kaveriporukassa…Eikä sitä 
yleensä sellaselle annetakaan, jonka on huomattu ettei niinkun siitä huumorista tykkää. (Tehdassalityöntekijä) 
 

 

11.1.2. Haasteita ja ongelmia 

 

Tehdastyö 

Tehdastyölle on ominaista, että tuotanto on jatkuvasti käynnissä ja liiketaloudellisten 

haasteiden vuoksi kiire vaikuttaa jokaisen työntekijän toimintaan tämän omalla tehtäväalueella. 

Kiire vaikuttaa työn tekemisen ohessa myös työssä oppimiseen (Davenport & Prusak 1998, 97). 

Tehdassalityöntekijät ja markkinahoitaja totesivat kiireen ja aikapulan olevan eniten 

haitallisesti vaikuttava tekijä uusien työtehtävien omaksumisessa toisen työntekijän 

opastuksella. Haasteellisimmaksi koettiin nimenomaan se, että opetustilanteelle ei irrotettu 

omaa eritystä aikaansa, vaan opastaminen täytyi tehdä samalla kun suoritti omia päivittäisiä 

työtehtäviään. 

 
 Ei yksinkertaisesti tänä päivänä nää resurssit riitä, kun samalla tarvii tehdä hommat ja opettaa toista. Se on aina 
vähän pitempi prosessi se oppiminen. Siinä tarvis melkeen olla yks tekemässä sitä työtä ja yks opettamassa ja 
sitten oppilas, ainakin ihan alkuun. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Kiire aiheuttaa myös sen, että opastustilanteesta muodostuu katkonainen ja usein keskeytyvä 

prosessi, eikä useinkaan opetuksen kohteena oleva asia ehdi kiireen takia kokonaan avautua 

oppivalle osapuolelle. Pari tehdassalissa työskentelevästä vastaajasta painotti nimenomaan sitä, 

että tehtäväalueiden ollessa kovin laajoja, ne eivät ehdi opetukseen määrätyn rajallisen ajan 

sisällä hahmottua kokonaan. Tällöin iso osa opeteltavasta asiasta jää kantapään kautta 

opittavaksi. 

 
… kumminkin omat hommat tarvis hoitaa ja siinä sivussa tarvii opettaa toista, niin se tekee sen oppimisen aika 
hitaaks, kun joudutaan pieniä pätkiä vaan opettaan. Tekeen vähän hommia välissä ja sanoon, et odota että mä 
hoidan ton äkkiä, niin palataan kohta asiaan. Monesti hommat on niin laaja alue kumminkin oppia, ne tulee 
muutenkin oppimisen kannalta pikkuhiljaa, ettei niitä voi sillain könttinä näyttää kauheen nopeesti, ihmisen 
oppimiskyky on kumminkin aika rajallinen päivää kohti. (Tehdassalityöntekijä) 
 
 
Käyttöpäällikkö oli havainnut saman asian, mutta selitti sitä kustannusten näkökulmasta. Hän 

mainitsi, että kustannustehokkaassa työympäristössä on vaikeaa irrottautua työstä pelkästään 

oppimistilanteisiin, sillä tällainen toimintatapa vaatii aina tuuraajan. Tämä puolestaan lisää 
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kustannuksia. Koska liikeyrityksille on ominaista tällainen kustannustehokkuusajattelu, asettaa 

se omat haasteensa pitkäkestoiselle ja intensiiviselle työn ohessa oppimiselle. 

 
…nykyään kun näitä kustannuksia ja kaikkia seurataan ja ajetaan koko ajan tiukemmaks. Niin tota en mä tiedä. 
Kyllähän se (työssä oppiminen) vaikeeta varmaan on, totta kai jos on mahdollista, että kyllä niin. Miten sen nyt 
sanois. Että paljon pystyy varmaan tekeen, että ois mahollisuuksia, mutta käytännössä se sitten taas aiheuttaa niitä 
kustannuksia ja työajalla se on sillain hankalaa. Että jos lähtee työajalla johkin tutustuun, niin aina tarvii olla 
tuuraaja. (Käyttöpäällikkö) 
 

Tehdassalityöntekijä ja vuoromestari kokivat, että myös melu on merkittävä haitta oppimiselle. 

Kun on meluisa työpaikka, ei riitä että opastustilanteessa on vain selvittänyt jonkin asian vaan 

opastajan tulisi vielä konkreettisesti näyttää kuinka kukin työtehtävä suoritetaan. Työhön 

opastajan tulisi myös opastustilanteen jälkeen vielä tarkistaa, että oppija on varmasti kuullut 

kaiken tarpeellisen. Tällainen oppimisympäristö vaatii todella motivoituneen opastajan, sillä 

asiat pitää mahdollisesti selvittää moneen kertaan. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että työhön 

opastajalla on riittävästi halua viedä opetustilanne loppuun asti, eikä jättää asioita puolitiehen. 

 

Toinen vuoromestari mainitsi seikan, joka on vaikuttanut hankaloittavasti vuorojen väliseen 

oppimiseen ja informaation kulkuun. Hänen mukaansa paperiteollisuuden perinteeseen on 

vahvasti kuulunut se, että kaikenlainen informaatio ja kehitysideat on koetettu visusti pitää 

oman vuoron sisällä. Tämä on oiva esimerkki tehtaan sisälle syntyvistä tietosiiloista, joista oli 

jo aiemmin mainintaa teoriaosuudessa (Ellis 2005, 40 – 41). Vuoromestari mainitsi, että vielä 

joitakin vuosia sitten edeltävä vuoro oli saattanut suorittaa jopa lieväasteista sabotaasia 

koneella oman vuoron päättyessä, jotta seuraavalla vuorolla kestäisi kauemmin päästä 

varsinaiseen työhön käsiksi. Hän kuitenkin suhtautui tähän melko humoristisesti, mikä 

mielestäni osoittaa, että se on ollut melko hyväksyttävä osa organisaatiokulttuuria. 

 
Kyllä sitä näkee, että se (tieto) yritetään oman vuoron sisällä pikkusen pitää … Se on varmaan jotain semmosta 
arvostuksen hakemista sekin (naurua). Meidän vuoro on hyvä ja noi aina sössii... Mutta mä sanon, että ei se 
mitenkään pahaa, että onhan tässä ollu semmostakin, että on vuoron vaihteessa on kaikki väännetty aikasemmin 
sillain, että ei mikään pelaa ja sitten toinen taas hakee ne omat säätönsä (naurua). (Vuoromestari) 
 

Kyseinen vuoromestari totesi kuitenkin tämän olevan jo pääosin historiaa, eikä hänen 

osastollaan tällaista enää ilmene. Vuorojen välisiä tietosiiloja onkin pyritty ehkäisemään näillä 

jo mainituilla vuoropalavereilla, jossa eri vuorojen työntekijät pääsevät kertomaan omista 

kehitysideoistaan. Tietosiiloja voidaan ehkäistä myös sähköisillä raporteilla, jotka ovat 

kaikkien vuorojen luettavissa näyttöpäätteeltä. 
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Iän, asenteiden ja motivaation vaikutus  

Toiselta oppimisen mahdollisuuksia luvussa todettiin, että organisaatiohierarkia on muuttunut 

siten, että vanhempi ikäpolvi on avoin oman tietämyksensä välittäjä ja toiselta oppimisen 

resurssi. Joistain tehdassalityöntekijöiden sekä vuoromestareiden vastauksista kävi kuitenkin 

myös ilmi, että joissain vuoroissa on nähtävissä sellaista vanhaa toimintakulttuuria, jossa tietoa 

pantataan nuoremmalta ikäpolvelta, jotta konkareiden omanarvontunto säilyisi (Mm. Davenport 

& Prusak 1998, 97; Ellis 2005, 37). Vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että heidän omassa 

vuorossaan tällaista ei kuitenkaan ilmennyt.  

 
… ei niitä ny enää kauheesti oo, mutta jotkut vanhemmat henkilöt, tota ainakaan oo huomannu enää meidän 
koneella, mut vanhemmat henkilöt on aikasemmin ollu vähän semmosia, että vähän tahallaankin pimitti sitä tietoo. 
Et ne ilmeisesti kuvitteli, et jos ne jakaa sen tiedon, niin heistä tulee hyödyttömiä, koska kymmenen vuoden sisällä 
munkin aikana … kaikki kirjanpito täällä, mitä meni koneellakin ohitte … on muuttunu tietokoneisiin, että 
siinäkin on vanhemmalla sukupolvella ollu tosi suuri oppiminen, kun kaikilla ei oo koneita kotona ollu…. Se on 
ollu raskas pala heille ja osa on halunnu vähän omaa tietoo pitää ittellään, ettei tunnu, että toiset kävelee ohitte. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Molempien vuorojen tehdassalityöntekijöillä oli kokemuksia myös siitä, että nuoremman 

ikäpolven osaamista ei haluta hyödyntää tai vanhempi ikäpolvi ei ole halukas ottamaan vastaan 

työtä koskevia kehitysehdotuksia, jos ne tulevat nuoremmilta työntekijöiltä. Tätä ilmiötä on 

tutkimuskirjallisuudessa kuvattu käsitteellä defensiivinen käyttäytyminen oppimistilanteissa. 

Tällöin vältämme oman osaamisemme testaamista, vaikka ulkopuolelta tulisi viitteitä, että 

toimintaa olisi hyvä muuttaa (Ruohotie 2005, 212 – 213). Erityisen voimakkaasti pidämme 

kiinni omista toimintatavoistamme, jos kehotus niiden muuttamiseen tulee sellaiselta 

henkilöltä, jonka osaamista emme arvosta, esim. juuri sellaisissa tilanteissa, joissa nuorempi 

työntekijä neuvoo vanhempaa (Davenport & Prusak 1998, 102). Tämä asetelma kuvastaa hyvin 

hierarkiajaon toista ulottuvuutta, joka on ikään ja kokemukseen eli noviisin ja konkarin 

rooleihin perustuva.  

 
…mä oon semmosen vähän vanhemman kaverin kanssa ja se on niin pinttyny niihin touhuihin. Sillon kun mä 
alkuun tulin, niin sillon mä vähän yritin, kun on semmosia pieniä kikkoja joilla pystyy ajomiestä jeesaan, mutta ei 
se ei tullu vastakaikua, niin mä aattelin, että näillä mennään sitten… kun noi vanhemmat henkilöt on niin 
pinttyneitä, kun ne on tehny noi hommat samanlailla 30 vuotta, niin ei siinä oikeen tämmönen nuori jannu viitti 
mennä sanoon, että tehdäänkö tää toisella tavalla. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Haastateltavat kuitenkin yleisesti totesivat, että tämä ei ole kaikkia vanhempia työntekijöitä 

koskeva ilmiö vaan se voi olla myös henkilökohtainen ominaisuus. He olivat nähneet 

vastaavanlaisia suhtautumistapoja vanhemmilla työntekijöillä kuitenkin myös muissa vuoroissa 
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ja työpaikoissa, joten siihen voi jossain määrin vaikuttaa hierarkkinen jännite nuoren ja 

kokeneemman työntekijän välillä. 

 

Käyttöpäällikkö mainitsi myös useasti haastattelun aikana, että tehtaalla vallitsi yleisesti 

sellainen sisäänpäin sulkeutunut ilmapiiri, että uusille kehitysideoille ei oltu kovinkaan 

vastaanottavaisia. Vanhasta toimintakulttuurista halutaan pitää kiinni, koska se on tuttua ja 

turvallista eikä vallitsevien toimintatapojen kyseenalaistamiseen juurikaan kannusteta. 

 
Se täällä mun mielestä niin kun isoin ongelma paperitehtaalla kuitenkin on, että täällä ei kauheen avoimia uusille 
asioille kumminkaan olla. Että uskotaan, kun tällä on satavuotinen historia tällä tehtaalla, niin täällä niin kun elää 
edelleen vahvasti jotkut, että se on näin. Se on tässä koneella kakskytä vuotta tehty, ja se on aina ollu näin. Eikä se 
sitten kumminkaan oo, jos siihen on aikaa paneutua ja tutkia sitä asiaa. (Käyttöpäällikkö) 
 

Oppimiseen vaikuttaa siis merkittävästi asenteet ja motivaatio. Eräs tehdassalityöntekijöistä 

mainitsi, että toisinaan kesätyöntekijöiksi tulee korkeammin koulutettua väkeä, jotka kokevat 

ylemmyydentunnetta vakituisia työntekijöitä kohtaan. Heillä saattaa esiintyä sellaisia asenteita, 

että heidän ei tarvitse opetella työhön liittyviä asioita, koska opiskelevat itselleen korkeammin 

koulutetun ammatin. Tai sitten he luulevat osaavansa paljon asioita, ja todellisuus onkin toista. 

Nämä ovat kuitenkin olleet vain yksittäisiä tapauksia eivätkä millään lailla yleistettävissä 

kaikkiin korkeakouluopiskelijoihin. Mielestäni huomattavaa tässä onkin se, että suurin osa ei 

ollut kokenut tällaisten asenteiden vaikeuttavan toiselta oppimista. Eniten vastaajien mielestä 

oppimisen vastaanottamisen vaikuttaa oppijan persoonallisuus ja motivaatio. Nämä voivat 

luonnollisesti vaihdella riippumatta iästä, koulutustaustasta tai työkokemuksesta. 

 
En pysty sillain nimeen, mitenkä siihen vaikuttas ikä tai koulutus. Enemmän siihen vaikuttaa työntekijöiden 
asenteet tai persoonallisuus, että motivaatio tarvii olla. Ihan sama, onko koulussa tai harrastuksessa, eli motivaatio 
ja asenne on ne mikkä siihen eniten vaikuttaa (Tehdassalityöntekijä) 
 

Motivaation puute onkin merkittävä ehkäisevä tekijä oppimisprosessissa. Sekä yksi 

tehdassalityöntekijöistä että käyttöpäällikkö totesivat, että monesti järjestetyissä tilaisuuksissa 

kuten vuoropalavereissa toiselta oppimista ehkäisee se, että vain harvat ovat riittävän 

motivoituneita tulemaan paikalle. Koska kyseessä on vuorotyö, osuvat tällaiset palaverit aina 

sellaisiin ajankohtiin, jolloin jonkun vuoron olisi jäätävä suoraan töiden jälkeen tähän 

palaveriin, tai toisten olisi tultava ennen oman vuoron alkua. Huonoimmassa tapauksessa yhden 

vuoron olisi keskeytettävä omat ”kuuden vapaansa” tällaisen palaverin takia. Onkin selvää, 
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etteivät tällaiset tapaamiset, ilman mitään ylimääräistä kannustinta, houkuttele vuorojen 

työntekijöitä tulemaan paikalle. 

 
Kyllä niitä (vuoropalavereja) on osittain, mutta välillä on se osallistuminen vähän huonoo. Että kyllä siinä niin kun 
parannettavaa on, että kyllä niitä pitäis enemmän olla …Kyllä kumminkin kaikki aina toivoo, mutta sitten kun ne 
monesti on, joutuu työtekijätkin työpäivän jälkeen jäämään, niin sitten se vähän on sitä, että lähteekö kotiin vai 
jääkö venyttään päivää. Että ei oo sitä porkkanaa niin paljon. Vuorotyössä kun kaikki kumminkin on työssä, niin 
vuorotyö asettaa tai tekee osittain hankalaks sen homman. Sit kun järjestät koulutusta, se on aina niin kun, että 
missä vuorossa on ollu.  (Käyttöpäällikkö) 
 
Molemmat vuoromestarit olivat sitä mieltä, että he eivät kokeneet uusien kesämestareiden 

työhönopastustilanteita hyödyllisiksi oman ammatillisen kehittymisensä kannalta. Molemmat 

mainitsivat, että uudet kesämestarit ovat yleensä niin kokemattomia työnjohdollisissa tai 

paperinvalmistukseen liittyvissä asioissa, ettei heiltä saa juuri mitään uutta tietoa näille 

vanhemmille konkareille, eikä työhönopastustilanteet saa heitä ajattelemaan omia tehtäviään 

uudesta näkökulmasta käsin. Kokemus on päinvastainen tehdassalissa työskenteleviin nähden, 

sillä he mainitsivat, että uusia työntekijöitä opastettaessa oivaltaa monesti omasta työstään 

uusia puolia. Tähän vuoromestareiden kokemukseen tulisikin mielestäni kiinnittää huomiota, 

sillä monesti näillä nuorilla kesän ajan työskentelevillä tuuraajilla on koulutuksen mukanaan 

tuomaa tuoreinta tietoa ja osaamista hallussaan, jota voitaisiin helposti hyödyntää 

kokeneempienkin vuoromestareiden toiminnassa. Tätä vakituisten vuoromestarien ja uusien 

kesämestarien välistä vuorovaikutusta olisikin hyvä pyrkiä tehostamaan ammatillisen 

kehittymisen näkökulmasta.  

 

Toiselta oppimisen mahdollisuuksien vähäinen organisointi 

Kuten jo aiemmin todettiin, vuoropalaverit ovat niitä harvoja tilaisuuksia, joissa vuoroilla on 

mahdollisuus tavata toinen toisiaan ja oppia toisiltansa joitakin uusia asioita omia työtehtäviään 

koskien. Tehdassalissa työskentelevät toivoivat, että tällaisia vuorojen välisiä kohtaamisia voisi 

olla enemmänkin kuin vain kerran vuodessa. He korostivat vuoropalaverien hyötyä 

nimenomaan vuorojen välisen kokemuksen vaihdon kannalta. Myös markkinahoitajat toivoivat, 

että heille järjestettäisiin tapaamisia toisten osastojen markkinahoitajien kanssa, sillä tällä 

hetkellä osastojen välistä kanssakäymistä ei ainakaan markkinahoitajien välillä ollut. He 

näkivät tällaisissa tilanteissa olevan runsaasti toiselta oppimisen mahdollisuuksia. 

 
 Sen takia pitäiskin, että vähän tutustus niihin ihmisiin (toisiin markkinahoitajiin) ja sieltä varmaan kans oppis 
jotain uutta. Ne olis varmaan hyödyllisiä koska, kun mekin sieltä toiselta osastolta tultiin tähän,  niin paljon on 
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oppinu ihan tosta perussysteemistä uusia, että miten voi tehä, ja miten kannattaa kattoo kaikki asiat. Varmaan on 
siellä paljon semmosta tietoo, mitä ei oo vaan koskaan tullu ajatelleeks, mitä vois käyttää. (Markkinahoitaja) 
 

Myös toinen haastatelluista vuoromestareista koki, että vuoromestareilla ei ollut riittävästi 

keskinäisiä tapaamisia, joissa olisi voinut vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia. Hänen mielestään 

etenkin henkilöstöasiat olivat sellaisia, joista olisi hyvä toisinaan keskustella. Samoin sellaisista 

yhteisistä linjauksista, miten tehdassalityöntekijöitä sijoitetaan vuoroon eri tehtäviin. Toinen 

haastateltavista vuoromestareista puolestaan koki, että oman osaston vuoromestareiden välisiä 

tapaamisia oli tällä hetkellä aivan riittävästi. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että toisinaan olisi 

hyvä, jos eri osastoilta kokoontuisi esimiestasoisia työntekijöitä keskenään vaihtamaan 

näkemyksiä ja kokemuksia. Eri osastoilla saatetaan yhtä aikaa kamppailla samojen ongelmien 

kanssa, ja jollakin osastolla voi olla jo valmiina joitakin ratkaisuja toisten osastojen 

ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Tällaisilla tapaamisilla voitaisiin tehokkaasti ehkäistä 

osastojen välisten tietosiilojen syntymistä sekä ylläpitoa ja osastojen työntekijät voisivat oppia 

toinen toisiltaan paljon uusia ratkaisumalleja ja toimintatapoja. 

 
Kyllähän täällä silleen mun mielestä on, että joskus on ollu semmonen ongelma, mikä on ollu jollakin toisellakin 
koneella. Sitten kun ei oo ketkään puhunu keskenään siitä, niin molemmat on koittanu ratkoo sitä niin kun 
yksinään. Sitten joku on tuolta jostain ylempää huomannu, että noillahan on tommonen samalainen juttu. 
(Vuoromestari) 
 

Tällaisesta hyvistä käytännöistä oppimista kutsutaan myös termillä bench marking. Perinteisesti 

sitä on käytetty eri yritysten välillä tapahtuvaan oppimiseen, mutta mielestäni myös saman 

yrityksen eri osastot voivat käyttää toisiaan vertailukohtina oman toimintansa kehittämisessä. 

(Mm. Viitala 2005, 372.) 

 

 

11.2. Toiselta oppiminen alaiselta esimiehelle  

 

Tässä yhteydessä tarkastellaan sitä, miten toiselta oppiminen mahdollistuu alemmalta 

hierarkiatasolta ylemmälle. Toiselta oppimista mahdollistavina teemoina esiin nousivat: 

organisaatiokulttuurin muutos, järjestetyt tilaisuudet, esimiesten aktiivinen läsnäolo. Toiselta 

oppimista hankaloittavana koettiin organisaatiohierarkia. 
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11.2.1. Mahdollisuudet 

 

Sekä tehdassalityöntekijät että esimiehet kokivat oppimisen olevan mahdollista alemmalta 

hierarkiatasolta ylemmälle, eli esimiehet saattoivat oppia uusia asioita alaisiltaan. Esimerkkejä 

tämän kaltaisesta oppimisesta tuli kuitenkin vähemmän kuin vertaisoppimisesta. Tämä johtunee 

siitä, että etenkin tehdassalityöntekijöiden on hankalaa arvioida, milloin esimies on oppinut 

heiltä jonkin uuden asian, vaikkakin he osasivat hyvin mainita muutamia oppimistilanteita.  

 

Organisaatiokulttuurin muutos 

Yksi merkittävimmistä tekijöistä sellaisen toiselta oppimisen mahdollistajana, joka suuntautuu 

alaiselta esimiehelle päin, on mielestäni organisaatiokulttuurin muutos. Tällä tarkoitan sitä, että 

perinteinen hierarkkinen organisaatiorakenne ja siihen oleellisesti liittyvä toimintaa ohjaava 

kulttuuri on murenemassa ja muuttumassa tasavertaisempaan suuntaan. Haastattelussa en 

kuitenkaan esittänyt tähän liittyen suoria kysymyksiä, mutta muutos oli kuitenkin helposti 

luettavissa rivien välistä. Koska teen tähän teemaan liittyviä päätelmiä rivien välistä lukemalla, 

mielestäni on luotettavuuden kannalta tärkeää jokaisen väittämän kohdalla esittää se lainaus, 

josta olen päätelmäni tehnyt. Tästä syystä tämän teeman yhteydessä on enemmän suoria 

lainauksia haastatteluaineistosta kuin muissa teemoissa. 

 

Organisaatiokulttuurin muutos näkyi mielestäni esimerkiksi sen myötä, että nykyään virheiden 

tekeminen työssä nähdään olevan inhimillistä ja tahatonta. Vielä yli kymmenen vuotta sitten 

tehdassalityöntekijät kokivat virheiden tekemisen johtavan yleensä syyllisten etsimiseen eikä 

virheitä nähty oppimismahdollisuuksina. Sellainen organisaatiokulttuuri, joka ei siedä virheiden 

tekemistä, estää toiselta oppimisen mahdollisuuksia ja samalla koko organisaation oppimista ja 

kehittymistä (Davenport & Prusak 1998, 97; Ellis 2005, 37). Osa tehdassalityöntekijöistä ja 

molemmat vuoromestarit antoivat ymmärtää, että ajan myötä myös johtajat ovat muuttuneet ja 

työn tekeminen on saanut enemmän inhimillisiä ulottuvuuksia siten, että virheet nähdään 

luonnollisena osana hektistä työtahtia.  

 
Nykyinen polvi ei oo tullu haukkuun, että vaikka virheitäkin on tullu. Vanha oli kunnon saksalainen perinne, että 
huudetaan kaikki päivät, siellä sitten sai olla korvat punasena (naurua). Saksalaiseen malliin haukuttiin pystyyn… 
Olihan täällä pari semmosta kovempaa sanojaa sillon kun mä töihin tulin, mutta nyt tää uus sukupolvi, niin nyt 
tuntus olevan muuttunu semmonen, että on enemmän asiajohtamista, että virheitäkin sattuu. Sitten kun niitä 
päätöksiä tossa täytyy tehdä äkkiä. (Vuoromestari) 
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Edellisen lainauksen takana oleva vuoromestari ei kuitenkaan osannut sanoa, onko 

kysymyksessä johtamiskulttuuriin liittyvä muutos, vai onko tällä hetkellä vain esimiestasolle 

sattunut sellaisia yksilöitä, joilla ei ole tarvetta korostaa omaa auktoriteettiaan. Mielestäni tämä 

on kuitenkin osoitus siitä, että organisaatiokulttuuri Tervasaaressa todella on muuttumassa 

sellaiseen suuntaan, että se ei niinkään korosta yksilöiden auktoriteettia ja hierarkkista asemaa 

vaan jokainen työntekijä on arvokas osa koko tehtaan menestystä. Tämä voi mielestäni johtua 

osittain myös tehdassalityöntekijöiden oman työn arvostamisen lisääntymisestä ja 

auktoriteettipelon vähenemisestä. Saman vuoromestarin seuraava lainaus tuo mielestäni tämän 

esiin oivallisesti. 
 

…ennenhän oli hirvee auktoriteetti joku mestari niinkun koulutukseltaankin se jo oli kauheesti kaikkien 
yläpuolella, kun oli teknikoks lukenu. Niin sehän oli semmonen auktoriteetti, että se sai jyrähdellä kuinka lystää. 
Samahan oli entinen insinööri kun se oli kulki kravatissa, niin sehän sai kans sanoo mihinkä suuntaan vaan …Nyt 
jos menee sillain sanoon, niin ei siitä pysähdy kun koneet. Kaikki täytyis nyt pitää siinä, ”että älä hermostu, vaan 
tee töitäs”. (Vuoromestari)  
 

Organisaatio- ja johtamiskulttuurin muutos näkyy myös siinä, että kaikki tehdassalityöntekijät 

kokivat esimiestason olevan erittäin vastaanottavainen kaikille kehitysehdotuksille, jotka 

koskivat tehdassalissa toteutettavaa työtä. Eräs työmiehistä totesi, että nykyään on helppoa 

viedä omia ideoita jo ihan insinööritasolle asti. Tämä on merkittävä muutos 

organisaatiohierarkiassa, sillä toisen vuoromestarin mukaan yli kymmenen vuotta sitten 

tehdassalityöntekijän ei ollut edes suotavaa puhutella insinööritason työntekijää.  

 
Kyllä niitä (kehitysehdotuksia) on helppo varmaan viedä… Jos tulis jotain, niin helppo on ainakin omalle 
mestarille kaikki kertoo, että mitä on niin kun mieltä. On jotain pienempiä asioita kerrottukin, kyllä se ottaa kaikki 
niin kun vakavasti. Mun mielestä… ja sitten miksei tonne ylemmäski insinööritasolle, kun tässä yks insinööri 
sattuu oleen mun yks luokkakaveri, niin se tulee vähän sitä kautta, että on helppo puhua kaikki asiat sitten. Tässä 
on ollu vanhempia insinöörejä, jokka on nyt sitten siirtyny muihin tehtäviin ja tullu vähän nuorempaa verta tähän 
osastolle. Vanhemmille oli tosi vaikee sillain, eikä ne oikeestaan ees kuunnellu. Siinä tuli semmonen stoppi niille, 
et ne oli olevinaan sitten niin isoja, että täytyis mestarin kautta sitten mennä. Mutta nyt on nää nuoret ihan 
toisenlaisia, niille voi mennä ihan suoraakin työntekijä puhuun ja mestarillekin ihan. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Toinen vuoromestareista oli sitä mieltä, että hänen vuorossaan kaikki saavat antaa suoraa 

palautetta jokaiselle, siis myös esimiehelle. Hän on itse toivonut, että kaikilla olisi avoimet välit 

vuoron sisällä, jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä tai turhia ristiriitatilanteita.  

 
Mä oon alusta pitäen sanonu, että mulle saa sanoo suoraan ja mä sanon itte suoraan ja mä toivon, että niin tehdään, 
eikä sitten puhuta tuolla vuoden päästä selän takana, että toikin teki tollain. (Vuoromestari) 
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Sama vuoromestari mainitsi myös, että hänen oma esimiehensä oli kehityskeskusteluiden 

yhteydessä pyytänyt palautetta omasta toiminnastaan, joten johtamiskulttuurin muuttuminen 

näkyy myös eri esimiestasojen välillä. Aikaisemmin palautteen antaminen suoraan esimiehelle 

tämän toiminnasta ei olisi tullut kysymykseenkään mestareiden ja insinöörien korostetun 

hierarkia-aseman takia. 

 

Järjestetyt tilaisuudet 

Vuoropalaverit koettiin toiselta oppimisen kanavana myös alaiselta esimiehelle päin 

suuntautuvassa oppimisessa. Tätä mieltä olivat sekä tehdassalityöntekijät sekä vuoromestari. 

Koska näissä tilaisuuksissa on mukana sekä vuoromestareita että alaisia eri vuoroista, on myös 

esimiehillä mahdollisuus oppia näissä tapaamisissa uusia asioita oman vuoronsa jäseniltä sekä 

saada uusia toimintaideoita toisen vuoron tehdassalityöntekijöiltä. Vuoromestari totesikin, että 

usein näissä tilaisuuksissa järjestetään erilaisia aivoriihiä pohtimaan konetta koskevia 

ongelmakohtia. Nämä aivoriihet järjestetään tarkoituksella siten, että eri vuorojen työmiehiä ja 

esimiehiä sekoitetaan eri ryhmiin ja näin he pääsevät vaihtamaan näkemyksiä muiden vuorojen 

jäsenten kanssa. Epäselväksi jäi kuitenkin, hyödynnetäänkö tätä tilaisuutta tehokkaasti juuri 

toiselta oppimisen kannalta esimerkiksi vaihtamalla kokemuksia eri vuorojen työntekijöiden 

välillä, vai onko sillä pelkästään tuotannon tehostamista korostava merkitys. Tutkimuksen 

tekijänä näen nämä tilaisuudet kuitenkin mahdollisuutena toiselta oppimiselle lähes jokaisella 

tasolla ja täten myös välillisenä hyötynä tuotannon tehostamiseen. 

 
Esimerkiks meillä on just vuoropalaveri, niin siellä oli semmonen aivoriihi vai mikskä sitä sanotaan. Vai joku 
tämmönen kuitenkin, että ryhmässä ensin mietittiin, silleen sekotettiin, ettei voinu niitten kanssa olla, joitten 
kanssa yleensä on vuorossa tekemisissä. Sitten niin kun mietittiin niin kun ongelmia ja jokainen ryhmä laitto niistä 
sitten parhaita… Joo ja sitten siinä on se, että kaikki saa tuoda julki niitä, vaikka eihän niitä kuitenkaan kaikkia 
valita, niitä mitä tulee, mutta ääneen ne kuitenkin sanotaan, että kyllä ne aina jonkun mieleen sitten jää. 
(Vuoromestari) 
 

Esimiehet aktiivisesti mukana päivittäisissä työtehtävissä 

Alaiselta oppiminen on luontevaa paperiteollisuudessa tuotantopuolella mm. sen takia, että 

vuoromestarit viettävät omien sanojensa mukaan noin 70 % päivittäisestä työajastaan 

työmiesten seurassa tarkkaillen tuotantoa. Tehdassalityöntekijät kokivat, että vuoromestareiden 

oppiminen liittyi usein sellaisiin hetkiin, kun koneella oli jokin häiriötilanne. Tällöin 

vuoromestarit tulivat mielenkiinnolla seuraamaan tapahtumaa ja oppimaan, kuinka tilanteen 

voisi välttää tulevaisuudessa. Jotkut tehdassalityöntekijöistä kokivat myös, että heillä oli paljon 
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osaamista jaettavana etenkin silloin, kun tehtaalle tulee uusi vuoromestari tekemään 

esimerkiksi kesälomituksia. 

 
Niin tai no joo, ei ainakaan näiltä kokeneilta mestareilta, mutta tos on munkin aikana tullu tohon uusia noita 
kesämestareita, niin totta kai semmosille varmasti tullu uuttakin ja ovat sanoneetkin, että ei tämmöstä tienny. Että 
kyllä sillainki päin, mutta ne on sit semmosia nuorempia. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Sekä molemmat vuoromestarit että käyttöpäällikkö totesivat avoimesti oppivansa päivittäin 

jotain uutta alaisiltaan ja näiden tehtävistä. Tätä helpottaa eniten se, että sekä alaiset että 

esimiehet puhuvat samaa asiantuntijakieltä. Tämä korostui etenkin käyttöpäällikön 

vastauksesta, sillä hän on edennyt nykyiseen tehtäväänsä tehdassalityöntekijätasolta lähtien. 

Useimmiten oppimisen sisältönä oli tekniikkaan tai laitetietouteen liittyviä asioita. 

Käyttöpäällikkö koki myös oppineensa johtamis- ja ihmissuhdetaitoon liittyviä psykologisia 

asioita alaisiltaan, eli millaisin keinoin käsitellä kutakin alaista, jotta saa aikaan parhaan 

mahdollisen tuloksen.  

 
Paljonkin oppii päivittäin sillain. Tietysti, mitä ne asiat on, mutta kyllä se on tätä ihmissuhdepuolta ja tämmöstä. 
Tietyissä asioissa oppii, miten saa jotkut asiat meneen helpommin läpi. Ja kyllähän sitä tietysti, kun täälläkin 
niinkin paljon on laitteita ja muita nii, joku tietää aina jostain enemmän. (Käyttöpäällikkö) 
 

Myös toinen vuoromestareista koki, että hänen on luontevaa käydä keskusteluja oman 

esimiehensä eli käyttöpäällikön kanssa.  Näissä tilanteissa tulee vaihdettua näkemyksiä ja 

kokemuksia, jolloin toiselta oppiminen on vastavuoroista. Hänen mukaansa esimies on myös 

erittäin vastaanottavainen häneltä tulleille kehitysideoille. Samoin olivat kokeneet myös 

markkinahoitajat. Vaikka heidän oma esimiehensä ei paljonkaan vietä aikaa heidän työtään 

tarkkaillen, kokivat he ajatusten vaihdon ja kehitysehdotusten esittämisen esimiehelleen 

luontevana ja helppona esimerkiksi kahvitauolla. Esimies on heidän mukaansa 

vastaanottavainen ja kokeilunhaluinen uusille toimintaehdotuksille. Tällainen monisuuntainen 

ja monitasoinen vuorovaikutusilmapiiri turvaavat keskustelun organisaation sisällä ja täten 

etenkin sisäinen informaatio pääsee kulkemaan eri toimijoiden välillä (Varila 1994, 71). 
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11.2.2 Haasteet ja ongelmat 

 

Alaiselta esimiehelle suuntautuvan toiselta oppimisen haasteita ja ongelmia tarkasteltaessa 

vastaukset olivat hajanaisempia kuin oppimisen mahdollisuuksia pohdittaessa. Hajanaisuudella 

tarkoitan, että yksittäisiä esimerkkejä tuli runsaasti, mutta ne jäivät lähinnä yksittäisiksi 

kokemuksiksi ilman että useampi työntekijä olisi kokenut samoja asioita ongelmallisiksi 

toiselta oppimisen kannalta. Etenkin tuotantosektorilla kaikki yksittäisesti koetut toiselta 

oppimisen haasteet tuntuivat kuitenkin mahtuvan yhden mutta merkittävän teeman alle 

nimittäin organisaatiohierarkiasta koituvat ongelmat. Organisaatiohierarkian ja oman aseman 

korostaminen näyttäisi siis paikoin olevan vielä syvällä piilossa työtoiminnan arjessa, vaikka jo 

edellä mainittiin sen jonkinasteisesta rapistumisesta.  

 

Organisaatiohierarkia 

Organisaatiohierarkian nähtiin haittaavan eniten tehdassalityöntekijöiltä insinööritasolle 

suuntautuvassa oppimisessa eli ylemmille esimiehille. Kuten jo aiemmin todettiin, omien 

lähiesimiesten eli vuoromestarien kanssa, toiselta oppimisessa ei näyttänyt olevan juurikaan 

ongelmia. Vuoromestarit nähtiinkin osan tehdassalityöntekijöiden vastauksissa toimivan ikään 

kuin välikätenä insinööritasolle. Yksi työmiehistä oli kokenut, että joillekin vanhemmille 

insinööreille ei ollut aikaisemmin mahdollista välittää kehitysehdotuksia, jos ne tulevat suoraa 

tehdassalityöntekijätasolta. Suurin osa näistä henkilöistä on kuitenkin jo jäänyt eläkkeelle tai he 

ovat siirtyneet muihin tehtäviin. Tässä tapauksessa toiselta oppimista vaikeuttaa työtehtävän ja 

aseman lisäksi myös työntekijöiden keskinäinen ikä toisiinsa nähden, joka ilmentää jo aiemmin 

mainittua hierarkiajaon toista ulottuvuutta. 

 
Vanhemmille (insinööreille) oli tosi vaikee sillain (kertoa kehitysehdotuksia), eikä ne oikeestaan ees kuunnellu. 
Siinä tuli semmonen stoppi niille, et ne oli olevinaan sitten niin isoja, että täytyis mestarin kautta sitten mennä. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Näissä tilanteissa saattaa kuitenkin olla kysymys myös siitä, että työyhteisössä vallitsee 

sanomaton sääntö, että lähiesimiehiä ei ole suotavaa ohittaa tuotantoa koskevissa asioissa. 

Tämä käy ilmi siitä viestinvaihdosta, jota olen käynyt Tervasaaren yhdyshenkilön kanssa. 

Hänen mukaansa vuoromestarit eivät itse pidä siitä että heidät "ohitetaan" organisaatiossa. 

Hänen mukaansa se ilmiö, että kehitysehdotuksia ei haluta ottaa suoraan vastaan 

tehdassalityöntekijöiltä, viestii siitä, että vuoromestarit halutaan huomioida ja pitää tietoisina 
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tuotantoa koskevista asioista. Vaikka tämä olisikin tilanteesta oikeampi tulkinta, ei se 

mielestäni sulje pois vaan enemmänkin vahvistaa sitä ajatusta, että organisaatiossa ollaan 

vahvasti sitoutuneita hierarkkisiin rooleihin.  

 

Kaksi tehdassalityöntekijää totesivat myös, että salissa työskentelevien asiantuntijuutta voisi 

hyödyntää hieman tehokkaammin. He näkivät tarpeellisena, että ylemmät esimiehet kävisivät 

useammin tehdassalissa kyselemässä asioita ja tarkkailemassa tilannetta ja täten voisivat toimia 

sen mukaan, mikä nähdään järkevänä itse paperinvalmistustyötä tehtäessä. Toinen heistä koki, 

että insinöörit voisivat esimerkiksi joissain ongelmatilanteissa kysellä enemmän 

tehdassalityöntekijöiltä, miten jokin asia tulisi ratkaista. Nykyään tapa on 

tehdassalityöntekijöiden mukaan kuitenkin sellainen, että ylemmät esimiehet yrittävät 

keskenään ratkaista työtä haittaavia ongelmia, eivätkä ole juurikaan yhteydessä tehdassaliin 

päin, vaikka työntekijöillä siellä on käytännön tasolla paras asiantuntemus. Hierarkkiselle 

organisaatiorakenteelle onkin tyypillistä, että johtajuus on hyvin keskittynyttä ja päätöksenteko 

kulkee organisaatiorakenteellisesti ylhäältä alaspäin (Robbins 1990, 283). Esimerkiksi yksi 

tehdassalityöntekijöistä oli kokenut, että hänen asiantuntemustaan ei oltu kuunneltu 

kehitysehdotuksena, vaan insinööritasolla oltiin haluttu toimia samalla tavalla kuin ennenkin. 

Myöhemmin tarkemman tarkastelun jälkeen kyseisen työntekijän lähestymistapa olisikin ollut 

oikea. 

 
No just näissä lisäaineitten annostelussa esimerkiks on ollu sillain. Mä pitkän aikaa sanoin siitä tärkkelyksestä, että 
se on turha ajaa, kun ei se vaikuta mitään. Mut sitä ajettiin ja ajettiin vaan ja nyt se on tutkittu ja sitä ei enää 
ajetakaan sillain. Mut kun ei ne uskonu. Tää on juurikin semmonen paikka … mun mielestä se on sillain, näillä 
vanhoilla ja monilla muillakin, että tehdään se, mikä on tehty 10 vuotta samalla lailla. Ei ikinä voida ajatella 
ollenkaan, että voitais tehdä jollakin toisella tavalla. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Myös nuorempi vuoromestari koki, että hänenkään esimiehensä eivät olleet kovin 

vastaanottavaisia vuoromestaritasolta tulevalle asiantuntemukselle tai kehitysideoille. Hänen 

vastauksestaan korostuu selvästi ”suutari pysyköön lestissään” mentaliteetti, jota on siis 

havaittavissa myös esimiesten keskuudessa.  

 
Kysymys: Onko sinulla jotain sellaista tietämystä annettavana, josta esimiehet voisivat oppia jotain uutta?” 
Vastaus: No ei ehkä, ja vaikka jos koittaa antaakin, niin ei se ehkä käy niin päin sitten ollenkaan…On niin 
vahvoja ehkä noi esimiehet, ei saa niin kun hyppiä väärälle puolelle. No en mä tiä, on se ehkä vuosien aikana 
parantunu, mut joskus oli semmonen tunne, et piti tulla oikeelta suunnalta sen ohjeen. (Vuoromestari) 
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11.3. Toiselta oppiminen esimieheltä alaiselle 

 

Viimeiseksi tarkastellaan kuinka toiselta oppiminen mahdollistuu ylemmältä hierarkiatasolta 

alemmalle. Mahdollistaviksi teemoiksi nousivat: esimiehet tiedollisina resursseina ja palaute. 

Ongelmallisiksi koettiin: organisaatiokulttuuri, tehtäväalueiden erilaisuus ja puutteellinen 

palaute. 

 

 

11.3.1. Mahdollisuudet 

 

Esimiehet tiedollisina resursseina  

Esimiehet näyttivät olevan merkittävässä asemassa etenkin tehdassalityöntekijöiden laaja-

alaisen ammattitiedon rakentumissa. Aiemmin jo mainittiin, että tehdassalityöntekijöillä on 

mahdollisuus mennä oppiin oman osaston toiseen työvaiheeseen joksikin aikaa. Sen lisäksi, että 

näissä tilanteissa oppii omalta työtoverilta työn tekemiseen liittyviä asioita, osaa myös 

vuoromestari monesti kertoa sellaisia asioita, jotka hänen näkökulmastaan ovat tärkeitä. 

Tehdassalityöntekijät olivat sitä mieltä, että kokeneelta mestarilta voi oppia paljon esimerkiksi 

paperiteknisiä ja paperin jälkikäyttöön liittyviä asioita. Ainoastaan yksi vastaaja koki, ettei ollut 

oppinut mitään omalta esimieheltään. Myös toinen markkinahoitajista koki, että omalta 

esimieheltä voi oppia asioiden laajempia yhteyksiä, pelkästään Tervasaareen liittyvien asioiden 

lisäksi.  Molemmat vuoromestarit olivat myös sitä mieltä, että työmiehet ovat heiltä oppineet 

paljon erityisesti paperin laatuun, kustannustehokkuuteen ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. 

Paperin laadun ja jälkikäytön tuntemus ovatkin tärkeitä ammatillisen tietämyksen osia siten, 

että tehdassalityöntekijöden ammatillinen tieto ei rajoitu pelkästään oman työpisteen prosessin 

tai oman osaston tuotannon tuntemukseen. Tällainen toiminnan laajempiin yhteyksiin liittyvä 

tietämys on luonteeltaan deklaratiivista ja eksplisiittistä tietoa (Heikkilä 2006, 36). 
 
Ehkä (alaiset ovat oppineet) tämmösissä laatuun liittyvissä ja johkin tämmöseen kustannustehokkuuteen. Mun 
mielestä työtekijöillä ei ehkä siitä oo kauheen hyvin semmosta tietoo ja. Ehkä se on pääosin niistä. (Vuoromestari) 
 

Myös vuoromestarit kokivat oppineensa asioita omalta esimieheltään eli käyttöpäälliköltä. 

Kuten jo aiemmin on mainittu, käyttöpäälliköllä on takanaan muutaman vuoden työhistoria 

paperitehtaan tuotannosta, ja täten hänellä on ammatillista perspektiiviä katsoa hallinnollisia 

asioita myös tehdassalityöntekijöiden näkökulmasta käsin. Molemmat vuoromestarit 
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totesivatkin, että he ovat oppineet paljon nimenomaan työnjohdollisia asioita omalta 

esimieheltään sekä syvennettyä tietoa paperin laadusta. Käyttöpäällikkö itsekin totesi, että 

vuoromestarit ja tehdassalityöntekijät ovat oppineet häneltä tarkemmin 

paperinvalmistusprosessin tuntemusta sekä laitetietoutta.  

 
Kyllä mullakin, uskon, että on paljon annettavaa täällä. Esimerkiks tää prosessin tuntemus, mitkä laitteet on 
tärkeitä, ja miks ne on tärkeitä. Kun sillain tuntee prosessimielessä aika hyvin tän prosessin, niin sitten pystyy 
yleensä auttaan ja antaan sitten neuvoja ja oppia. (Käyttöpäällikkö) 
 

Arvokkainta näissä esimieheltä alaiselle suuntautuvissa toiselta oppimisen tilanteissa on 

mielestäni se, että ne koetaan hyödyllisenä ja luontevana osana työntekoa. Yhdestäkään 

vastauksesta ei kuultanut läpi, että oppimistilanteet olisi koettu niin sanotusti ”päälle 

päsmäröintinä” tai, että esimiehet olisivat väkisin tulleet tyrkyttämään omaa tietouttaan 

työmiesten osaamisen rinnalle. Uusia asioita opittiin keskustelun lomassa työtä tehdessä. Näin 

alaisten oma ammattitaito voi kehittyä ja tietämys ja osaaminen voi ulottua pidemmälle kuin 

vain oman tehtävän tuntemukseen Tästä syystä mielestäni esimiesten rooli tiedollisena 

resurssina on merkittävä ja tätä tulisikin tietoisesti hyödyntää työnteon arjessa. 

 

Palaute 

Positiivisen palautteen saamisella on työntekijälle tärkeä vaikutus oman työn reflektointiin ja 

työssä jaksamiseen. Toinen vuoromestareista olikin sitä mieltä, että hän pyrkii aika ajoin 

antamaan kehuja ja positiivista palautetta koko omalle vuorolleen eikä niinkään yksittäisille 

työntekijöille. Hän näki tämän tärkeänä yhteishengen nostattajana ja osoituksena omille 

alaisilleen siitä, että nämä ovat pärjänneet työssä hyvin. Jokainen vastaajista kuitenkin totesi, 

että kaiken kaikkiaan positiivista palautetta annetaan liian vähän ja tätä käsitelläänkin toiselta 

oppimisen ongelmien yhteydessä. 

 
Itte oon koittanu sitten työstä kehua, en niinkään tiettyä henkilöö vaan koko porukkaa, sillon kun on menny hyvin. 
Ja kyllä ne siihen vastaakin, että kyllä sen tavallaan näkee, että ne tykkää siitä. (Vuoromestari) 
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11.3.2. Haasteet ja ongelmat 

 

Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurin muodostaa työyhteisössä jaetut käsitykset, perinteet ja arvot 

(McDermott & O´Dell 2001, 77). Organisaatiokulttuurin alakulttuuriksi voidaan lukea 

ammattialakulttuuri, joka saattaa heikentää alaisen ja esimiehen välistä oppimista. Yksi 

tehdassalityöntekijöistä nosti esille mielestäni tärkeän asian, joka vaikuttaa esimieheltä alaiselle 

suuntautuvaan oppimiseen. Paperiteollisuudessa on yleisesti vallalla ammattiliittojen vahva 

asema ohjailemassa työn arkea. Etenkin tehdassalityöntekijöitä edustava Paperiliitto on yksi 

Suomen vahvimmista ammattiliitoista ja sen edustamat arvot sekä toimintaperiaatteet näkyvät 

myös osana työn arkea. Työntekijä, joka asiasta mainitsi, oli sitä mieltä, että esimieheltä 

oppimista voi hankaloittaa nimenomaan tämä eri liittoihin kuuluminen. Hänen mielestään se 

saattaa synnyttää asenteita, jotka vaikeuttavat oppimisen vastaanottamista sellaisissa tilanteissa, 

joissa esimies yrittää neuvoa tai opastaa työntekijää tämän työtehtävissä. 

 
Tääl on ehkä ollu semmosia, kun nää mestarithan on, kun ne ei oo niin kun Paperiliiton jäsenenä, kun ne on eri 
liiton kirjoissa. Hiukan se tulee, että kun me tehdään sitä paperia, niin ja ne on vaan siinä mestareina ja näitä 
juoksevia asioita ja tämmösiä yleisiä asioita, että jos sieltä tullaan niin kun neuvoon sitä tekemistä, niin siinä voi 
olla vähän niin kun semmonen, niin jollain on saattanu olla vähän semmosta karvasta, että kyllä nää hommat nyt 
osataan. Että kyllä ehkä paperilla voi toimia tollain, mutta käytännössä vähän toisella tavalla. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Tehtäväalueiden erilaisuus 

Molemmat markkinahoitajat kokivat suurimmaksi ongelmaksi sen, että heidän työtehtävänsä ja 

heidän esimiehensä työtehtävät ovat toisiinsa nähden niin erilaiset, että toiselta oppiminen sekä 

alaiselta esimiehelle, että toisin päin on vaikeaa. Haastatellut markkinahoitajat olivat peräti sitä 

mieltä, että heidän lähin esimiehensä tai muu esimiesporras ei varsinaisesti edes tunne heidän 

tarkkaa työnkuvaansa ja tästä syystä toiselta oppiminen näiden eri toimijoiden väillä on 

hankalaa ja toisinaan jopa mahdotonta. 

 
Mun mielestä meidän esimiehet ei oo kautta aikojen koskaan tienny ees, että mitä me tehään. Ei se pysty auttaan 
meitä ihan konkreettiseen työhön liittyvissä asioissa. Toki ne osaa auttaa, mitä jonkun asiakkaan kanssa tehdään 
tai mitä jollekin rullalle tehdään. Mutta niihin töihin, niin niihin ne ei pysty auttaan, koska must tuntuu, et ne ei oo 
tähän päivään mennessä tienneet, mitä se on, mitä kaikkee me tehään. Että kuinka monta systeemiä siinä on ja mitä 
täytyy tehä joka paikkaan. Ei ne pystyis ketään meistä lomittamaan, ei niillä oo semmosta tietoo. 
(Markkinahoitaja) 
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Vähäinen palaute 

Jokainen vastaaja sekä tuotanto- että asiakaspalvelusektorilta totesi, että positiivista palautetta 

kuulee liian vähän etenkin esimiehiltä päin. Toinen vuoromestareista sekä käyttöpäällikkö 

myönsivät, että heidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota erityisesti positiivisen palautteen 

antamiseen, sillä he tunsivat antavansa sitä liian vähän alaisilleen. Kaksi 

tehdassalityöntekijöistä toivoi saavansa positiivista palautetta esimiehiltä etenkin silloin, jos 

jostakin ongelmasta oli selvitty kunnialla läpi tai jokin tulostavoite oli saavutettu. 

Käyttöpäällikkö totesikin, että yleensä tulostavoitteisiin pääsemistä pidetään itsestään selvänä, 

hyvänä asiana ja näin ollen niihin pääsemisestä ei useinkaan muisteta kehua tai kiittää. 

 
Ehkä se on enemmän sitä, että ihmiset tietäis, miten omat työt sujuu, että mulla menee ihan hyvin, tai mun pitäis 
tossa kehittyä. Että sitä täällä ei niin kun oo. Että ei täällä saa, en nyt puhu ittestäni, mutta yleisesti, kun 
kesätyöntekijäpalautteita ja tämmösiä lukee niin kommentit on helposti semmosia, että jos palautetta saa, niin se 
on negatiiviista. Menee ohi semmonen hyvä suoritus, mutta jos menee huonommin, niin se mainitaan. Ittekin kun 
aattelee, niin ei varmaan kauheen hyvä oo antaan sitä palautetta. Tääl on kumminkin niin paljon asetettu tavotteita, 
koneen tuotannot ja tehokkuudet ja kaikki ja sit se on vaan hyvä kun niihin päästään. (Käyttöpäällikkö) 
 

Yleisesti ottaen palaute nähtiin oppimista edistävänä, jos se annetaan rakentavassa ja 

ohjeistavassa hengessä. Kaikki vastaajat tehdassalityöntekijätasolta kuitenkin kokivat saavansa 

palautetta lähinnä moittimisen ja sättimisen muodossa ja itse käsitteellä ”palaute” oli heidän 

puheessaan negatiivinen merkitys, siten että kun esimieheltä saatiin ”palautetta” tarkoitti se 

lähinnä haukkumista.  

 
Kyllähän aina tuntuu, että niitä negatiivisia helpommin tulee, kun niitä positiivisia. Että jos hyvin menee, niin sen 
tietää siitä kun … et jos meni huonosti, niin sit tuli kauheet palautteet ja jos meni hyvin, niin oltiin ihan hiljaa, sen 
ties siitä sitten. (Tehdassalityöntekijä) 
 

Myös kaikki neljä esimiestasolla työskentelevää työntekijää totesivat, että heidän yksikössään 

on vahvasti vallalla negatiivisen palautteenannon kulttuuri, siten että positiivista palautetta 

annetaan harvemmin kuin negatiivista. Tämä kuitattiin kuitenkin moneen otteeseen sillä, että se 

on pinttynyt osa suomalaista kulttuuria. Furman onkin todennut, että suomalainen kulttuuri ei 

yksinkertaisesti rohkaise positiivisen palautteen antamiseen (2004, 132). Tästä syystä vaikuttaa 

siltä, että palautteenantokulttuurille ei olla lähitulevaisuudessa edes tekemässä mitään, vaikka 

se näyttää vaivaavan koko työyhteisöä. 

 
…enkä mä jaksa oikeen suomalaisessa kulttuurissa ymmärtää, että noi pojat kauheesti kehuis toisiaan, muuta kun 
sitten sanotaa, että kyllä se Kalle on hyvä jätkä, sillon kun se ei oo paikalla. (Vuoromestari) 
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11.4. Kohdeyrityksen järjestämät toiselta oppimisen mahdollisuudet 

 

Tässä luvussa tarkastelen niitä kohdeyrityksen tarjoamia toiselta oppimisen mahdollisuuksia, 

joita kuvailin jo luvussa 9. Tarkastelen näitä työntekijöiden näkökulmasta eli, kuinka niitä 

hyödynnetään toiselta oppimisen mahdollisuuksina ja millaisia ongelmakohtia niissä nähdään 

olevan. Tarkastelinkin jo aiemmin työnopastamisen ja perehdyttämisen merkitystä, joten tässä 

luvussa käsittelen esimiesmäärärahan, kehityskeskustelujen ja HILTI-projektin hyödyntämistä. 

Tarkastelen näitä ilmiöitä erikseen tässä luvussa, sillä niissä oppimista voidaan katsoa 

tapahtuvan kaikilla hierarkkisilla tasoilla. 

 

Esimiesmääräraha 

Jokaisissa tehdassalityötä tekevien vastauksissa mainittiin jonkinlaiset saunaillat ja mestariraha 

tilaisuuksina, joissa voi vaihtaa kuulumisia oman vuoron työntekijöiden kanssa. Se nähtiin 

kuitenkin enemmän oman vuoron vapaamuotoisena illanviettona, kuin mahdollisuutena omaa 

vuoroa koskevien ongelmien ratkaisemiseen tai toiselta oppimiseen. Todettiin, että vaikka siellä 

usein työasioista puhutaankin, niin yleensä ei haeta ratkaisuja toimintatapoihin vaan tilaisuus 

toimii lähinnä hengennostattajana.  

 
Taas sillain oman porukan kanssa saadaan se määrätty rahamäärä, mikä on varattu. Oltiin tuolla saunomassa…. 
Koko osastoohan on aika vaikee saada yhtä aikaa mihinkään, kun toiset on töissä ja toiset vapaalla. 
(Tehdassalityöntekijä) 
 

Vaikka näitä saunailtoja ei koettu varsinaisesti työtä koskevan oppimisen kannalta 

merkittävinä, itse näen niiden merkityksen kuitenkin olevan suuri etenkin silloin kun 

työyhteisöön on tullut uusi työntekijä. Tällaisissa vapaamuotoisissa tilaisuuksissa on 

mahdollisuus oppia paljon osaston sisällä vallitsevista tiedostamattomista toimintatavoista ja 

keskinäisestä hierarkiasta. Myös työyhteisön keskinäinen kulttuuri ja ilmapiiri saattavat 

valottua uudelle työntekijälle tällaisten illanviettojen myötä. Blackler (1995) ja Clegg (1996) 

ovat määritelleet tällaisen tiedon kulttuuriseksi tiedoksi ja ankkuroiduksi tiedoksi. Näihin liittyy 

olennaisesti tietämys organisaation sisäisistä normeista ja arvoista sekä eri työtehtäviin 

liittyviin rutiineihin ja rooleihin liittyvästä tiedosta.  
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Molemmat vuoromestarit olivat myös sitä mieltä, että esimiesmäärärahatilaisuuksissa on 

joitakin oppimisen mahdollisuuksia. Toinen totesi, että tällainen koko vuoron tapaaminen on 

niitä harvoja tilanteita, jolloin saadaan koko vuoro yhdessä koolle. Työn luonteesta johtuen 

vuorolaiset ovat työpäivän aikana melko hajallaan tehdassalissa toisten ollessa valvomossa ja 

toisten massaosastolla tai leikkurilla. Näissä mestarirahatilaisuuksissa on hyvä vaihtaa yleisiä 

kuulumisia tehtaan tunnelmista ja asioista. 

 
Mutta onhan se tietysti, että eihän me tässä olla koskaan olla koko porukka, että toiset on leikkurilla ja toiset on 
koneella ja kaikilla on niin kun omat työnsä, että ei tässä koskaan kokoonnuta minkään kahvipöydän ääreen 
keskusteleen koko vuoro. Et se on ainoo tämmönen, mihin saa kaikki yhtä aikaa paikalle. Joskus jos on jotain 
kahvituksia, niin sitten saadaan kaikki yhtä aikaa paikalle, mutta ei sellasta satu kun ehkä kerran vuodessa. 
(Vuoromestari) 
 

Toinen vuoromestareista mainitsi, että heidän tilaisuudessaan keskusteltiin vuoron jäsenten 

kanssa, kuinka koneen netto – hyöty-suhteeseen voi vaikuttaa. He keräsivät muutamia uusia 

ideoita ylös ja nämä uudet ideat ja ajatukset kulkeutuvat tilaisuuden jälkeen myös mukaan työn 

arkeen. Varsinaista uuden oppimiseen liittyvää tarkoitusta tilaisuudella ei kuitenkaan nähty 

olevan, vaan se nähtiin ikään kuin hengennostattajana. Kuitenkin mainitsin jo vertaisoppimisen 

yhteydessä, että tällaisilla vapaamuotoisilla tilaisuuksilla on joka tapauksessa suuri arvo tehtaan 

ja vuoron sisäisen kulttuurin omaksumisessa esimerkiksi uudelle työntekijälle vaikka sitä ei 

suoranaisesti tiedostettaisi. Näissä tilaisuuksissa oppijana voi olla kuka tahansa työmiehestä 

esimieheen. 

 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskusteluihin suhtauduttiin yleisesti ottaen melko kielteisesti. Ne nähtiin lähes 

jokaisen vastaajan kohdalla välttämättömänä pakkopullana, joka tulee käydä läpi tietyin 

väliajoin. Niillä ei nähty juurikaan olevan merkitystä omalle työssä kehittymiselle. Tässä 

tutkimuksessa näkökulma kehityskeskusteluihin oli kuitenkin siinä, että niillä on mahdollisuus 

toimia palautteen antamisen foorumina sekä esimieheltä alaiselle että alaiselta esimiehelle. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna mielikuvat kehityskeskusteluista saivat positiivisemman 

arvon. 

 

Kaksi tehdassalityöntekijää olivat sitä mieltä, että heidän esimiehensä ovat vastaanottavaisia 

kehityskeskusteluissa esiin tulleille kehitysehdotuksille esimiehen omaa toimintaa koskien. 

Huomattavaa on, että nämä tehdassalityöntekijät toimivat eri vuoromestarien alaisuudessa, 
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joten molempien tutkimuksessa mukana olleiden vuoromestareiden oli nähty kehittäneen 

toimintaansa saamansa palautteen jälkeen. Myös toinen vuoromestareista myönsi muuttaneensa 

omaa toimintatapaansa kehityskeskustelujen myötä. Oppiminen alaiselta näkyy näissä 

tilanteissa siis pääosin liittyvän esimiestyön suorittamiseen eikä niinkään 

paperinvalmistusprosessiin tai tehdassalissa tehtävään työhön.  

 
Se on oikeestaan nyt semmonen, mikä on tullu nyt kehityskeskusteluissa, että niin kun viis henkilöö ei tarvii 
positiivista palautetta mutta kuudes tarvii. Että niin kun tästä omasta porukasta yks niin kun kärsii siitä, että ei saa 
sitä. Mutta oon nyt koittanu antaa sen jälkeen kun kuulin sen. (Vuoromestari) 
 

Vain käyttöpäällikkö näki kehityskeskustelujen olevan selkeästi mahdollisuus palautteen 

annolle. Hänen mielestään kehityskeskusteluissa on mahdollisuus antaa alaiselle palautetta 

tehdystä työstä ja kehittymisen paikoista. Hänen mielestään tämänhetkiset kehityskeskustelut 

eivät kuitenkaan oikein palvele palautteen antajaa tai vastaanottajaa, koska tällä hetkellä 

pääpaino kehityskeskusteluissa on tuotantoprosesseihin liittyvässä tavoitteenasettelussa ja 

palaute koskee näihin tavoitteisiin pääsemistä. Varsinaista työntekijän henkilökohtaista 

kehittymistä ei näissä kehityskeskusteluissa tarkasteltu, mitä käyttöpäällikkö kuitenkin piti 

tärkeänä. 
 

Kysymys: Onko kehityskeskusteluista hyötyä ammatillisen kehittymisen kannalta? 
Vastaus: On niistä sillain, että mun mielestä tärkeetä, että saa palautteen siitä, miten on työnsä hoitanu. Sen mä 
nään, mutta en mä muuten nää, että niistä juurikaan on mitään hyötyä … Että en mä nyt tiedä onko se ihan oikee 
paikka käydä ihan jotain tehtäviä sinällään läpi, että pitää nostaa koneen nopeus tuhanteen, että onko se nyt sitten 
kehityskeskustelun paikka sitten tämmönen niin, kun se on normaalia työtä. Enemmän mä nään tärkeenä, että 
keskustellaan siitä, että miten on menny ja missä pitäis parantaa ja saada se palaute siitä tehdystä työstä. 
(Käyttöpäällikkö) 
 

HILTI-Projekti 

HILTI-projekti oli jokaiselle vastaajalle tuttu. Molemmat vuoromestarit olivat yhtä mieltä siitä, 

että osaamisen jakamiseen kannustetaan ainakin heidän osastollaan liian vähän. Se mitä 

kannustamisella tarkoitettiin, jäi kuitenkin epäselväksi. Myös kaksi tehdassalityöntekijää sekä 

käyttöpäällikkö olivat sitä mieltä, että HILTI-projektin vaikutus ei juuri näkynyt heidän 

osastonsa käytännöissä. Haastateltavien vastausten pohjalta voi päätellä, että projektin antia ei 

ole osattu hyödyntää riittävästi siten, että se olisi tehty näkyväksi osaksi Tervasaaren arkea. 

Tosin käyttöpäällikön vastauksesta ilmeni, että hän on todella sisäistänyt hiljaisen tiedon 

merkityksen ja sen miten se ilmenee käytännössä, joten projektilla on ainakin esimiestasolla 

ollut informatiivinen vaikutus.  
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Mä en tiedä… kyllähän sitä paljon on sitä hiljasta tietoo. Sitä on vaikee sillain eritellä. Sillain kokemuksen kautta 
tulee. Monesti ne on sellaisia asioita, että niitä on hankala opettaa, se on niin kun jotenkin tilanneriippuvainen, että 
sit sä tiedät, miten sä toimit siinä, kun sä oot sen kokenu ennenkin. Ja sit kaikkien asioitten opettaminen tai 
siirtäminen on sillain hankalaa, kun se perustuu johonkin kokemukseen ja helppohan on sitä tietoo siirtää, mikä on 
ykselitteistä, et se on aina näin. Mutta sitten on monasti, että ne on justiin jotain variaatioita jossain tai 
tilanneriippuvaisia paljon. Että kyllä varmaan nää ihmissuhdetaidot ja tämmöset vuorovaikutus-, mitä kokemuksen 
kautta täällä oppii, niin nehän on sitä hiljasta tietoo, mutta on senkin opettaminen aika vaikeeta varmaan. 
(Käyttöpäällikkö) 
 

Asiakaspalvelupäälliköllä oli myös melko selkeä kuva siitä, kuinka hiljaista tietoa pitäisi saada 

jakoon. Hänen mukaansa hiljaista tietoa on mahdotonta siirtää etukäteen eteenpäin, koska se on 

niin vaikeasti tunnistettavissa. Asiakaspalvelupäällikkö oli myös sitä mieltä, että hiljaista tietoa 

on hyödytöntä välittää pieninä osina, sillä silloin pienet tietämyksen rippeet eivät synnytä aidon 

osaamisen kokonaisuutta, joka kuitenkin on olennaista hiljaisen tiedon välittymisessä. 

 
Mä olin siinä HILTI:ssä kerran vai kaks…. Kyllä se ihan paras olis, jos tiedetään, että joku ihminen on jäämässä 
(eläkkeelle?), niin sen rinnalle pitäis saada joku kasvaan, niin sillon se siirtyy se tieto. Et sä sitä etukäteen pysty 
siirtään. Ja sit jos sä siirrät sen ja sit sä hajautat sitä tietoo liian monelle, niin sillon sitä ei oo kenelläkään. Et ei sitä 
kerralla pysty kaikkee kertoon, eikä tuu kaikki tilanteet kerralla vastaan. Plus paljon on sit sellasta tietoo, mitä ei 
ees ajatella, että sitä on ja sitä pitäis siirtää. (Asiakaspalvelupäällikkö) 
 

Toinen vuoromestareista kertoi myös mielenkiintoisen kokemuksen hiljaisen tiedon 

välittämisestä. Mielestäni tällaiset ideat ovat mitä oivallisimpia hiljaisen tiedon välittämisen 

tapoja, jos nämä osattaisiin organisoida kaikkien toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. 
 

Sitten oli tämmönen jännä, mitä mä kuulin Kanadasta yhdeltä kaverilta, se on ollu neljä vuotta eläkkeellä se 
kaveri. Se on ollu prässipojasta päivämestariks asti siellä, suomalainen mies. Sano, että nyt hän tekee sitten 
semmosta, että hän on viikon kuukaudessa siellä töissä edelleenkin. Se on semmosena niin kun neuvojana tai 
semmosena mentorina näille nuoremmille. Se, että ei hänellä oo mitään vastuuta siellä, mutta hän pystyy neuvoon 
ja näyttään. Eli sehän tuo sitä tietoo sitten ja vielä semmonen kaveri, joka on ollu ihan alusta asti, että tuntee noi 
työmiehen hommat ja sitten mestarihommat. Että olis kyllä näkemystä ja vielä täälläkin sitä hiljasta tietoo. Että ei 
siinä sillä ainakaan mitään hävittävää oo, vaan kertoo mielellään eteenpäin kaikki mitä se tietää. Hän kyllä kovasti 
tykkää siitä ja totta kai niin, saa eläkepäiviin vähän vaihtelua. Ja sitten kun hänellä on niitä vanhoja kavereita 
siellä, niin tosi mukava käydä. (Vuoromestari) 
 

Tiivistetysti voin todeta, että parhaiten toiselta oppimisen mahdollisuuksina osattiin hyödyntää 

työhön opastamista ja perehdyttämistä sekä esimiesmäärärahaa. Kehityskeskustelut eivät 

juurikaan toimineet sellaisena palautteenantokanavana, kuin millaiseksi ne on alun perin 

suunniteltu. Viimeisenä tarkastelun alla olleen HILTI-projektin sisältö oli vastaajille tuttu, 

mutta sen antia ei ole osattu tuoda käytännön tasolle. 
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12. YHTEENVETOA 

 

 

Tässä luvussa teen yhteenvetoa edellä olevasta analyysistä. Palaan tarkemmin jo aiemmin 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja tarkastelen niihin peilaten aineistosta esiin nousseita 

vastauksia. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Onko hierarkkisella asemalla vaikutusta toiselta oppimiseen?  
- Millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia, työyhteisöstä on löydettävissä eri asemassa 

olevien työntekijöiden välillä ja keskuudessa? 
 
2. Millaiset ilmiöt haittaavat toiselta oppimista eri hierarkiatasojen sisällä ja välillä? 
 
3. Minkälaisia toiselta oppimisen resursseja teollisuusyritys tietoisesti tarjoaa työntekijöilleen? 

- Kuinka näitä resursseja hyödynnetään teollisuustyön arjessa? 
 

Aloitan tarkastelun ensimmäisestä kysymyksestä. Onko hierarkkisella asemalla vaikutusta 

toiselta oppimiseen? Aineistosta nousseiden vastausten perusteella voin todeta, että eniten 

toiselta oppimisen mahdollisuuksia oli vertaisoppimistilanteissa ja vielä siten, että eniten 

vertaisoppimista vaikutti syntyvän tehdassalityöntekijöiden välillä. Vuoromestareiden 

keskuudessa vertaisoppimisen tilanteita näytti syntyvän siitä syystä vähemmän, että he eivät 

päivittäin ehdi olla toistensa kanssa juurikaan tekemisissä, koska kussakin vuorossa 

työskentelee aina vain yksi vuoromestari. Myös eri osastoilla työskentelevien 

käyttöpäälliköiden keskinäinen kanssakäyminen on melko vähäistä, joten 

vertaisoppimistilanteita pääsee syntymään kovin harvoin. Asiakaspalvelupuolella oli nähtävissä 

sama suuntaus. Markkinahoitajien keskuudessa toiselta oppimisen tilanteita syntyi 

vertaisvuorovaikutuksessa enemmän kuin asiakaspalvelupäälliköllä. 

 

Tarkasteltaessa vertaisoppimista synnyttäviä tilanteita, voin todeta, että avun pyytäminen ja 

tarjoaminen oppimisen muotona nähtiin luontevampana tehdassalityöntekijöiden ja 

markkinahoitajien keskuudessa kuin lähiesimiesten ja keskijohtoa edustavien työntekijöiden 

kesken. Tämä johtunee siitä, että tehdassalityöntekijät ja markkinahoitajat ovat keskenään 

päivittäin tekemisissä ja täten avun saaminen ja tarjoaminen tulee luontevaksi osaksi 

arkipäivää. Vuoromestarit, käyttöpäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö joutuvat erikseen 

ottamaan yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse sellaiseen ihmiseen, jolta olettavat 

saavansa apua. Tämä johtuu siitä, että eri osastot sijaitsevat fyysisesti erillään toisistaan, ja tästä 
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syystä päivittäinen kanssakäyminen kasvotusten on hankalaa. Tehdassalityöntekijöillä 

vertaisoppimista mahdollistaa lisäksi se, että he voivat ylitöitä tehdessä oppia uusia 

toimintatapoja toisista vuoroista. Samanlaista vertaisoppimisen mahdollisuutta ei normaalisti 

tarjoudu vuoromestareille, koska yleensä yhtä vuoroa kohden ei tarvita kuin yksi vuoromestari.  

 

Tästä voidaan tehdä päätelmä, että työntekijän hierarkkisella asemalla on vaikutusta toiselta 

oppimiseen ainakin vertaisoppimisen näkökulmasta tarkasteltuna, sillä tehdassalityöntekijöillä 

näitä oppimistilanteita syntyy enemmän kuin vuoromestareilla ja käyttöpäälliköllä. Samoin 

asiakaspalvelupuolella markkinahoitajat kokivat päivittäisiä toiselta oppimisen tilanteita 

vertaistasolla olevan enemmän, kun taas heidän esimiehensä asiakaspalvelupäällikkö mainitsi 

näitä tilanteita olevan melko vähän. Tämä johtuu siis siitä, että päivittäinen työnteko sisältää 

tehdassalityöntekijöillä ja markkinahoitajilla enemmän vertaisvuorovaikutustilanteita kuin 

heidän esimiehillään. Näin myös potentiaalisia toiselta oppimisen tilanteita syntyy enemmän. 

 

Kun tarkastellaan toiselta oppimista hierarkiatasolta toiselle, ei kokemuksissa näyttänyt 

juurikaan olevan eroa riippumatta siitä, millä organisaatiohierarkkisellatasolla vastaaja itse 

työskenteli. Kaikilla tasoilla koettiin mm. että oppiminen alaiselta esimiehelle päin oli 

luontevaa. Tämä näkyi mm. siten, että palautteen antaminen ja kehitysehdotusten ilmaiseminen 

ylemmälle tasolle nähtiin helppona. Tällaiset oppimisen muodot ovat esimerkkejä alaiselta 

esimiehelle päin suuntautuvasta oppimisesta. Tätä oppimisen luontevuutta on edesauttanut 

hiljalleen tapahtuva organisaatiokulttuurin muutos, joka ei enää korosta yksittäisen työntekijän 

asemaa organisaatiohierarkiassa vaan näkee jokaisen työntekijän arvon osana suurta koneistoa. 

 

Myös esimiehiltä alaiselle päin suuntautuvaa oppimista pidettiin luontevana osana työtä kaikilla 

organisaatiohierarkiatasoilla. Esimieheltä alaiselle suuntautuva oppiminen näytti kuitenkin 

olevan vähäisempää asiakaspalvelusektorilla kuin tuotantosektorilla. Tämä johtunee siitä, että 

tuotantopuolella esimiehet ovat enemmän päivittäisessä kanssakäymisessä alaistensa kanssa 

kuin asiakaspalvelupuolella työskentelevät. Tehdassalityöntekijät kokivat, että he olivat 

oppineet vuoromestareiltaan paperin laatuun ja jälkikäyttöön liittyviä asioita ja vuoromestarit 

kokivat omalta esimieheltään oppineensa paperin tuotantoon liittyviä laajempia yhteyksiä. 

 

Ensimmäiseen päätutkimusongelmaan voidaankin siis vastata, että hierarkkisella asemalla on 

vaikutusta toiselta oppimiseen, kun työssä oppimista tarkastellaan vertaisvuorovaikutuksessa 
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tapahtuvana. Tällöin tehdassalityöntekijöillä ja markkinahoitajilla näytti olevan parhaat 

mahdollisuudet toiselta oppimiseen työyhteisössä. Kun taas toiselta oppimista tarkastellaan 

hierarkia tasolta toiselle, ei eroja näyttänyt ilmenevän. 

 

Ensimmäiseen tutkimusongelmaan sisältyy myös alaongelma, joka käsittelee toiselta oppimisen 

mahdollisuuksia tehdaskontekstissa: Millaisia toiselta oppimisen mahdollisuuksia, 

työyhteisössä nähdään olevan eri asemassa olevien työntekijöiden välillä ja keskuudessa? 

Näitä mahdollisuuksia olen jo esitellyt analyysiosuudessa, mutta tässä yhteydessä laadin niistä 

vielä kuviot hahmottamisen helpottamiseksi. Olen kuviossa jakanut toiselta oppimisen 

mahdollisuudet tilanteen ja muodon mukaan. Tilanteilla tarkoitan sellaisia aikaan tai tilaan 

sidottuja hetkiä, joissa toiselta oppiminen on tarkoituksenmukaista tai sitä tapahtuu sattumalta. 

Muodoilla tarkoitan sellaisia vallitsevia toimintatapoja, joiden avulla potentiaalista 

vertaisoppimista on mahdollisuus syntyä. Aloitan vertaisoppimisen mahdollisuuksien 

kuvaamisella, jonka jälkeen siirryn kuvaamaan alaiselta esimiehelle päin suuntautuvaa 

oppimista ja viimeinen taulukko käsittelee esimieheltä alaiselle suuntautuvaa toiselta oppimista. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
KUVIO 7. Vertaisoppimisen mahdollisuuksia 

        Käyttöpäällikkö 
Tilanne  Muoto 

         Vuoromestarit
Tilanne  Muoto 
 
● Vuoro- 
palaverit 
● Asiakas- 
käynti 
 

     Tehdassali työntekijät
Tilanne  Muoto 
 ● Avun 

saaminen 
tarvittaessa 
● Vuoron 
vaihtamisjär-
jestely 
 

 
●Lounas-
tauot 
muiden  
käyttöpääl- 
liköiden 
kanssa 
 

● Avun 
saaminen 
tarvittaessa 
● Osaamisen 
jakaminen 
● Vuoron 
vaihtamis-
järjestely 
 

● Vuoro-
palaverit 
● Asiakas-
käynti 
● Ylityöt 
● Perehdytys  
● Opissa 
oleminen 
● Työkierto 

          Markkinahoitajat
Tilanne  Muoto 

      Asiakaspalvelupäällikkö 
Tilanne  Muoto 

 
● Viikko-
palaverit 
● Vierihoito 
 

● ”Sermien 
yli huutelemi-
nen” 
● Avun 
saaminen 
tarvittaessa 
 

 ● Avun saaminen 
tarvittaessa 
●Kanssa-
käyminen muiden 
asiakas-palvelu-
päälliköiden 
kanssa päivittäistä 
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Edellä siis esiteltynä niitä vertaisvuorovaikutuksessa syntyviä toiselta oppimisen 

mahdollisuuksia joita esiintyi haastateltavien vastauksissa. Seuraavaksi tarkastelen toiselta 

oppimista alaiselta esimiehille päin suuntautuvassa oppimisessa. Olen merkinnyt kuvioon 

luonnollisesti vain esimiesasemassa työskentelevien osuudet, mutta on huomioitava, että 

vastaukset tähän kuvioon on kerätty sekä esimiesten, että alaisten kokemuksista. Etenkin 

asiakaspalvelupäällikön kohdalla saadut potentiaaliset oppimistilanteet on kerätty lähinnä 

markkinahoitajien kokemuksista. He olivat siis kokeneet, että heidän esimiehensä on oppinut 

heiltä joitain uutta ko. tilanteissa. 

 

 

 

KUVIO 8.  Alaiselta esimiehelle suuntautuvia toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

 

Seuraavaksi selkiytän taulukon avulla vielä niitä toiselta oppimisen mahdollisuuksia joita 

nähtiin olevan esimieheltä alaiselle suuntautuvissa vuorovaikutustilanteissa. Tällaisia tilanteita 

ei oikein osattu hahmottaa. Pääasiallisesti esimiehet koettiin tiedollisena resurssina siten, että 

heiltä opittiin omaan työhön liittyviä laajempia yhteyksiä. Huomionarvoista on, että vaikka 

erityisiä toiselta oppimisen tilanteita ei osattu eritellä, on työyhteisöstä kuitenkin löydettävissä 

vakiintuneita toimintatapoja, joissa oppimista on mahdollista syntyä. Myös tässä on 

taulukoituna vain alaisen asemassa työskentelevät henkilöt, mutta vastaukset on tässäkin saatu 

sekä alaisten että esimiesten kokemuksista. 
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KUVIO 9. Esimieheltä alaiselle suuntautuvia toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

 

Seuraavaksi tarkastelen toista tutkimuskysymystä: Millaiset ilmiöt haittaavat toiselta oppimista 

eri hierarkiatasojen välillä ja keskuudessa? Yksittäisiä ongelmalliseksi koettuja ilmiöitä tuntui 

jälleen olevan eniten tehdassalityöntekijöiden keskuudessa vertaistasolla. Tehdassalityöntekijät 

kokivat etenkin kiireen vaikuttavan haitallisesti keskinäiseen toiselta oppimiseen. Tämä ilmeni 

erityisesti työnopastustilanteissa ja tehdassalityöntekijät tuntuivat olevan jopa melko 

turhautuneita siihen, että eivät ehtineet opastaa uutta työntekijää perusteellisesti tämän uuteen 

työtehtävään. Esimiestasolta sekä vuoromestarit että käyttöpäällikkö tunnistivat saman 

ongelman, mutta tehokkaaseen tuotantoon tähtäävässä työympäristössä tähän ei ole 

lähitulevaisuudessakaan luvassa parannusta. 

 

Vertaistasolla tehdassalityöntekijöiden näkökulmasta ongelmalliseksi ilmiöksi koettiin myös 

tietosiilot. Tietosiilot siis estävät hyödyllisen informaation ja osaamisen välittymisen toisille 

osapuolille. Näitä esiintyi sekä vuorojenvälisesti että työntekijätasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vuorot panttasivat toisiltaan hyödyllistä tietoa tai sitten jotkut työntekijät pimittivät omaa 

tietämystään muilta työntekijöiltä, tuntien tällä tavalla oman arvonsa kohoamista. 

Omanarvontuntoa saatettiin pönkittää vastausten mukaan myös sillä, että vanhemmat 

tehdassalityöntekijät eivät mielellään ottaneet vastaan ohjeita tai kehitysehdotuksia 

nuoremmilta ja kokemattomammilta kollegoiltaan. Tällaiset defenssit ovat osoituksena 
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organisaatiohierarkian näkymisestä myös vertaisoppimisen tasolla, mutta tällöin hierarkian 

muodostava seikka on työntekijöiden keskinäinen ikä toisiinsa nähden. 

Vuoromestareiden vertaisoppimiseen vaikutti ongelmallisesti se, että heillä ei ollut 

mahdollisuutta tavata toisten vuorojen vuoromestareita säännöllisesti. Tällöin toiselta 

oppiminen vertaistasolla on miltei mahdotonta. Toinen seikka, johon haluan kiinnittää 

huomiota, on se, että vuoromestarit eivät juuri nähneet toiselta oppimisen mahdollisuuksia 

niissä tilanteissa, joissa he opastavat uutta kesämestaria vuoromestarin työhön. Olen kuitenkin 

varma, että uusilla tulokkailla on aina jotain uutta ja erilaista tietämystä hallussaan, jota vanhat 

mestarikonkarit voivat avoimella suhtautumisellaan tarkastella ja hyödyntää mahdollisesti 

myöhemmin omassa työssään. 

 

Alaiselta esimiehelle suuntautuvissa toiselta oppimisen tilanteissa ainoaksi, joskin 

merkittäväksi haasteeksi osoittautui organisaatiohierarkia. Tämä oli kuultavissa etenkin 

tuotantopuolella tehdassalityöntekijöiden ja vuoromestareiden vastauksista. 

Organisaatiohierarkia vaikutti eniten insinööritason työntekijöiden ja tehdassalityöntekijöiden 

välisessä kanssakäymisessä. Organisaatiohierarkia näkyi mm. siinä, että tehdassalityöntekijöiltä 

ei haluttu ottaa suoraa vastaan kehitysehdotuksia tai uusia ideoita, vaan niiden oli useimmiten 

tultava vuoromestareiden kautta. Toisaalta tilanteen voi tulkita myös niin, että vuoromestarit 

halutaan huomioida ja pitää tietoisina tuotantoa koskevista asioista, eikä tästä syystä heitä pidä 

ohittaa tiedonkulunketjussa. Tällainen ohitus kuitenkin tapahtuu, jos tehdassalityöntekijät 

viestivät asioista suoraa insinööritasolle. Monet tehdassalityöntekijät kokivat kuitenkin myös, 

että insinööritason työntekijät eivät arvostaneet heidän asiantuntemustaan esimerkiksi tuotantoa 

koskevissa ongelmatilanteissa. Tällaisissa vuorovaikutustilanteissa hierarkiaa muodostava 

elementti on työntekijöiden erilaiset asemat toisiinsa nähden. Myös ikä voi näissä tapauksissa 

olla hierarkiaa korostava tekijä, sillä kaikki haastattelemani tehdassalityöntekijät olivat 

vuorojen nuorimpia työntekijöitä. Näiden havaintojen puolesta puhuu sekin, että nuorempi 

vuoromestareista koki myös, hän ei oman asemansa takia voinut ohjeistaa tai esittää uusia 

ideoita ylemmille esimiehille päin.. 

 

Esimiehiltä alaisille päin suuntautuvissa toiselta oppimisen tilanteissa merkittävimpänä 

haasteena nousi esiin myönteisen ja rakentavan palautteen saannin vähäisyys. Tämä on 

painoarvoltaan suuri löydös, sillä jokainen esimiesasemassa työskentelevä totesi antavansa liian 

vähän myönteistä tai rakentavaa palautetta alaisilleen ja lähes kaikki vastaajat toivoivat sitä 



 100

lisää. Tämä oli nähtävissä siis sekä tuotanto- että asiakaspalvelupuolella. Tätä tukee havainto, 

että sekä työmiehet että markkinahoitajat kokivat saaneensa palautetta esimiehiltään lähinnä 

moitteiden tai haukkumisen muodossa. Esimiehet totesivat yleisesti, että heidän yksikössään on 

vallalla negatiivisen palautteenannonkulttuuri. Tällä tarkoitettiin sitä, että kun asiat sujuvat 

hyvin, ollaan ihan hiljaa, mutta kun jossain tapahtuu virheitä, annetaan siitä negatiivista 

palautetta. 

 

Esimieheltä oppiminen asiakaspalvelupuolella oli haasteellista oikeastaan vain sen takia, että 

sekä markkinahoitajilla että asiakaspalvelupäälliköllä oli toisistaan kovin poikkeavat työnkuvat. 

Esimies ei välttämättä edes tiedä tarkalleen alaistensa yksittäisiä työtehtäviä, joten häneltä avun 

tai neuvon pyytäminen on melko turhaa. Asiakaspalvelupäällikkö ei myöskään pysty 

seuraamaan samassa määrin alaistensa töitä kuin tuotantopuolella vuoromestari pystyy. 

 

Yleisesti havaittuna ilmiönä, joka voi vaikeuttaa toiselta oppimista millä tasolla tahansa, 

koettiin se, että yleinen ilmapiiri on kaikenlaista muutosta ja kehitystä vastustava. Halutaan 

pitäytyä kaikessa tutussa ja turvallisessa, eikä erilaisia kehitysehdotuksia oteta mielellään 

vastaan. Tämän kokivat ongelmalliseksi etenkin nuorimmat vastaajat kuten käyttöpäällikkö 

sekä pari tehdassalityöntekijää.  Tässä on vielä kuvioon koottuna toiselta oppimiseen 

haasteellisesti vaikuttavia asioita teollisuusorganisaatiossa 
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VERTAISOPPIMINEN 
 
●Kiire 
●Tietosiilot vuorojen 
välillä 
●Työntekijöiden defenssit  
●Vuoromestareilla ei 
mahdollisuutta tavata toisia 
vuoromestareita 
säännöllisesti 
●Vuoromestarit eivät 
kokeneet voivansa oppia 
mitään uusilta 
kesämestareilta 

ESIMIES OPPII 
ALAISELTA 
● Organisaation 
hierarkkinen rakenne 

ALAINEN OPPII 
ESIMIEHELTÄ 
● Palautteen saannin 
vähäisyys 
● Asiakaspalvelusektorilla 
alaisilla ja esimiehillä 
toisistaan poikkeavat 
työnkuvat 



 101

Kolmanteen tutkimuskysymykseen on saatu vastaukset pääosin yrityksen omiin materiaaleihin 

perehtymällä, mutta myös haastatteluilla on merkittävä osuutensa. Minkälaisia toiselta 

oppimisen resursseja teollisuusyritys tietoisesti tarjoaa työntekijöilleen? Löysin seuraavanlaisia 

järjestettyjä tilaisuuksia tai oppimisen resursseja, joiden voidaan nähdä tarjoavan toiselta 

oppimisen mahdollisuuksia: 1)perehdytys ja työnopastus tai vierihoito (markkinahoitajilla), 

2)vuoro- tai viikkopalaverit (markkinahoitajilla), 3)esimiesmääräraha, kehityskeskustelut 

palautekanavana ja 4)HILTI-projekti. 

 

Tarkoituksena oli alakysymyksen avulla myös selvittää, kuinka näitä resursseja hyödynnetään 

teollisuustyön arjessa? Organisaation tarjoamista toiselta oppimisen mahdollisuuksista 

hyödynnettiin parhaiten työnopastusta ja perehdyttämistä. Työnopastus nähtiin 

tehdassalityöntekijöiden keskuudessa erittäin merkittävänä toiselta oppimisen muotona, joskin 

jo aiemmin mainittu kiire hankaloitti perusteellisten ja laadukkaiden työnopastustilanteiden 

syntymistä. Merkille pantavaa on myös se, että yritys järjestää työntekijöilleen säännöllisesti 

koulutusta perehdyttäjänä ja työnopastajana toimimiseen ja toimintaa arvioivat sekä opastuksen 

saaja että opastaja erillisten kaavakkeiden avulla. Huomioitavaa on myös, että 

markkinahoitajille oli pystytty järjestämään peräti viikon mittainen ”vierihoitojakso”, jolloin 

yhdeltä osastolta markkinahoitajat irrottautuivat omasta työstään ja menivät seuraamaan toisen 

osaston markkinahoitajien työskentelytapaa. Tällainen menettely järjestettiin kahden osaston 

yhdistymisen takia. 

 

Tuotantopuolen työntekijät itse mainitsivat kerran vuodessa järjestettävät vuoropalaverit, joita 

tarkastelin yrityksen tarjoamana mahdollisuutena toiselta oppimiseen. Etenkin 

tehdassalityöntekijät näkivät, että niissä voi oppia jotain uutta toisten vuorojen toimintatavoista. 

Toisaalta ymmärrettiin, että vuoropalavereihin on vaikeaa saada työntekijöitä koolle, koska 

tilaisuus on ajoitettu suurimman osan vapaa-aikaan. Tästä huolimatta tällaisia 

kokemustenvaihtotilaisuuksia toivottiin lisää. Sama oli nähtävissä myös markkinahoitajien 

vastauksissa. Vaikka heillä toteutettiin palavereja joka viikko, he kokivat, että olisi 

mielenkiintoista näiden viikkopalaverien lisäksi päästä vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia 

toisten osastojen markkinahoitajien kanssa.  

 

Esimiesmäärärahatilaisuutta hyödynnettiin säännöllisin väliajoin, mutta tilaisuutta ei 

varsinaisesti koettu toiselta oppimisen mahdollisuudeksi. Tilaisuus nähtiin merkittävänä sen 
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takia, että siellä saa koko vuoro rauhassa kokoontua ja jutella joko työhön liittyvistä tai 

liittymättömistä asioista. Pääasiassa sillä nähtiin olevan oman vuoron yhteishenkeä kohottava 

tehtävä. Markkinahoitajilla ei vastaavanlaista tilaisuutta ollut. 

 

Heikoimmin hyödynnettiin kehityskeskustelua palautekanavana sekä HILTI-projektin antia. 

Jokaisen haastatteluhenkilön vastauksista oli ymmärrettävissä, että kehityskeskustelut ovat 

pakkopullaa, joka on käytävä läpi säännöllisin väliajoin. Vastaajat eivät kokeneet, että olisivat 

saaneet kehityskeskustelujen kautta erityisen rakentavaa palautetta omasta työstään. Pisimpään 

työskennelleet vastaajat olivat myös sitä mieltä, että kehityskeskustelujen formaatti muuttui 

melko usein. Tästä syystä pikkutarkkojen tavoitteiden asettelu ei houkuttele, koska jo 

seuraavana vuonna pidettävä kehityskeskustelu voi olla muodoltaan aivan toisenlainen kuin 

edellinen. Eräs vastaajista mainitsi myös, että tämänhetkisissä kehityskeskusteluissa 

tavoitteenasettelu jää kuitenkin vain tuotantoa koskevalle tasolle, eikä niinkään keskitytä siihen, 

kuinka työntekijä voisi kehittyä omassa työssään. Eniten kehityskeskustelua palautekanavana 

käyttivät tehdassalityöntekijät, jotka antoivat omille esimiehilleen palautetta tämän 

työskentelystä. 

 

HILTI-projektin vaikuttavuutta on epäluotettavaa arvioida pelkästään tämän tutkimuksen 

perusteella. Tällä tutkimuksella pyrin vain lähinnä selvittämään työntekijöiden tietoisuutta siitä, 

että yrityksessä on tällainen projekti järjestetty. Lisäksi selvitettiin, että näkyykö projektin 

vaikutus esim. siten, että hiljaisen tiedon jakamiseen kannustetaan aktiivisesti. Suurin osa 

työntekijöistä oli kuullut projektista, mutta esimiestasolla työskentelevät olivat paremmin 

selvillä projektin kulusta ja tarkoituksesta. Kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että heidän 

osastollaan hiljaisen tiedon jakamiseen ei ollut kiinnitetty enempää huomiota kuin 

aiemminkaan, eikä sen jakamiseen kannustettu aktiivisesti. Etenkin esimiestasolla tuntui 

kuitenkin olevan ideoita hiljaisen tiedon välittymiseksi, mutta niiden tuominen käytännön 

tasolle voi olla hyvin hankalaa. Tärkeää kuitenkin mielestäni on, että suurimmalle osalle 

haastatelluista hiljaisen tiedon käsite oli jokseenkin tuttu, ja jo pelkästään tällaisen tietämyksen 

osa-alueen tunnistaminen itsessä on hyvä alku myös hiljaisen tiedon välittymiselle 

tulevaisuudessa. 
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13. POHDINTAA 

 

 

Tässä luvussa tuon ensimmäiseksi esille aiheenvalintaan liittyviä ajatuksia, joita on syntynyt 

tutkimuksen teon eri vaiheissa. Pohdintaluvussa tarkastelen tämän lisäksi kriittisesti 

tutkimuksen ongelmanasettelun, metodologisten valintojen ja tutkimuksen toteuttamisen välisiä 

suhteita. Tarkastelen myös tutkimuksen luotettavuutta aineiston riittävyyden ja edustavuuden, 

analyysin kattavuuden sekä analyysin arvioinnin ja toistettavuuden näkökulmista. Arvioin 

luvun loppupuolella myös tutkimuseettisiä näkökulmia. 

 

Kun tarkastellaan oppimista, on olennaista esittää perusteellisia kysymyksiä oppimisen 

todellisesta luonteesta. Tämän tutkimuksen yhteydessä on tärkeää kysyä: Voiko toiselta 

ihmiseltä ylipäätään oppia ja jos voi, niin mitä? Toiselta oppiminen ei ole sitä, että yhden 

ihmisen tietämys välittyy sellaisenaan toisen ihmisen osaamiseksi. Toisinaan tällaista asetelmaa 

saatetaan hakea esimerkiksi perehdytystilanteissa, mutta todellisuudessa oppiminen tapahtuu 

vasta oppijan itse prosessoidessa uutta tietoa työtoiminnan ohessa, eikä niinkään varsinaisessa 

perehdytystilanteessa. Toiselta oppiminen on minun mielestäni sitä, että yksilö saa 

vuorovaikutustilanteissa kokemuksia sellaisista uudenlaisista toimintatavoista, joihin hän ei ole 

tottunut. Näitä uusia toimintatapoja hän voi sitten soveltaa omaan toimintaansa niin 

halutessaan. Tästä syystä toiselta oppimisessa, niin kuin muunkinlaisessa oppimisessa, on 

olennaista korostaa myös motivaation vaikutusta. Toiselta ei ole mahdollista oppia, jos ei itse 

ole muutokselle avoin. Kappaleen alun kysymykseen vastaan siis, että toiselta on mahdollista 

oppia, mutta oppiminen tapahtuu ennemminkin toisen ihmisen välityksellä ikään kuin 

”herättelemänä” kuin varsinaisesti ihmiseltä toiselle. Jos tekisin tämän tutkimuksen uudestaan, 

en käyttäisikään käsitettä toiselta oppiminen vaan ”oppiminen vuorovaikutustilanteissa”.  

 

Edellisessä kappaleessa esitin myös kysymyksen, ”mitä toiselta voi oppia?”. Oppimisen 

sisältöjä on mahdoton eritellä, koska niitä on lukematon määrä. Toisaalta voin kuitenkin 

yksiselitteisesti todeta, että ihminen oppii vuorovaikutustilanteissa asioita itsestään. Toiselta 

oppiminen on siis reflektiivistä toimintaa siten, että yksilölle tarjoutuu uusien toimintatapojen, 

uuden informaation ja saadun palautteen ansiosta tilaisuus arvioida omaa senhetkistä 

toimintaansa ja osaamistaan. Vuorovaikutustilanteissa ihminen tulee oppineeksi joko puutteita 
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omissa tiedoissaan, kehittämisen paikkoja omassa toiminnassaan tai sitten ihminen tulee 

tietoiseksi positiivisista asioista itsessään. Tiedostan tämän olevan hyvin kognitiivis-

konstruktiivinen tapa tarkastella oppimista, mutta sitähän toiselta oppiminen juuri on. Ihminen 

rakentaa omaa asiantuntemustaan aiemman osaamisen ja uuden informaation sekä uusien 

kokemusten vuorovaikutuksessa.  

 

Seuraavaksi pohdin kriittisesti metodologisten ratkaisujen onnistuneisuutta tässä tutkimuksessa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on vaikeaa tarkastella samoin kriteerein kuin 

kvantitatiivista tutkimusta. Perinteiseen positivistiseen tieteen tekemisen traditioon on kuulunut 

tarkastella tutkimuksen luotettavuutta mm. sen yleistettävyyden perusteella. Yleistettävyyden 

arviointi onkin erityisen hankalaa etenkin tapaustutkimuksissa, jollainen myös tämä tutkimus 

on luonteeltaan. Alasuutarin (1999, 255) mukaan tutkimuksen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse 

antaa selitystä muulle kuin tutkittavalle tapaukselle. Lähtökohtana myös tälle tutkimukselle oli 

kuvata ja ymmärtää toiselta oppimiseen vaikuttavia ilmiöitä nimenomaan tässä yhdessä 

tapausyrityksessä, eikä lainkaan etsiä kaikkialla teollisuuskontekstissa vaikuttavia yleisiä 

toiselta oppimiseen liittyviä lainalaisuuksia. Tästä syystä muu kuin laadullinen ja 

tapaustutkimuksellinen lähestymistapa ei olisi antanut riittävän perusteellisia tutkimustuloksia. 

Alasuutari (Mt., 244) kuitenkin toteaa, että tapaustutkimuksesta saatua tulosta voidaan 

tarkastella esimerkkinä muustakin kuin käsitellystä yksittäistapauksesta. Tämän tutkimuksen 

tulosta voidaan niin ikään tarkastella esimerkkinä hierarkkisessa teollisuusorganisaatiossa 

tapahtuvasta toiselta oppimisesta, ja kohdeyritystä vastaavia teollisuusorganisaatioita on 

Suomessa paljon. Tällaiset esimerkinomaiset kuvailevat tutkimukset voivat edesauttaa tutkitun 

ilmiön syvempää ymmärtämistä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on Eskolan ja Suorannan (1999, 211) mukaan keskeinen 

tutkimuksen tekemisen väline ja tämän avoin myöntäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tähän liittyen olen myös itse pyrkinyt tutkimuksen edetessä kriittisesti reflektoimaan tekemiäni 

valintoja ja täten perustelemaan ne myös lukijalle. Tutkimushenkilöitä valittaessa en itse 

päässyt vaikuttamaan prosessiin, vaan kohdeyrityksen yhteyshenkilö sekä muutama esimies 

tekivät valinnan puolestani. Tämä saattaa vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, sillä he ovat 

saattaneet joko tietämättään tai tiedostaen valita keskuudestaan sellaiset henkilöt, jotka 

saattavat antaa vääristyneen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Toisaalta haastateltavien henkilöiden 

valinta on tapahtunut moniportaisesti, joten tämä mielestäni lisää tutkimuksen luotettavuutta.  



 105

 

Toimeksiantotutkimuksen luotettavuuteen pitää kaiken kaikkiaan suhtautua varauksellisesti, 

sillä esim. tutkijan rooli voi vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen (ks. Eskola & Suoranta 

1999, 100). Itse työskentelin aineiston keräämisen hetkellä Tervasaaressa työnantajan 

palveluksessa, joten tehdassalityöntekijät ovat voineet kokea minut esimerkiksi työnantajan 

kätyriksi tai jopa vakoojaksi, joka raportoi heidän asenteitaan ja vastauksiaan eteenpäin 

johtoportaalle. Tämä on saattanut luoda jännitteitä haastattelutilanteeseen sekä jopa vääristää 

todellisia ajatuksia vastausten takana. Pyrin kuitenkin alun alkaenkin välttämään tätä asetelmaa 

korostamalla, että olen haastattelutilanteessa opiskelijan roolissa, joka tekee päättötyötään. 

Toivon tämän sulkeneen pois organisaatiohierarkiaan liittyviä valta-asetelmia, jotka olisivat 

vääristäneet vastauksia, mutta minun täytyy tulkita saamiani vastauksia konstruktioina sen 

hetkisestä todellisuudesta, joka pitää sisällään myös valta-asetelmiin liittyvät jännitteet.  

 

Tutkimusta voidaan arvioida myös aineiston riittävyyden (Eskola & Suoranta 1999, 216) ja 

aineiston edustavuuden näkökulmista. Kuten jo aiemmassa kappaleessa mainitsin, en itse 

päässyt valitsemaan haastatteluhenkilöitä, mutta yhteyshenkilön tekemä valinta (seitsemän 

haastateltavaa tuotantosektorilta ja kolme haastateltavaa asiakaspalvelusektorilta) oli mielestäni 

riittävä. Tämä näkyi mm. siinä, että haastatteluaineisto alkoi joiltain osin jo kyllääntyä etenkin 

tehdassalityöntekijöiden vastauksissa. Tosin jokainen haastattelu toi aina myös uusia 

ulottuvuuksia tutkittavaan ilmiöön, mutta nämä jäivät lähinnä yksittäisiksi kokemuksiksi. 

Kirjallinen aineisto oli myös riittävää. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus kuitenkin lähinnä vain 

kuvailla toiselta oppimiseen tarjottavia resursseja, joten tarkempi analyysi kirjallisesta 

aineistosta ei ollut tarpeen. Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt huomattavasti se, että 

olisin suorittanut laajempaa havainnointia esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa, joita mainittiin 

toiselta oppimisen mahdollistajina. Tämä ei kuitenkaan ollut ajallisten resurssien puitteissa 

mahdollista, enkä tiedä olisiko minun ollut ulkopuolisena mahdollista edes osallistua tällaisiin 

tilaisuuksiin. Lisähavainnointi olisi joka tapauksessa lisännyt tutkimuksen reliabiliteettia. 

 

Aineiston edustavuutta on pääsääntöisesti arvioitu osana kvantitatiivista tutkimusta, mutta näen 

sen tärkeänä elementtinä myös tätä tutkimusta arvioitaessa. Mielestäni haastateltavien määrä oli 

edustava suhteessa työtekijöiden todelliseen määrään. Alkuperäisenä tarkoituksena oli saada eri 

ikäpolvien näkökulmat toiselta oppimisesta tarkastelun alle. Tässä tutkimuksessa tämä tavoite 

ei kuitenkaan tuotantopuolella onnistunut, sillä haastateltavat olivat vuorojen nuorimpia 



 106

työntekijöitä, joten vastaukset kuvastavat vain nuoremman polven käsityksiä. 

Asiakaspalvelupuolella tavoitteessa onnistuttiin paremmin. Aineistosta saadut tulokset 

edustavat vain yhtä osastoa Tervasaaren tehtaalla, mutta niitä voidaan tarkastella myös 

yleisemmin, sillä osastot ovat rakenteellisesti ja kulttuurillisesti keskenään samankaltaisia. 

Juuri nämä organisaatiorakenteeseen liittyvä hierarkia ja toiminnallinen kulttuuri olivat suurelta 

osin vaikuttamassa toiselta oppimisen mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin. 

 

Analyysin kattavuutta arvioitaessa nousee jälleen esille tutkijan rooli tutkimuksen tekemisen 

välineenä. Tällöin rooli korostuu niiden valintojen osalta, joita analyysissä ja tulkinnoissa 

tehdään.  Analyysiä tehdessäni olenkin pyrkinyt mahdollisimman usein esittämään sanotun 

lainauksen sellaisenaan, jotta lukija voi tehdä omat tulkintansa analyysin oikeutuksista ja 

kattavuudesta. Eskolan ja Suorannan (1999, 216) mukaan analyysin kattavuutta voidaan 

arvioida siten, että tehtyjä tulkintoja ei ole perustettu vain yksittäisiin poimintoihin aineistosta. 

Tämä edistää heidän mukaansa luotettavuutta siitä syystä, että lukija voi päätellä missä määrin 

tämä asia on koettu yleiseksi vastaajien keskuudessa ja täten se saa realistiset mittasuhteet 

tutkittavan ilmiön kuvaajana. Olen kuitenkin nostanut aineistosta esille muutamia yksittäisiäkin 

kokemuksia vastoin Eskolan ja Suorannan vaatimuksia. Nämä yksittäiset kokemukset ovat 

mielestäni tärkeitä laajempien ilmiöiden kuvaajia ja uskon, että jos niiden yleisyyttä mitattaisiin 

kvantitatiivisesti, nämä kokemukset saisivat laajuudessaan suuremman arvon. 

 

Lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta vielä analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden 

näkökulmista (ks. Eskola & Suoranta mt., 216). Tässä tutkimuksessa olen suorien lainausten 

avulla pyrkinyt osoittamaan millaisista vastauksista olen teemoihin pohjautuvan analyysini 

tehnyt. Näiden osalta myös toinen tutkija päätynee samanlaiseen analyysiin. Kaiken kaikkiaan 

aineisto oli kuitenkin laaja, joten toinen tutkija saattaisi nostaa sieltä esille toisenlaisia 

havaintoja, mutta tulkinnan asteelle vietynä kokonaisuus tuskin muuttuisi. 

 

Tutkimusetiikkaa on olennaista arvioida mielestäni etenkin tämän tutkimuksen osalta, koska 

tämä on luonteeltaan toimeksiantotutkimus. Etiikkaa tulee arvioida myös siitä syystä, että 

etenkin laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on aina eettinen vastuu informanttejaan kohtaan, 

koska tutkija luo heihin tutkimustilanteessa henkilökohtaisen suhteen. Itse pyrin noudattamaan 

tutkimusetiikkaa koko yritystä kohtaan mm. siten, että varmistin yhteyshenkilöltä luvan käyttää 

yrityksen nimeä sekä yritystä koskevia tietoja avoimesti Pro-gradu työssäni. Tarkistutin työni 
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myös ensin hänellä ja tein tarvittavat korjaukset ennen kuin lopullinen versio oli valmis, jottei 

yritystä koskeva mahdollinen haittaava tieto kulkeudu ulkopuolisille. Tutkimusetiikkaa 

haastateltavia kohtaan pyrin noudattamaan sillä, että varmistin jokaiselta haastateltavalta, että 

he olivat vapaaehtoisesti haastattelutilanteessa. Pyysin myös lupaa haastattelun 

nauhoittamiseen ja sainkin sen jokaiselta haastateltavalta. Aineiston kuvauksen yhteydessä olen 

kuvaillut haastateltavien työkokemus- ja koulutushistoriaa melko tarkkaan, joka saattaa johtaa 

henkilöiden tunnistamiseen yleisellä tasolla. Koin tämän kuitenkin tärkeäksi sillä tutkimuksen 

kohteena on hierarkkinen teollisuusorganisaatio, ja työkokemus sekä koulutushistoria luovat 

osaltaan hierarkkisia elementtejä yrityksen sisällä. Olen kuitenkin pyrkinyt suojaamaan 

haastateltavien identiteettiä siten, että heitä ei suoraan tunnista analyysiosuudessa esitetyistä 

lainauksista. (Ks. Eskola & Suoranta 1999, 52 – 53) 

 

Viimeiseksi esittelen vielä jatkotutkimusmahdollisuuksia. Vaikka Alasuutarin (1999, 231) 

mukaan laadullista tutkimusta ei pitäisi nähdä pelkästään esitutkimuksena kvantitatiiviselle 

tutkimukselle, voisi tämä tutkimus kuitenkin mielestäni toimia hedelmällisenä esitutkimuksena 

toiselta oppimisen tarkastelussa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esimerkiksi valita 

jokin toiselta oppimista erityisesti vaivaavista haasteista ja tarkastella sen laajuutta 

teollisuudessa yleisemminkin tilastotieteen keinoin. Lisäksi olisi mielenkiintoista kartoittaa 

toiselta oppimiseen mahdollistavasti ja heikentävästi vaikuttavia ilmiöitä myös muulla kuin 

teollisuuden alalla. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Haastattelurunko 

 

1. OMAN TYÖ- JA KOULUTUSHISTORIAN KUVAUSTA 

Piirrä aikajana kuvaamaan omaa työhistoriaasi ja omaa koulutushistoriaasi. 

 

2. OMIEN TYÖTEHTÄVIEN KUVAUSTA 

Kuvaile omia työtehtäviäsi. Millainen on tyypillinen työpäiväsi? Työskenteletkö pääasiallisesti 

yksin, parin kanssa vai ryhmässä? 

 

3. AMMATTITAIDON KEHITTYMINEN TYÖLÄMÄSSÄ 

- Kuvaile työssä kehittymisen kannalta jotain merkittävää oppimiskokemusta. Mitkä asiat 

tekivät siitä merkittävän?  

- Mikä tekee oppimisesta helppoa ja mikä vaikeaa? 

- Onko uusien asioiden oppiminen mielenkiintoista? 

- Onko jatkuva kehittyminen ja uusien asioiden oppiminen työsi kannalta tärkeää? Miksi? 

- Millaisia mahdollisuuksia työpaikka tarjoaa ammattitaidon kehittymiselle? 

 

4. AMMATILLINEN TIETO 

- Millaisia ammattitaitoosi liittyviä asioita opit tai olet oppinut työpaikallasi? 

- Millaista työn tekemiseen liittyvää tietoa sinulla on koskien työyhteisöäsi? 

- Millaisia asioita on mielestäsi tärkeää opettaa uudelle työntekijälle? 

 

5. TOISELTA OPPIMISEN MAHDOLLISUUDET TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA 

- Oletko ollut työhön opastettava tai työhön opastaja? 

- Koetko työnopastustilanteet hyödyllisiksi? Mitä asioita näissä tilanteissa voidaan oppia? 

- Oletko joskus kokenut oppineesi työtoveriltasi, tai työtoverisi oppineen sinulta jotain työhön 

liittyvää? Kuvaile tilannetta ja oppimisen sisältöä. Kuinka tärkeänä pidät tällaisia 

oppimistilanteita? Miksi? 

- Oletko joskus kokenut oppineesi esimieheltäsi jotain työhön liittyvää? Kuvaile tilannetta ja 

oppimisen sisältöä. Kuinka tärkeänä pidät tällaisia oppimistilanteita? Miksi?  



 

 

- Oletko joskus kokenut esimiehesi oppineen sinulta jotain työhön liittyvää? Kuvaile tilannetta 

ja oppimisen sisältöä. Kuinka tärkeänä pidät tällaisia oppimistilanteita? Miksi?  

- Minkälaista hyötyä kehityskeskusteluista on oman ammatillisen kehittymisesi kannalta? Onko 

näistä tilanteista hyötyä myös esimiehellesi? 

-Onko sinun helppoa pyytää apua työhösi liittyvässä ongelmassa? Keneltä pyydät apua? Miksi?  

- Millaisia mahdollisuuksia (aika, tilat) on järjestetty omalla osasotollasi erilaisten 

työntekijäryhmien kokoontumiselle ja työtä koskevien ajatusten vaihdolle ? Koetko tällaiset 

kokoontumiset ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeiksi? Miksi? 

- Millaisia mahdollisuuksia on järjestetty yli osastojen / vuorojen väliselle kokemusten  ja 

ajatusten vaihdolle ? Kuinka tärkeänä näitä pidät? 

 

6. ORGANISAATIOKULTTUURI JA TOISELTA OPPIMINEN 

- Vallitseeko organisaatiossa yleisesti kannustava ilmapiiri työtekijöiden ammatilliselle 

kehittymiselle? Miten tämä näkyy?  

- Onko yksilön ammatillinen kehittyminen mielestäsi koko yrityksen kannalta tärkeää? Miksi? 

- Miten organisaatiossa tapahtuvat muutokset tai osastolla tehtävät investoinnit vaikuttavat 

omiin työtehtäviisi? Joudutko tällaisten muutosten takia opettelemaan uusia asioita? Miten 

opetteleminen ja uusiin työtehtäviin tutustuminen käytännössä tapahtuu? Millaiseksi tämän 

koet?  

- Koetko yrityksen arvostavan yksittäisen työntekijän osaamista ja tietoa? Miten tämä näkyy? 

Kannustetaanko osaamisen jakamiseen?  

- Kuinka työyhteisössäsi työtoverit ja esimiehet suhtautuvat työtehtäviä koskeviin erehdyksiin 

ja virheisiin? Miten tämä vaikuttaa omaan toimintaasi epävarmoissa tilanteissa?  

 

7. TOISELTA OPPIMISEN HAASTEET JA ONGELMAT 

- Miten työympäristö (esim, kiire, melu, työn tekemisen tavat, työtilat) vaikuttavat toiselta 

työntekijältä oppimisen mahdollisuuksiin työyhteisössäsi.  

- Miten työntekijöiden asenteet ja työkokemus vaikuttavat toiselta työntekijältä tai esimieheltä 

oppimiseen. Onko muita vaikuttavia asioita? 

- Millaiset asiat vaikeuttavat työhön liittyvää alaiselta / esimieheltä oppimista?  

- Kuinka helposti pystyt tuomaan työtä koskevia omia ajatuksiasi ja kehitysehdotuksiasi julki 

esimiehellesi? Mitkä asiat saattavat vaikeuttaa tilannetta?  

- Koetko saavasi riittävästi palautetta työstäsi? Keneltä saat useimmiten palautetta?  



 

 

- Annatko itse mielestäsi riittävästi palautetta työtovereillesi / alaisillesi / esimiehillesi? 

- Kuinka tärkeänä oppimisen kannalta koet palautteen antamisen ja saamisen? 

 

Onko jotain muuta, mitä haluaisit sanoa työssä oppimisesta työyhteisössäsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           LIITE 2 

PEREHDYTTÄMISLOMAKE 
 
 
Nimi __________________________________ 
Tehtävä/osasto____________________________________________________________ 
Esimies_________________________________________________________________ 
Perehdyttäjä______________________________________________________________ 
Perehdyttämisajankohta____________________________________________________ 
 
Perehdyttämissuunnitelmaa laadittaessa määritellään vastuuhenkilöt eri osa-alueiden 
perehdyttämiselle.  
 
 
Henkilöstöosasto vastuu-

henkilö 
pvm perehdy-

tettävän 
kuittaus 

perehdyt-
täjän 
kuittaus 

Työsopimuksen allekirjoitus, salassapitosopimus, 
tietoturvalomake 

    

Työsuhteen kesto ja koeaika     
Perehdytysprosessista kertominen, -kansion antaminen     
Yleiskuva UPM:stä     
UPM Valkeakoskella     
Tervasaaren esittely (historia, toiminnot, tuotteet, 
organisaatiot yleisesti) 

    

Tiedottamisasiat     
Koulutusasiat     
Henkilöstöpalvelut     
Harrastus- ja vapaa-ajan toiminta     
Asuntoasiat     
Avaimet, autopaikat      
Työajanseuranta ja kulunvalvonta     
Palkkatoimisto     
Henkilötiedot, verokortti, palkanmaksu      
Työterveyshuolto     
Työhöntulotarkastus (yli 4 kuukauden työsuhteessa)     
Työterveysaseman toiminta     
Luottamusmiestoiminta     
Neuvottelujärjestys     
Työehtosopimusasiat     
Sairaskassojen toiminta     
Tehdaskierros     
Työsuojeluorganisaatio vastuu-

henkilö 
pvm perehdy-

tettävän 
kuittaus 

perehdyt-
täjän 
kuittaus 

Työsuojelu- ja turvallisuus     
Työsuojeluyhteistoiminta-asiat, työsuojelun     



 

 

toimintaohjelma 
Turvallisuuskoulutus, kuten Työturvallisuuskortti     
Suojelusuunnitelma     
Palontorjunta, tehdaspalokunta     
Vartiointi     
Esimies     

Toimenkuvauksen ja tehtävien läpikäyminen     
Osaston merkitys Tervasaaren tehtaalla ja osastojen 
välinen yhteistyö 

    

Työaika, työajanseurantajärjestelmän käytön opastus, 
liukumat, pekkaset, vuosiloma-asiat 

    

Matkustamissäännöt, matkalaskut     
Laskujen käsittely, ostoehdotuksen tekeminen     
Aloitetoiminta     
Sairausloma, ilmoitusvelvollisuus, poissaolotodistus     
Päihteiden/huumeiden vastainen ohjelma     
Vakuutuskäytännöt     
Ylityö, hätätyö, lepoajat     
Esimiestehtäviin tulevan vastuut ja valtuudet     
Esimies/Perehdyttäjä     

Työkavereiden ja oman osaston esittely     
Ruokala (kahvi- ja ruoka-ajat), taukopaikat ja -ajat     
Sosiaalitilat, pesu- ja pukeutumistilat     
Liikkuminen, liikenne ja pysäköinti tehdasalueella     
Työpaikan pelisäännöt      
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi     
Toiminta hätätilanteessa     
Toiminta vaaratilanteessa/tapaturman sattuessa     
Laitteiden huolto     
Ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista     
Osasto- ja tehdaskohtaiset järjestelmät (tiedottaminen 
esim. häiriötilanteissa), toiminta-, tuotannonohjaus-, 
kunnossapito-, laboratorio-, dokumenttien hallinta-, 
materiaalihallinnon järjestelmä, intranet, Turvallisuus-
toiminta-sovellus, oppiminen tietoverkon kautta 

    

Kopiokoneet, faksit, tulostimet     
Tarvikevarasto, neuvottelutilat     
Järjestys, siisteys ja työvaatetus, työvaatehuolto     
Tupakointipaikat     
     
Osastoperehdyttäminen vastuu-

henkilö 
pvm perehdy-

tettävän 
kuittaus 

perehdyt-
täjän 
kuittaus 

Työsuojelu ja paloturvallisuus     
Oman osaston työsuojeluasiamies, 
työsuojeluparitoiminta 

    

Jokaisen oma vastuu turvallisuudesta     



 

 

Yleiset työpaikan vaara- ja haittatekijät     
Työpaikkakuvauksen sisältö     
Henkilökohtaiset suojavälineet     
Ensiapuvälineet, paarit     
Hätä- ja silmäsuihkut     
Tehdasalueen yleiset varoitusmerkit ja -käytännöt     
Hätänumerot ja hätäpoistumistiet, kokoontumispaikat     
Sammutuskalusto     
Työlupakäytäntö (säiliötyölupa, tulityölupa yms.)     
Ympäristönsuojelu     
Prosessipäästöt ilmaan ja veteen     
Häiriötilanteet, niiden aiheuttamat päästöt sekä 
ennaltaehkäisy/torjunta 

    

Ympäristön suojelu ja jätteiden lajittelu, 
ongelmajätteiden käsittely 

    

Tietohallinto     
Tietotekniikan säännöt, sähköposti ja käytön säännöt     
Ohjelmien käytön tuki tarvittaessa (Word, Excel jne.)     
Postitus     
Toimistotarvikevarasto, lehtikierrot     
Postin jakelu/kulku, aikataulu, kuriiripalvelu, metrokulj     
Muut osastot (toimenkuvan tarpeiden mukaan) 
(Kysy osastojen yhteyshenkilöt henkilöstöosastolta) 

    

PK 5     
PK 6     
PK 7      
PK 8      
Sellu ja energia     
Ympäristö/Kehitys      
Laboratoriot      
Henkilöstöosasto      
Tietohallinto      
Logistiikka      
Mekaaninen kunnossapito      
Automaatiokunnossapito      
Materiaalihallinto      
Suunnittelu      
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Arviointi ja kommentit perehdyttämisestä 
 
Perehdytettävä 

 

 

 

 

 

Esimies 

 

 

 

 

 

 
 
 
Allekirjoitus                
                            
Edellä kuvattu perehdyttäminen on suoritettu. 
 
 
_____________________________ 
Päiväys  
 
_____________________________  _________________________________ 
 
Perehdytettävä     Esimies 
 
 
 
Perehdyttämislomake säilytetään osastolla. 
 

 

 

 

 

 


