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Tämä tutkimus tarkastelee ikääntyvien toimihenkilöiden oppimista ja työssä 

oppimisen tukemista Suomessa toimivassa finanssialan organisaatiossa. 

Ikääntyminen on suuri yhteiskunnallinen ja liiketoiminnallisesti merkittävä ilmiö joka 

vaikuttaa laaja – alaisesti organisaatioiden inhimillisen pääoman rakenteeseen ja 

sen kautta kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.  

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ikääntyvien yli 45 – vuotiaiden toimihenkilöiden 

oppimista ja esimieheltä oppimiseen saatavilla olevaa tukea. Tutkimuksen case – 

organisaationa toimi suuri Suomessa toimintaa harjoittava finanssialan 

organisaatio. Finanssitoimialalla on ollut viime vuosina käynnissä suuria 

muutoksia, joiden johdosta oppimisen ja jatkuvan kehittymisen tarve on lisääntynyt. 

Muutosnopeus ja uudenlainen toimintaympäristö herättivät tarpeen tarkastella ja 

ymmärtää henkilöstön oppimista. Tarkemman tarkastelun kohteeksi valikoitui 

ikääntyvien oppiminen ja se, miten oppimista tuetaan lähiesimiesten toimesta. 



Tutkimuksen aineisto kerättiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevien yksiköiden 

esimiehiä haastattelemalla sekä sähköpostitse toteutetulla toimihenkilöille 

kohdennetulla lomakehaastattelulla. 
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This research examines aging workforce learning and learning support in a large 

banking – and financial organization operating in Finland. Aging is a phenomenon 

which has a significant impact on organizations structure of human capital and thus 

in organizations competitiveness and profitability from a social as well as business 

perspective. 

Main objective of this research was to explore learning and experience of learning 

support from the perspective of over 45 – year old workforce and their superior in a 

large banking – and financial organization operating in Finland. Finance sector has 

undergone major changes in recent years, which has led to the increasing need for 

learning and continuous development. The rate of change and a new kind of 

environment raised the need to examine and understand the staff learning. 

More detailed examination was targeted in a learning of aging personnel and how 

learning is supported by their immediate superiors. The data was collected by 



interviewing superiors of units located in the metropolitan area, as well as 

collecting data by targeted staff survey which was carried out via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALKUSANAT 

Kuulin mahdollisuudesta opiskella maisteriksi työn ohessa syksyllä vuonna 2014. 

Tutustuin tarkemmin olemassa oleviin vaihtoehtoihin, joiden joukosta tietopääoman 

johtaminen ja johtajuus pääaineena tuntui heti omalta. Siihen saakka näiden 

opintojen suorittaminen oli vain kaukainen haave.  

Nyt ja tässä, tuntuu uskomattomalta, että sain mahdollisuuden opiskella omaa 

uraani edistäviä ja äärettömän mielenkiintoisia asioita. Vielä uskomattomammalta 

tuntuu, että tämä vasta hetki sitten alkanut matka on nyt päättynyt.  

Matka on ollut raskas, mutta hetkeäkään en silti vaihtaisi pois. Kiitän sydämellisesti 

aviopuolisoani kärsivällisyydestä ja tuesta, joille on ollut käyttöä opiskeluni aikana. 

Kiitos kuuluu myös kannustavalle ja loistavalle työyhteisölleni, joka on omalla 

joustavuudellaan mahdollistanut minulle maisterivaiheen suorittamisen työn 

ohessa. Olen saanut lisäksi hyödyllistä ja arvokasta tukea ystävältäni, kollegaltani 

ja mentoriltani jonka apu on ollut suuremmissa mutkissa korvaamatonta. Kaunis 

kiitos kuuluu myös teille, työtäni ohjanneet professorit ja opiskelutoverit jotka olette 

omalla panoksellanne viitoittaneet opiskeluani ja lopulta valmistumistani. Toivon 

että tutkimuksestani on hyötyä myös kohdeorganisaatiolle nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Espoossa 10.4.2017 

Leila Saarinen 
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1 JOHDANTO  
 

Ilmarinen (2006, 17) toteaa ikääntymisen olevan yksilöllistä ja henkilökohtaista, 

mutta työelämän kannalta koko yhteiskuntaa, yrityksiä ja organisaatioita yhteisesti 

koskettava asia. Työvoiman ikääntyminen on globaali ilmiö, johon varautumiseen 

kaikki etsivät yhteisesti erilaisia selviytymisstrategioita. Työntekijät ovat 

rohkaistuneita siirtämään eläköitymistä eteenpäin tulevaisuuteen ja jatkamaan 

työntekoa aikaisempaa pidempään. Ikärakenne Ropesin (2015, 14) mukaan muun 

muassa Euroopassa osoittaa vahvasti suuntausta siihen, että yli 55 – vuotiaiden 

työntekijöiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa yleisen ikärakenteen 

kehityksen, eläköitymisiän kasvamisen ja madaltuneiden syntyvyyslukemien 

valossa. 

Organisaatioilta, henkilöstöltä ja johtajilta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista ja 

muovautumista yhteiskunnan ja liike-elämän muuttuviin olosuhteisiin. 

Liiketoimintaympäristön radikaalien muutosten lisäksi, organisaatiot kohtaavat 

muun muassa yhteiskunnan ikärakenteen muutoksiin ja sen kautta henkilöstön 

ikääntymiseen liittyvät haasteet. Nopeasti muuttuvan ikärakenteen johdosta 

esimiehet joutuvat väistämättä pohtimaan uudelleen, millä tavoin organisaatioissa 

voidaan turvata henkilöstön ammattitaito ja oppiminen sekä sen myötä kilpailuedun 

säilyttäminen. Kiihtyvä tahti työelämässä vaatii erityisesti ikääntyvältä henkilöstöltä 

sopeutumista, nopeaa uudistumiskykyä ja uusien asioiden oppimista. Jatkuvan 

oppimisen mahdollistaminen taas vaatii johtamiselta jatkuvaa uudistumista. 

Työntekijät ikääntyvät eri tahdissa ja siksi yksilölliset tarpeet ja eroavaisuudet tulee 

huomioida työtehtävissä ja töiden organisoinnissa. (Ilmarinen, 2006; kts. Ilmarinen 

ym. 2003 ja Ilmarinen 1999.)  

”Organisaatioiden ja kilpailustrategioiden muutoksessa on yksittäisen ihmisen 

asema muuttunut merkittävästi. Epävarmuus ja epäjatkuvuus on lisääntynyt 

kaikkialla. Pysyvää on vain vaatimus jatkuvasta sopeutumisesta.” (Otala 2000, 34) 

Monissa organisaatioissa, kuten myös tutkimuksen kohdeyrityksessä, suurta osaa 

henkilöstöstä edustaa kokenut ja kauemmin työelämää nähnyt henkilöstöryhmä. 

Pidempään työelämässä olleet, joilla on jo entuudestaan paljon arvokasta 

ammattiosaamista, hiljaista tietoa sekä organisaatio osaamista, tarvitsevat muun 
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työyhteisön ohella esimiehen tukea uuden tiedon ja taitojen rakentamiseen jo 

aikaisemmin opitun päälle. 

Kivirannan (2010, 57) mukaan esimiehillä on usein haasteita nähdä 

työntekijöidensä ikäsidonnaisia erityistarpeita, jonka johdosta jokaista työntekijää 

johdetaan samalla esimieslähtöisellä näkökulmalla. Ikääntyvän työntekijän 

yksilöllisiin johtamisen tai oppimisen tarpeisiin voi monesti liittyä taustana pitkä ura 

ja oman alansa asiantuntijuus, joka esimiehen tulee huomioida johtamisessaan. 

Kunnioittava ja ihmisläheinen johtaminen näkyy ikääntyvän kokeneen työntekijän 

johtamisessa asiantuntemuksen ja osaamisen arvostamisena. Yksilöllisten 

tarpeiden huomiointi taas muodostuu siitä, että ikääntyvän johtamisessa 

keskitytään kuunteluun ja kannustamiseen, kokonaisuuksiin paneutumiseen, 

urapolun suunnittelemiseen, sopivien kehittymispolkujen rakentamiseen, 

tulevaisuuden kuvan muotoilemiseen ja kannustaviin tavoitteisiin (Kiviranta 2010, 

57.) Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin tarkastella ikääntyvän henkilöstön 

henkilöstön oppimista ja oppimisen tukemista sekä esimiesten että ikääntyvien 

toimihenkilöiden näkökulmista tarkasteltuna.  

Monet aikaisemmat tutkimukset ovat perehtyneet muun muassa ikääntyvän 

työvoiman ammatillisen osaamisen kehittämiseen, ikääntyvien valmennuksen ja 

kehittymisen halukkuuteen tai haasteisiin organisaation, tai työntekijän 

perspektiivistä. Aikaisemmat tutkimukset keskittyvät muun muassa iän 

vaikutukseen kehittymis – ja oppimishalukkuuteen (mm. Van Vianen et al.2011 & 

Ropes 2015 & Tamminen 2015), työvoiman ikäjohtamiseen (Halme 2005, 2011), 

sekä aikuisten erimuotoisiin oppimisen tyyleihin kuten formaaliin, epäformaaliin, 

satunnaiseen ja kokemukselliseen oppimiseen (mm.Marsick et al.2001 & Eraut 

2015). Ikääntyvien oppimisen tukemista ikääntyvän työntekijän näkökulmasta 

tarkasteltuna on tutkinut aikaisemmin myös Wiitakorpi (2006) ja Tamminen (2015). 

Muista tutkimuksista poiketen, tämä tutkimus keskittyy ikääntyvien työntekijöiden 

oppimiseen, oppimisen tukemiseen, oppimisen ja oppimisen tukemisen haasteisiin 

sekä esimiestyöhön oppimisen mahdollistamisen taustalla. Tutkimuksessa 

oppimisen tukemista ja johtamista tarkastellaan sekä esimiehen, että ikääntyvien 

toimihenkilöiden perspektiivistä. Tutkimuksen pyrkimyksenä on vastata 

kysymykseen: miten ikääntyvien työntekijöiden työn ohessa oppimista johdetaan ja 

tuetaan?  
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Ikääntyvien oppimista tarkastellaan tutkimuksessa työn ohessa tapahtuvan 

oppimisen näkökulmasta. Työn ohessa tapahtuvaan oppimiseen liitetään 

kokemuksellisen oppimisen, formaalin eli muodollisen oppimisen sekä 

epäformaalin eli epämuodollisen oppimisen käsitteet.  

Ikääntyvien työntekijöiden menestyksekkääseen ja organisaatiota hyödyttävään 

oppimiseen liittyy paljon erilaisia huomion arvoisia tekijöitä jotka voivat liittyä 

oppimiskykyyn, oppimisympäristöön, oppimisen johtamiseen, 

oppimismahdollisuuksiin tai eri tekijöiden yhdistelmiin. Kuten aikaisemmat 

tutkimukset (Maurer et al.2002; Noe & Wilk 1993) ovat osoittaneet, esimiehen 

antamalla tuella on yhteys työntekijän asenteeseen koulutusta ja kehittymiseen 

liittyviä aktiviteetteja kohtaan. Esimiehillä on oman asemansa kautta mahdollisuus 

tarjota työntekijöilleen oppimiseen tarvittava aika, oppimiseen soveltuva 

työympäristö sekä tarvittavat resurssit (Maurer et al. 2002).  

Oppimisen mahdollistaminen vaatii ikääntymisen ymmärtämistä, ikääntyvän 

henkilöstön oppimiseen liittyvien erityispiirteiden ymmärtämistä, erilaisten 

oppimistyylien huomioimista, oikeanlaista yksilöllistä johtamista, henkilöstön 

uudistumiskyvyn, jatkuvan oppimisen ja sopeutumisen tukemista. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät käsitteet 

Tässä kappaleessa kerrotaan tutkimuksen lähtökohdista, tutkimusongelmasta ja 

tutkimuskysymyksistä. Lisäksi valotetaan tutkimuksen taustaa ja teoreettista 

viitekehystä.  

Ikääntyvän henkilöstön oppimiseen ja oppimisen johtamiseen liittyvää teoriaa 

käsitellään tässä tutkimuksessa ikääntyvän oppimisen, ikäjohtamisen (age 

management), valmentavan johtamisen, osaamisen johtamisen ja ikääntyvien 

oppimista johtajan ja työntekijän näkökulmasta käsittelevien tieteellisten 

tutkimusten ja kirjoitusten pohjalta. Ikääntyvien oppimiseen ja ikääntyvien 

oppimisen johtamiseen on löydettävissä laajasti tutkimustaustaa sekä 

pedagogisesta, eli kasvatustieteellisestä, aikuiskasvatustieteellisestä että 

sosiaalisesta – ja psykologisesta näkökulmasta, kuin myös työelämän kontekstissa 

työssäoppimisen ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Aikaisemmissa 

tieteellisissä kirjoituksissa ikääntyvien oppimista ja ikääntyvien johtamista 
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käsitellään paljon väestön yleiseen ikääntymiseen liittyvien keskusteluiden ja 

tutkimusten siivittämänä. Tämän hetkinen väestön nopea ikääntyminen ja sen 

yhteiskunnalliset sekä liiketoiminnalliset vaikutukset ovat johtaneet ikääntyvän 

henkilöstön tarkastelun lisääntymiseen oppimisen haasteiden ja haasteisiin 

liittyvien tukikeinojen käsittelyn kautta.  

Aikaisemmasta tutkimusaineistosta on johdettavissa, että työvoiman ikääntyminen, 

ikäjohtaminen sekä ikääntyvien oppiminen ovat niin yhteiskunnallisia, yksilöllisiä 

kuin liiketoiminnallisiakin ilmiöitä. Muun muassa Halme (2005 & 2011) on tutkinut 

ikäjohtamisen ilmentymistä ja merkityksiä diskursiivisessa tutkimuksessaan ja 

ikäjohtamista sekä eri-ikäisyyttä väitöskirjassaan. Wiitakorpi (2006) ja Tamminen 

(2015) ovat perehtyneet ikääntyvien ammatillisen osaamisen tukemiseen 

muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehittymisen tukemisen kokemukseen. 

Monet aihetta sivuavat pro gradu – ja väitöskirja tutkimukset keskittyvät 

käsittelemään ikääntyvien osaamisen tukemista ja oppimista työelämä lähtöisesti 

joko johdon näkökulmasta, tai ikääntyvän työvoiman näkökulmasta. Myös tämän 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys avaa ikääntyvien oppimista nimenomaan 

työelämässä tapahtuvan oppimisen ja ikääntyvien oppimisen johtamisen 

näkökulmasta. Monista aikaisemmista tutkimuksista poiketen, tässä tutkimuksessa 

aihetta tarkastellaan molempien osapuolten näkökulmasta. Teoreettisessa 

viitekehyksessä avataan myös aikuisten oppimiseen yhdistettäviä oppimisen eri 

muotoja kuten kokemuksellinen oppiminen, työn ohessa oppiminen sekä 

epämuodollinen että muodollinen oppiminen.  

Ikääntyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yli 45 - vuotiaita 

työntekijöitä. Ikäjohtamiseen liittyvän kirjallisuuden, sekä muun muassa Ilmarisen 

(2006) mukaan yli 45 -vuoden ikää ollaan käytetty jo pitkään asiantuntijoiden 

toimesta kuvattaessa ikääntyviä työntekijöitä joiden toiminnassa alkaa jo näkyä 

työkykyyn, jaksamiseen ja voimavaroihin liittyviä muutoksia (Ilmarinen 2006.) 

Ikääntymisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kronologisen iän lisäksi sitä, että 

tietyn ikäkynnyksen ylittäneillä työssä olevilla ihmisillä esiintyy tutkimusten ja 

tilastotiedon mukaan tiettyjä toistuvia erityispiirteitä, tarpeita ja haasteita 

esimerkiksi oppimisessa.  

Vuonna 1997 käynnistetyssä valtion rahoittamassa Kansallisessa ikäohjelmassa ja 

ikäohjelman loppuraportissa ”ikääntyvä” on määritelty 45 – 55 vuotiaaksi ja 
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ikääntynyt 55 – 65 vuotiaaksi. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä vahvoja 

rajauksia, joten ikääntyvällä tarkoitetaan tässä tapauksessa yli 45 – vuotiaita ilman 

yläikärajaa.  

Ikäjohtaminen 

Ikäjohtamiselle ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää. Ikäjohtaminen 

esiintyy tutkimuksissa ja kirjallisuudessa monissa eri konteksteissa, sitä voidaan 

käsitellä monesta eri perspektiivistä ja sen toteuttamiselle voi olla monia erilaisia 

lähtökohtia. Yleisesti voidaan todeta ikäjohtamisella tarkoitettavan ikään sidoksissa 

olevien tekijöiden huomioimista johtamisessa. Ikäjohtamisen pyrkimyksenä ja 

tavoitteena on edistää monimuotoisen, eri – ikäisistä koostuvan henkilöstön 

oppimista, ammattitaitoa, motivaatiota ja jaksamista.  

Valmentava johtaminen 

Valmentavaa johtamista voidaan Ajangon (2016, 109) mukaan yksinkertaistettuna 

kuvata johtamisena, joka pohjautuu vuorovaikutukseen, luottamuksen 

rakentamiseen, kuunteluun, läsnäoloon sekä oivalluttamiseen. Valmentava 

johtamisote tarjoaa mahdollisuuden kaksisuuntaiseen oppimiseen ja kehittymiseen, 

sekä suoritusten parantamiseen myönteisen vaikuttamisen kautta. (Ajanko 2016, 

108 – 109) Ristikangas & Ristikangas (2010, 12) kuvaavat valmentavaa johtajuutta 

kaksisuuntaiseksi vaikuttamiseksi, arvostavaksi, huomioivaksi, osallistavaksi sekä 

tavoitteelliseksi yhdessä tekemiseksi joka pohjautuu keskinäiseen luottamukseen 

(Ristikangas & Ristikangas 2010).  

Osaamisen johtaminen 

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan Viitalan (2005, s.14 -15) määritelmää 

mukaillen johtamista, jonka avulla varmistetaan yrityksen toimintakelpoisuus ja 

kilpailukyvykkyys osaamispohjan turvin. Osaamista johtamalla mahdollistetaan 

strategisten linjausten vaatiman osaamisen hankkiminen, kehittäminen ja jatkuva 

uudistaminen. Osaamisen johtamisen keskiössä ovat yrityksen tulevaisuuden 

tavoitteet ja suunta, sillä ilman kirkasta suuntaa ja tavoitetta, ei voida myöskään 

suunnitella reittiä sinne pääsemiseksi (Viitala, 2005.) 

Työssä ja työn ohessa oppiminen 

Marsick ja Watkins (1990) ovat lähestyneet työn ohessa oppimisen käsitettä 

informaalisen, eli epämuodollisen oppimisen sekä incidentaalisen, eli satunnaisen 
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työn aikana tapahtuvan oppimisen kautta. Järvinen et al. (2002, 98) on jäsentänyt 

työssä oppimisen eri tasoihin jotka kuvaavat yksilöllistä, ryhmäkeskeistä, 

organisaation välistä sekä professionaalista oppimista. (Järvinen et al. 2002, 98) 

Työssäoppimista voidaan kuvata oppijan omaan osaamiseen ja kokemukseen 

pohjautuvana työympäristössä tapahtuvana oppimisena, jossa työ ja oppiminen 

yhteensovitetaan siten, että se motivoi yksilöä etsimään uutta tietoa ja onnistumisia 

saavuttaakseen parempia työtuloksia (Pohjonen 2005, 80 – 81.) 

Kokemuksellinen oppiminen 

Kokemuksellista oppimista voidaan kuvailla oppimisen tavaksi, jossa omasta 

toiminnasta saadut oivallukset ja oivallusten peilaaminen aiemmin opittuun 

toimintaan, johtavat kohti ilmiöiden syvemmän merkityksen ymmärtämistä. 

Kokemuksellisessa oppimisessa oppiminen perustuu oppijan kokemaan, 

kokemuksen arviointiin sekä kokemuksen siirtämiseen uusien asioiden oppimisen 

tueksi. (Viitala 2005, 147; kts. Mezirow 1991). (Vaherva 1994, 268). 

Kolb (1984) on havainnollistanut kokemuksellista oppimista malliksi, joka lähtee 

liikkeelle konkreettisesta kokemuksesta, jonka kautta havainnoidaan saatua 

kokemusta arvioivasti, tehdään kokemuksesta itselle sopiva kuva tai malli, jonka 

jälkeen testataan eli sovelletaan mallia tulevaan toimintaan. (Viitala 2005, 146; kts. 

Kolb 1984). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia ikääntyvän henkilöstön työn 

ohessa oppimista ja oppimisen johtamista oppimisen tukemisen välineenä suuren 

Suomessa toimivan pankki – ja rahoitusalan organisaation konttoriverkostossa. 

Tutkimuksessa pyritään kirjallisen aineiston ja aikaisempien aiheesta tehtyjen 

tutkimusten avulla avaamaan ikääntyvien toimihenkilöiden oppimisen ja ikääntyvän 

henkilöstön oppimisen johtamisen ulottuvuuksia, ilmentymistä ja haasteita 

työelämässä. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisella, eli laadullisella 

tutkimusmenetelmällä, jossa kohdeorganisaation vähittäispankin konttoriverkoston 

lähiesimiehiä haastatellaan teemahaastattelulla. Haastattelun pyrkimyksenä on 

saada vastauksia, joiden kautta voidaan hahmottaa lähiesimiesten omia käsityksiä 

ikääntyvän henkilöstön oppimisesta, oppimisen tukemisesta sekä ikääntyvien 
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oppimisen johtamisen tämän hetkisestä toteuttamisesta arjessa. 

Teemahaastatteluiden lisäksi 45 – vuotta täyttäneille toimihenkilöille tehdään 

kohdennettu sähköpostitse lähetettävä lomakehaastattelu, jonka pyrkimyksenä on 

saada käsitys ikääntyvien työntekijöiden omista käsityksistä oppimisesta, 

oppimisen tukemisesta ja haasteista sekä saada syvyyttä tutkittaviin teemoihin 

myös toimihenkilö näkökulmasta. 

 

Kuva 1. Teoreettiset pääteemat 

Aihe on tutkimuksen kohteena ajankohtainen siksi, että ikääntyminen ja ikääntyvän 

henkilöstön oppimisen johtaminen edustavat tällä hetkellä yhtä suurimmista 

keskustelun – ja huolenaiheista muuttuvassa työelämässä ja työympäristössä. 

Jatkuva oppiminen ja ikääntyvien oppimisen tukeminen ovat ajankohtaisia asioita 

juuri nyt, kun ikääntyvien osuus työvoimasta on kasvussa, työssäoloaika pidentynyt 

ja työelämässä tapahtuvat uuden oppimista vaativat muutokset ovat jatkuvia.  

Case – organisaatiossa, kuten finanssitoimialalla myös yleisesti, on käynnissä 

jatkuvia ja merkittäviä toiminta – ja työympäristön muutoksia, joiden seurauksena 

oppimisen ja oppimisen tukemisen tarkastelun tärkeys korostuvat entisestään. 

Organisaation valituissa liiketoimintayksiköissä oli nähtävissä tarve tarkastella 

ikääntyvän henkilöstön oppimista, oppimisen tukemista esimiehen toimesta sekä 

lisäksi löytää esimiehien oman reflektion ja henkilöstön ajatusten kautta esimiehille 

Ikääntyminen
Ikääntyvien 
oppiminen

Ikäjohtaminen, 
valmentava johtajuus, 

osaamisen 
johtaminen

Ikääntyvän 
henkilöstön 

oppimisen tukeminen

Oppimisen ja 
oppimisen tukemisen 

haasteet
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keinoja ymmärtää ikääntyvien yksilöllisiä oppimisen tarpeita ja tukea 

tehokkaammin ikääntyvän henkilöstön oppimista.  

 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rakenne  

Tämän pro gradu - tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja tutkia ikääntyvän 

henkilöstön työn ohessa oppimista ja oppimisen tukemista lähiesimiehien sekä 

ikääntyvän henkilöstön näkökulmista tarkasteltuna. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

ikääntyvää työvoimaa, ikääntyvien työntekijöiden oppimista ja oppimisen 

johtamista on lähestytty muun muassa tarkastelemalla ikääntyvien oppimisen 

halukkuutta ja haasteita organisaation tai ikääntyvän työntekijän näkökulmasta, 

tarkastelemalla organisaation, työyhteisön ja johdon ikääntyvien oppimiseen 

liittyviä ennakko oletuksia, perehtymällä ikääntyvien oppimiseen liittyviin biologisiin, 

terveydellisiin ja työssäjaksamiseen liittyviin haasteisiin sekä tutkimalla 

ikääntymiseen ja väestön vanhenemiseen liittyviä yhteiskunnallisia ja 

liiketoiminnallisia ulottuvuuksia. Suoraan sellaista tutkimusaineistoa, joka käsittelisi 

ikääntyvien oppimisen tukemisen ja johtamisen merkitystä, esimiestyötä oppimisen 

tukemisessa, oppimisen tukemisen haasteita ja ikääntyvien oppimisen tukemisen 

kokemusta molempien osapuolten näkökulmasta, en ole juurikaan löytänyt. 

Työympäristö toimii tutkimuksen konseptina ja tutkimuksella pyritään löytämään ja 

tunnistamaan teorian, sekä empirian kautta vaikuttavia metodeja joilla voidaan 

tukea ikääntyvien toimihenkilöiden työn ohessa oppimista.  

Tutkimusongelmaa lähestytään päätutkimuskysymyksen ja seuraavien 

alatutkimuskysymysten avulla. 

Miten ikääntyvän henkilöstön oppimista tuetaan ja johdetaan finanssialan 

organisaatiossa? 

 

Tutkimuskysymyksen selvittämistä tukevat alatutkimuskysymykset: 

 

Minkälaisia haasteita ikääntyvien oppimiseen ja oppimisen tukemiseen 

liittyy? 

Miten ikääntyvien oppimista voidaan tukea ja johtaa paremmin? 
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Tutkimuksen rakenne koostuu tyypilliselle pro gradu -  tutkimukselle ominaisista 

osista.  Alussa esitetään ensimmäisen kappaleen yhteydessä tutkimuksen taustaa, 

tavoitteita ja avataan käsitteet sekä tutkimusongelma.  

 

Tutkimuksen seuraavat kaksi kappaletta esittelevät aiheeseen liittyvää teoriaa 

kirjallisuuskatsauksen muodossa. Toisessa kappaleessa keskitytään ikääntyvien 

oppimiseen, aikuisoppimisen eri muotoihin ja ikääntyvien oppimisen 

erityispiirteisiin. Kolmannessa kappaleessa perehdytään ikääntyvien johtamisen 

ulottuvuuksiin sekä ikääntyvien työntekijöiden oppimista tukevaan johtamiseen 

valmentavan johtajuuden ja osaamisen johtamisen kautta.   

 

Viimeiset kolme kappaletta esittelevät tutkimuksen toteuttamisen, tutkimustulokset 

ja johtopäätökset. Johtopäätöksissä pyritään yhdistämään teoreettinen viitekehys 

empiiriseen tutkimusaineistoon ja tuloksiin. Kirjallisuuden ja tutkimustulosten 

yhdistelmällä vastataan myös tutkimuskysymyksiin.  

 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus käsittelee ikääntyvän henkilöstön oppimista, oppimisen tukemista sekä 

johtamista oppimisen tukemisen keinona. Ikääntyvien oppimista ja oppimisen 

tukemista käsitellään työelämässä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta painottaen 

epäformaalia, eli epämuodollista oppimista. Työelämän oppimiseen liittyy sekä 

muodollista ja rakenteellisesti strukturoidumpaa oppimista, että epämuodollista 

työympäristössä tapahtuvaa kokemuksellista oppimista, joista painopiste ja 

syvällisempi tarkastelu kohdistetaan tässä tutkimuksessa epämuodollisen 

oppimisen eri variaatioihin. Epämuodollinen oppiminen on muodollista ja 

strukturoitua oppimista helpommin liitettävissä siihen, miten esimies voi 

jokapäiväisessä johtamistyössään erilaisin keinoin tukea ikääntyvää oppijaa 

työympäristössä. Lisäksi erilaisissa kirjallisissa julkaisuissa on viitattu siihen, että 

ikääntyville ominaisempi oppimistyyli olisi epämuodollinen tekemällä oppiminen 

muodollisen oppimisen sijaan (mm. Ilmarinen 2006, 169, Harper & Walport 2016, 

46). Oppimisen tukemisen keinoja tarkastellaan lähiesimiehen ja ikääntyvien 

työntekijöiden näkökulmasta. Ikäjohtamisen ohessa tutkimuksessa käsitellään 
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osaamisen johtamista ja valmentavaa johtajuutta lähiesimiesten ja ikääntyvien 

oppijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksessa käsitellään ikäjohtamista 

yhtenä ikääntyvien työntekijöiden johtamisen mallina, vaikka ikäjohtaminen yleisten 

käsityksen mukaan viittaa eri – ikäisyyden, ei pelkästään ikääntymisen 

huomioimiseen johtamisessa. Tutkimuksessa halutaan toisin sanoen keskittyä 

puhtaasti tietyn ikäryhmän oppimisen tukemiseen ja oppimisen johtamiseen ilman 

vahvaa vertailua muihin ikäryhmiin. Tästä johtuen ikäjohtamisesta puhutaan 

pääosin ikääntyvien johtamisena. Ikääntyvien työntekijöiden oppimiseen ja 

ikääntyvien johtamiseen liittyy tutkimustaustaa henkilöstöhallinnon ja 

moninaisuuden johtamisen kirjoituksista. Näitä ei kuitenkaan käsitellä 

syvällisemmin tässä tutkimuksessa.   

Ikääntyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yli 45 - vuotiaita 

työntekijöitä. Ikäjohtamiseen liittyvän kirjallisuuden, sekä muun muassa Ilmarisen 

(2006) mukaan yli 45 -vuoden ikää ollaan käytetty jo pitkään asiantuntijoiden 

toimesta kuvattaessa ikääntyviä työntekijöitä joiden toiminnassa alkaa jo näkyä 

työkykyyn, jaksamiseen ja voimavaroihin liittyviä muutoksia. (Ilmarinen, 2006, s.25) 

Ikäjohtamista ja ikääntyvien oppimisen tukemista tarkastellaan niiden 

konttoriverkostossa toimivien esimiesten osalta, joiden johdettaviin kuuluu yli 45 - 

vuotiaita toimihenkilöitä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada käsitys organisaation tietyn 

maantieteellisesti ja liiketoiminnollisesti rajatun alueen ikääntyvien työntekijöiden 

oppimisen, oppimisen tukemisen ja oppimisen johtamisen nykytilasta sekä tuottaa 

mahdollisesti samalla käytännön keinoja lähiesimiehille, joiden avulla ikääntyvien 

oppimisen johtamista ja oppimisen tukemista voi toteuttaa tehokkaammin jatkossa. 

Ylätavoitteena on kuitenkin lähiesimiesten ymmärryksen lisääminen ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppimiseen liittyvistä tarpeista ja ominaispiirteistä.  
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Kuva 2. Pääteemat ja rajaukset  
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2 OPPIMINEN JA IKÄÄNTYMINEN 
 

Teoriaosuudessa keskityn kuvaamaan ja taustoittamaan kirjallisuuden ja 

tutkimuksessa esiintyvien eri teemoihin liittyvien tutkimusten avulla ikääntymistä, 

ikääntyvän henkilöstön työssäoppimisen piirteitä, ikääntyvien työntekijöiden 

oppimisen johtamista oppimista tukevana toimintana ja oppimisen haasteita 

työympäristön kontekstissa. Ikääntyvien oppimiseen liittyvä teoria pohjautuu 

pääosin aikuisoppimiseen epämuodollisena, satunnaisena ja kokemuksellisena 

työn ohessa oppimisena. Formaalien, eli muodollisten oppimisen keinoja sivutaan 

pienemmällä painoarvolla, vaikka kurssimuotoisen ja rakenteellisesti 

strukturoidumman oppimisen voidaan katsoa kuuluvan osaksi työssä oppimista.  

Lisäksi teoriaosuudessa avataan ikääntyminen, ikäjohtaminen ja oppimisen 

tukemiseen liittyvät eri johtamistyylit kuten valmentava johtajuus ja osaamisen 

johtaminen käsitteinä, ikääntyvän henkilöstön oppimista tukevina johtamisen 

metodeina sekä lisäksi käsitellään johtamisen vaikutusta oppimiseen.  

 

2.1 Ikääntymisen ulottuvuudet 

Ihmisen ikääntymiseen liittyy monia ulottuvuuksia ja määritelmiä. Ilmarinen (2006) 

jaottelee ihmisen ikääntymisen kronologiseen, biologiseen sekä psykologiseen 

ikääntymiseen.  Kronologista eli kalenteri – ikään perustuvaa ikääntymistä voidaan 

pitää yleisimpänä ikääntymistä mittaavana kuvaajana. Tämä perustuu kronologisen 

iän käsityksen yksiselitteisyyteen, eli siihen, että jokaiselle ihmiselle kertyy ikää 

päivittäin saman kaavan mukaisesti. Iän kertyminen on jokaista yhtäläisesti 

koskettava asia ja sitä myös käytetään vanhenemisen määritelmän loogisena 

perusteluna. Kronologisen ikääntymisen ilmentyminen on kuitenkin yksilöllistä ja 

kontekstisidonnaista, jolloin ikääntymisen vaikutuksia ei voi yleistää. Kronologinen 

ikä voi olla harhaanjohtava arvioitaessa tai kuvatessa sen vaikutuksia tietyssä 

ympäristössä (Ilmarinen 2006, 62 – 63). 

Biologinen ikä yhdistetään usein ihmisen fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn 

muutoksiin jotka ilmenevät iän myötä. Ilmarinen (1999, 58) viittaa toimintakykyyn 

fyysisen, mentaalisen ja sosiaalisen terveyden ja toimintakyvyn kombinaationa. 

Fyysisesti kuormittava työ ja biologisen iän mukanaan tuomat fyysiset rajoitteet 

vaativat toimintakyvyn ylläpitoa esimerkiksi liikunnan avulla.  
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Psykologisella iällä viitataan iän kokemukseen. Kronologinen ja biologinen ikä 

perustuvat enemmän faktuaaliseen vanhenemiseen, kun taas psykologinen ikä on 

ikääntyvän itsensä kokemus ja tulkinta ikääntymisen vaikutuksista ja 

ilmentymisestä elämässä. Ilmarinen (2006, 64) viittaa Barnes -Farellin et al. (2002) 

tulkintaan iän kokemuksesta sen kautta minkä ikäinen tuntee olevansa, minkä 

ikäiseltä näyttää, minkä ikäisen kaltaisesti toimii ja minkä ikäinen haluaisi olla 

(Ilmarinen 2006; kts. Barnes -Farell et al.2002). 

Koskinen (1994, 76) käsittelee ikääntymistä sosiaalisen vanhenemisen käsitteen 

näkökulmasta. Sosiaalinen vanheneminen voidaan käsittää vanhenemisena jossa 

ikääntyvän ja ikääntyvän ympäristön välisessä suhteessa tapahtuu muutoksia. 

Sosiaalisiin näkökulmiin liittyvät esimerkiksi muutokset asemassa perheen – tai 

työyhteisön jäsenenä, fyysisen toimintakyvyn vaikutuksissa harrastus – ja vapaa – 

ajan toiminnassa, sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Sosiaalisen vanhenemisen käsite on moniulotteinen ja epäselvempi 

määritelmältään kuin biologinen tai kronologinen vanheneminen sillä se liittyy sekä 

ikääntyviin kohdistuvaan yhteiskunnan rakentamaan luokitteluun ja 

toimintajärjestelmiin, ikääntyvien aseman ja roolien muutoksiin, ikääntymiseen 

asennoitumiseen ja niiden kautta sosiaalisen vuorovaikutuksen muutoksiin 

(Koskinen, 1994.) 

Ikääntymistä ja vanhenemista on pyritty aikaisemminkin kategorisoimaan ja 

lajittelemaan hyödyntäen kronologisen iän kriteeristöä. Tässä tutkimuksessa 

kronologista ikää käytetään rajauksen keinona tarkasteltaessa nimenomaan 

ikääntymiseen liittyvien erityispiirteiden huomiointia esimerkiksi ikääntyvän 

oppimisessa sekä ikääntyvän oppimisen tukemissa. Jokaisella Ilmarisen (2006) 

luettelemalla ikääntymisen määritelmällä on varmasti oma roolinsa myös tämän 

tutkimuksen tulosten taustalla, vaikka ainoana näkyvänä rajaustekijänä 

käytetäänkin kronologista ikää.  

Psykologinen, biologinen ja sosiaalinen vanheneminen liittyvät oppimismielessä 

siihen, millä tavoin oppija on fyysisesti ja henkisesti kykeneväinen oppimaan ja 

omaksumaan uusia asioita tai ylipäätään avoin kehittymiselle ja uusien asioiden 

oppimiselle. Kuten Ilmarinen (2006, 67) toteaa, ikäkokemuksen merkitys voi näkyä 

ikään kohdistuvan asenteen muutoksena ja kronologisen iän seuraamisesta 

vapautumisena. Oppija voi toisin sanoen sivuuttaa kronologisen iän omassa 
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ikäkokemuksessaan ja sen kautta avartaa mieltään oppimiselle, mutta samalla 

esimiehen tulee voida siirtää taustalla vaikuttavat luokittelut ja oletukset 

ikääntymisen merkityksellisyydestä sivuun voidakseen tukea paremmin ikääntyvän 

oppimista (Ilmarinen 2006.) 

Aikaisempien ikääntyvien oppimiseen liittyvien tutkimusten mukaan ikääntymisen 

eri ulottuvuuksien voidaan nähdä olevan sekä positiivisessa, että negatiivisessa 

mielessä merkityksellisiä. Kuten Maurer, Barbeite, Weiss & Lippstreu (2008, 396) 

toteavat viitaten Schmidtn & Bolandin (1986) alkuperäiseen toteamukseen, 

ikääntymisestä ja ikääntyvistä on olemassa lukuisia stereotypioita joista osa ovat 

positiivisia ja toiset negatiivisia. Stereotypiat voivat liittyä muutoskyvykkyyteen, 

mentaalisen kyvykkyyden madaltumiseen, fyysisen kyvykkyyden rajoitteisiin tai 

suoriutumiseen ja tuottavuuteen. Ikää ei kuitenkaan voida aina suoraan rinnastaa 

yksittäisenä vaikuttimena esimerkiksi ikääntyvien motivaatioon oppia uusia asioita 

ja kehittyä. Muiden muassa Van Vianen et al. (2011) ovat tutkineet yksilöllisten ja 

tilannesidonnaisten seikkojen vaikutusta ikääntyvien oppimisen ja kehittymisen 

halukkuuden ja iän väliseen suhteeseen ja Raemdonck et al. (2015) tutkivat 

kronologisen iän vaikutusta työllistymiseen ja oppimiseen. Van Vianen et al. (2011) 

tutkimuksen mukaan ikääntyvien oppimisen ja kehittymisen halukkuuteen 

vaikuttavat yksilöllisinä ja tilanteellisina tekijöinä muun muassa työntekijän käsitys 

omasta itsestään, kehittymiseen saatu tuki, sekä esimiesten ikääntyvien 

oppimiskyvykkyyteen ja motivaatioon kohdistuvat uskomukset ja 

ennakkokäsitykset. Raemdonck et al. (2015) tutkimuksen tulosten kautta voitiin 

todeta, ettei kronologisen iän käyttäminen indikaattorina tai vaikuttimena ollut enää 

tulevaisuudessa relevanttia huomioiden kaikki ikään liittyvät moninaiset yksilölliset 

ja muut tekijät.  Kooij & Zacher (2016) ovat tutkineet missä vaiheessa ja miksi 

ikääntyvien positiivinen asennoituminen oppimista kohtaan heikkenee ja oppimisen 

tavoite orientoituneisuus laskee. Tutkimuksen mukaan vanhemmat työntekijät 

kokevat muun muassa työssäoloaikansa rajallisemmaksi, joka taas aiheuttaa ajan 

myötä matalampaa oppimisen orientaatiota, vähäisempää motivaatiota 

tulevaisuuteen luotaavien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ja heikompaa 

asennetta oppimista ja kehittymistä kohtaan. Tässäkin tutkimuksessa voidaan 

nähdä monia yksilöllisiä, ulkoisia ja tilannesidonnaisia vaikuttimia joita ei voida 

suoraan linkittää ikään. Tulosten mukaan jäljellä oleva työssäoloaika oli Kooij & 
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Zacherin (2016) tutkimuksessa ikää voimakkaampi määrittävä tekijä 

matalammassa oppimisen orientaatiossa ja heikommassa oppimiseen 

kohdistuvassa asenteessa (Kooij & Zacher 2016, 163 – 164). 

 

2.2 Ikääntyvän oppiminen ja muuttuva työympäristö 

Ihmisten ikääntyminen ja sen kautta tapahtuva toimintakyvyn muutos koetaan 

haasteeksi niin yhteiskunnalle kuin organisaatioillekin. Johtamisen jatkuva 

kehittäminen, työympäristön yhteisöllisyyden turvaaminen, oppimisen 

mahdollistaminen ja tukeminen sekä kuntoutus ovat kaikkien osapuolten yhteisen 

edun mukaisia keinoja hallita henkilöstön ikääntymiseen ja toimintakyvyn 

muutoksiin liittyviä dilemmoja (Kirjonen 1994,121.)  

Suurten ikäluokkien vanhetessa ja vallatessa suurempaa osuutta työvoimasta, 

organisaatioiden tulee tarkastella entistä aktiivisemmin ja kriittisemmin omia 

asenteitaan erityisesti ikääntyvien oppimista ja oppimisen tukemista kohtaan 

tulevaisuudessa. Investointi henkilöstön oppimiseen ja kehittymiseen suunnataan 

useammin nuoriin työntekijöihin kuin vanhemman ikäryhmän edustajiin. 

Työympäristön ja ikärakenteen muutoksen keskellä on tarve tasapuoliseen 

panostamiseen kaikkien ikäryhmien oppimiseen ja kehittämiseen, jotta voidaan 

varmistaa jokaisen työntekijän työpanoksen optimaalinen hyödyntäminen (Ropes, 

2013). 

Työelämän ja oppimisen muuttuvat vaatimukset luovat uudenlaisia paineita ja 

levottomuutta ikääntyvän työvoiman keskuudessa (Kirjonen 1994, 120). Uusiin 

vaatimuksiin sopeutuminen ja uusien asioiden omaksuminen, ei olekaan enää niin 

helppoa kuin aikaisemmin. Työympäristön ja totuttujen työmenetelmien 

muuttuminen tuo mukanaan pelon aseman ja osaamisen menetyksestä. Vaikka 

muutostilanteet tuovat usein mahdollisuuksia saada työhön uusia ulottuvuuksia, 

tarkastella kriittisesti vanhoja totuttuja toimintamalleja ja valjastaa pinnan alla 

piilevää hiljaista tietoa ja kyvykkyyttä, ne nähdään uhkana enemmän kuin 

mahdollisuutena (Kirjonen 1994, 120.) 

Muun muassa Huuhtanen (1994, 402) käsittelee tietotekniikkaa yhtenä 

käytännönläheisenä ja työn arkeen vaikuttavana muutoksen näkökulmana joka 

koskettaa jokaista ikäryhmää ja sukupolvea. Yksilöllisellä vanhenemisella ja eri 
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sukupolvien välisillä asenteilla ja osaamisella on automaation ja uuden tekniikan 

keskellä kuitenkin suuri merkitys. Kuten Ilmarinen (2006,161) toteaa, 

tietoteknisestä osaamisesta on tullut välttämättömyys joka ei ole aikaisemmin 

kuulunut ikääntyvien ammatillisen osaamisen piiriin. Ikääntyvän työntekijän osalta 

tulee Huuhtasen (1994, 404) mukaan huomioida henkisen tilan tarve muutoksen 

prosessoinnille, jotta luopuminen vanhoista tavoista ja siirtyminen uusiin 

toimintatapoihin voi alkaa. Uuden tietoteknisen oppimisen periaatteina hän pitää 

muun muassa sitä, että opittava asia on sisällöllisesti riittävän mielekäs sekä 

johdonmukaisesti jäsennelty, oppijan on mahdollista edetä haluamassaan 

tahdissa, oppiminen pohjautuu oppijan aikaisempaan kokemuspohjaan, oppimisen 

taitoja kerrataan muun oppimisen yhteydessä, oppimiseen tarjotaan riittävästi 

aikaa, ikääntyvää kannustetaan ja oppimiskykyyn luotetaan ja ilmapiiri on suotuisa 

ja rento oppimiselle (Huuhtanen 1994, 402 – 404.)  

Ikääntyvien oppimiskyvystä ja sen heikkenemisestä ajan myötä, on olemassa 

paljon syväänjuurtuneita käsityksiä. Laaja tutkimuskirjallisuus kuitenkin osoittaa 

Vahervan (1994, 263) mukaan että oppimiskyky säilyy myös myöhäisempiin 

elinvuosiin saakka. Tutkimuskirjallisuuden mukaan jokainen yksilö voi kehittyä 

eteenpäin siltä tasolta, jossa osaaminen ja kyvykkyys on aikaisemmin ollut. 

Aikuisen ikääntyvän oppimiskyky tulee muistaa ja huomioida myös 

oppimistilanteiden rakentamisessa ja läpiviemisessä. Mikäli oppimista ohjaava 

kouluttaja, esimies ja muu ympäröivä työyhteisö luovat tahattomasti 

ennakkoluuloisen ja kyseenalaistavan oppimisilmapiirin, voi jo pelkästään 

oppijoihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja muilta lähtöisin olevien odotusten 

mukainen käyttäytyminen johtaa heikkoon oppimistulokseen (Vaherva 1994.) 

 

2.3 Ikääntyvän henkilöstön oppimisen erityispiirteet 

Aikuisten ikääntyvien työntekijöiden tiedollinen toiminta poikkeaa nuorten 

tiedollisesta toiminnasta. Aikuisilla yhteysmuisti, eli muisti entuudestaan tutuista 

asioista kompensoi mekaanista muistia (Vaherva, 1994). Tästä johtuen ikääntyvien 

työntekijöiden oppiminen on erilainen prosessi kuin nuorten työntekijöiden 

oppimisprosessi. Lisäksi ikääntyvillä työntekijöillä on paljon vanhaa tietoaineistoa ja 

kokemusperäistä osaamista joka saattaa muodostua joissain tapauksissa jopa 
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oppimisen esteeksi. Tästä johtuen poisoppimisen tulee olla osa oppimisprosessia. 

(Ilmarinen, 2006.)  

Vahervan (1994, 263) näkemyksen mukaan oppijan yhteysmuistia voidaan myös 

hyödyntää liittämällä ja yhdistämällä uudet opetettavat asiat entuudestaan tuttuihin 

asioihin. Olemassa olevalla tietoaineksella ja kokemuspohjalla on aikuisen 

oppimisen kannalta suuri merkitys, sillä kerätyn tietopohjan avulla oppija yhdistää 

vertailee ja sulauttaa vanhaa ja uutta tietoa toisiinsa (Vaherva 1994.) 

Oppimista voidaan kuvata uusien asioiden ymmärtämiseksi ja oivaltamiseksi. Se 

on aktiivinen prosessi, jossa etsitään uusia ulottuvuuksia vanhan ja uuden tiedon 

välimaastosta. Oppimisessa ei siis ole kyse tiedon vastaanottamisesta, vaan tiedon 

aktiivisesta käsittelystä ja prosessoinnista. Oppiminen on itsenäistä tekemistä, 

jossa tiedon antaja toimii vain välikappaleena ja uusien asioiden yhdistäjänä jo 

olemassa olevaan tietoon. Tiedon antajan rooli voi muuttua vähemmän 

osallistuvasta enemmän ohjaavaksi aina riippuen siitä, minkälaista asiaa kulloinkin 

pyritään opettamaan. Huomioimisen arvoista tässä on se, että oppijoilla on erilaiset 

tyylit oppia. Toiset oppivat itseohjautuvasti ja toiset tarvitsevat enemmän ulkoa 

tulevaa ohjausta (Ilmarinen 2006, 168.)  

Aikuisen ja ikääntyvän ihmisen kouluttamisessa voidaan puhua ennemminkin 

oppimisen ohjaamisesta ja tukemisesta. Aikuinen oppija on yleisesti itseohjautuva 

ja riippumaton vaikka oppijoiden keskuudesta löytyy myös niitä, jotka odottavat 

vanhasta tottumuksesta selkeitä ohjeita siitä mitä tehdään ja miten. Oppimisen 

kehittäminen on kuitenkin vuosien saatossa ottanut vahvan suunnan siihen, että 

perinteinen opettajavetoinen oppiminen on muuttunut enemmän itsenäiseksi 

oppimiseksi, jossa opettajan rooli on tukea ja ylläpitää oppimisen edellytyksiä ja 

oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä (Vaherva 1994, 262.) Vaherva (1994, 265) kuvailee 

oppimista ”punaisen langan” löytämiseksi. Oppiminen on opittavan asian 

syvimmän olemuksen ja merkityksen oivaltamista sekä uusien ulottuvuuksien 

rakentamista vanhan tietorakenteen päälle. Oppiminen on aktiivista ja proaktiivista 

toimintaa jossa oppijan oma tietoinen oppimistapahtumaan suuntautuminen ja 

opittavan asian käsittely ovat keskiössä. Oppimista voidaan tukea ulkopuolelta 

esimerkiksi esimiehen toimesta kiinnittämällä huomiota oppimisen ja ymmärryksen 

kannalta keskeisiin haasteisiin, sekä helpottamalla olemassa olevan tiedon ja 

uuden tiedon yhdistelyä (Vaherva 1994.) 
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Oppiminen voi tapahtua myös kokemusten kautta. Kokemusten kautta oppiminen 

voi tarkoittaa esimerkiksi haasteiden ja ongelmien läpikäyntiä ryhmässä, jonka 

tarkoituksena on reflektoida haastavaksi koettua tai ongelmallista asiaa sekä etsiä 

kollektiivisesti syitä ja selityksiä asialle. Oman tekemisensä reflektointi ja 

analysointi hyödyttävät työssä oppimista ja erilaisten toimintatapojen löytämistä. 

Oppimisen ja tekemisen arviointi on lisäksi tarpeellista, jotta voidaan analysoida 

oppimisen kautta saavutettua kehittymistä ja tehdä jatkosuunnitelmia seuraavista 

askelmerkeistä. Erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden osalta oppimisen ja 

kehittymisen arviointia voidaan tehdä erilaisten väliharjoitteiden tai edistymisen 

seurantaan keskittyvien keskusteluiden kautta. Oppimisen arvioinnissa on tärkeää 

hyödyntää molempien osapuolten, oppijan ja opetuksen antajan näkemyksiä 

(Ilmarinen 2006, 168 - 169.)  

Oppiminen on sidoksissa siihen, millä tavoin oppimisen organisointiin on kiinnitetty 

huomiota. Ikääntyvien oppimistyylit poikkeavat nuorille luontaisista oppimistyyleistä 

ja opetuksen antajalla tulee olla ikääntyvien oppimiseen liittyvää ymmärtämystä ja 

erityisosaamista. Eri ikäryhmien samanaikaisen koulutuksen järjestämisessä 

opetus ei voi olla rakennettu puhtaasti tietyn ikäryhmän ehdoilla, vaan siinä tulee 

huomioida kaikki erilaiset oppijat. Ikääntyvien osalta optimaalinen oppimisen tulos 

edellyttää oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä, sopivaa tahtia ja rytmitystä (Ilmarinen 

2006, 168)  

Ilmarisen (2006) mukaan ikääntyvien työntekijöiden opettamisessa tulee korostaa 

käytännönläheisyyttä ja tekemällä oppimista. Tekemällä oppiminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi uusien tietoteknisten, tai muiden taitojen kokeilua omassa työssä ja 

soveltamista käytäntöön. Johdon ja esimiesten vastuu korostuu siinä, että heillä on 

mahdollisuus muuttaa vallitsevia käytäntöjä ja samalla heillä on vastuu viedä 

käytännönläheinen koulutus käytäntöön rohkaisemalla ja kannustamalla 

työntekijöitä uusien asioiden ja ideoiden kokeiluun työssään (Ilmarinen 2006.) 

 

2.4 Aikuisen oppimiseen ja oppimistyyleihin liittyvää teoria- ja tutkimustaustaa 

Ikääntyvien oppimiseen liittyvää teoriataustaa voidaan tarkastella aikuisen 

oppimiseen liittyvän tutkimusaineiston ja kirjallisuuden kautta. Marsick ja Watkins 

(1990), Eraut (2007) ja Kolb (1984) käsittelevät tieteellisissä kirjoituksissaan ja 
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tutkimuksissaan aikuisoppimiseen liittyviä oppimistyylejä kuten epäformaali, eli 

epämuodollinen oppiminen, incidentaalinen oppiminen, kokemuksellinen 

oppiminen ja työn ohessa oppiminen.  

Myös Vaherva (1994, 268) käsittelee kokemuksellista oppimista tekemällä 

oppimisen yhtenä aspektina. Ikääntyvän oppijan aktiivisuus on edellytys 

oppimiselle ja aktiivinen toiminta on parhaiten liitettävissä työn ohessa oppimiseen, 

jossa oppiminen on mahdollista liittää käytännön tekemiseen työpaikalla (Vaherva 

1994, 268.) 

Ikääntyvien kokemuksellisessa ja kokemusperäisessä oppimisessa aikaisempien 

kokemusten erittely ja oman nykyisen tekemisen arviointi sekä kehittävä 

analysointi voivat helpottaa oppijaa löytämään toiminnalle ja tekemiselle taustoja ja 

selityksiä. Selitysten löytymisen ja ymmärryksen kautta voidaan etsiä ja soveltaa 

kehittyneempiä tekemisen muotoja. Kehittävä ote vaatii työntekijältä sitoutumista ja 

motivaatiota, joiden kautta oppijalla on voimavaroja viedä omaa kehittymistään 

eteenpäin (Vaherva 1994, 268.)  

 

2.4.1 Työssä oppiminen ja kokemuksellinen oppiminen 

Työssäoppimisen konsepti ja epämuodollisen oppimisen aktiviteetit työpaikalla 

ovat olleet käsitteinä olemassa jo yli 60 vuotta, mutta työssäoppimisen teoriat jotka 

perustuvat kokemukselliseen oppimiseen, ovat peräisin Deweyn (1938) ja Lewinin 

(1947) tutkimuksista. Bandura ja McClelland (1977) ovat kuvanneet myöhemmin 

työelämä kontekstin ulkopuolisia oppimisen prosesseja jotka koostuvat 

oppimisesta havainnoimalla, imitoimalla ja mallintamisella. Nämä prosessit voidaan 

myös liittää työssäoppimiseen (Nikolova, Ruysseveldt, De Witte, Syroit, 2013; kts. 

Dewey,1938; Lewin, 1947; Bandura & McClelland, 1977; Eraut et al.1998.) 

John Deweyn (1938) mukaan oppiminen on sitä, että oppija tulee kokemuksen 

kautta tietoiseksi erilaisista ajatuksista ja niiden toimivuudesta käytännössä. 

Kokemuksella on suuri merkitys oppimiselle, jolloin oppimisessa on ratkaisevaa 

edistää niitä olosuhteita, joissa oppimista voi tapahtua (Laitinen, Jalonen, Stenvall 

2014, 58; kts. Dewey 1938.) 

Otalan (2000, 244) mukaan työssäoppimalla opitaan eniten uusia asioita. Myös 

Ilmarinen (2006, 168) toteaa että erityisesti ikääntyville toiminnallinen ja tekemisen 
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kautta oppiminen on luontaisinta. Työssäoppiminen on organisoitua ja alussa 

opastajan kautta tuettua toimintaa jonka tavoitteena on uusien asioiden oppiminen 

joko oman työtehtävän ohessa, opettelemalla erilaisia tiimin keskinäisiä tehtäviä tai 

oppiminen työnkierron kautta. Työssäoppimisen käsite on muuttunut tietotyön ja 

asiantuntijatehtävien lisääntymisen myötä puhtaasta työtehtävän opettelusta koko 

organisaation ja oppijayhteisön yhteiseksi kollektiiviseksi toiminnaksi. Tietotyön 

oppiminen ja osaamisen ylläpitäminen vaativat enemmän muiden asiantuntijoiden 

tukea ja yhteistoimintaa sillä tietotyön oppimisessa perimmäisenä tarkoituksena on 

uuden tiedon luominen organisaatiossa (Otala 2000, 244.)  

Oppimisesta on muodostuttava jatkumo ja siitä on tultava kiinteä osa joka päiväistä 

toimintaa. Organisaatiot voivat tukea työssäoppimista levittämällä uusia oppimisen 

kokemuksia läpi organisaation, jonka kautta tiimit ja työntekijät voivat käsitellä ja 

vaihtaa kokemuksia esimerkiksi sisäisissä kokouksissa ja seminaareissa. 

Oppimisen kokemuksista voidaan myös laatia case – esimerkkejä joiden kautta 

tieto ja oppi taltioituvat laajemmin organisaatioon ja riski opitun katoamisesta 

yksilöiden organisaatiosta pois lähtemisen myötä pienenee. Kokemusten 

läpikäymiseen kuuluu myös kokemusten yhteinen ja henkilökohtainen reflektointi, 

pohdinta ja kyseenalaistaminen. Kokemuksia analysoidaan oppimisen, opitun 

kehittämisen ja hyödyntämisen näkökulmista. Oppimisen prosessointi ja prosessin 

hyödyntäminen päivittäisessä työssä on tärkeää, sillä ihmiset tarvitsevat aikaa 

prosessointiin, pohdintaan ja kokemusten reflektointiin, jotta oppiminen ei jäisi 

kesken (Otala 2000, 244 - 245.) 

Kokemus on tärkeä tekijä (Viitala 2005, 145) uusien asioiden oppimisessa. 

Aikaisempi kokemus, joka liitetään menneisyydessä omaksuttuun toimintatapaan, 

voi ulkopuolisten tarkastelijoiden näkökulmasta kuitenkin sisältää epätäydellisiä ja 

jopa uuden oppimista rajoittavia piirteitä. Kokemusten hyödyntäminen ja 

kokemuksista oppiminen edellyttääkin kokemusten tarkastelua, erittelyä ja tulkintaa 

oppimisen näkökulmasta, jotta ne eivät vahvista huonojen opittujen käytäntöjen 

toistuvuutta (Viitala 2005, 145.) Nikolova, Ruysseveldt, De Witte ja Syroit (2013) 

viittaavat työperäisen oppimisen tutkimuksissaan John Deweyn (1938/1997,20-23) 

kokemuksen kautta tapahtuvan oppimisen filosofiaan. Myös Deweyn (1938) 

näkemyksen mukaan oppiminen rakentuu historian kautta saadun kokemuksen ja 

siihen liitetyn teorian kriittisen tarkastelun ympärille. Oppimisen prosessissa 
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löydetään yhteys menneisyyden ja nykyisten asioiden välillä. Problematiikka tässä 

muodostuu hänen mukaansa siitä, miten oppijan motivaatio saadaan kohdennettua 

menneisyydestä kumpuavan osaamisen ja tiedon hyödyntämiseen uusien oppien 

soveltamisessa sekä uusien kokemusten saavuttamisessa (Nikolova et al.2013). 

Oppimisen kannalta oleellinen kokemuksellinen oppiminen perustuu yksilön kykyyn 

reflektoida, eli tehdä itsearviointia kokemuksistaan. Kokemuksellinen oppiminen voi 

tapahtua uuden oppimista rajoittavasti tai aikaisempaa kokemusta kriittisesti 

tarkastelevasti ja kyseenalaistavasti. Mitä enemmän oppivalla yksilöllä on kykyä 

reflektioon ja itsearviointiin, sitä kriittisemmin hän kykenee tarkastelemaan 

aiemman kokemuksensa oleellisuutta ja siirrettävyyttä uuden oppimisen tueksi. 

Itsearviointia hyödyntämällä oppija pystyy myös tiedostamaan kokemuksen 

oppimista rajoittavat tekijät (Viitala 2005, 145 -146.) 

Kokemuksellisen oppimisen ja itsearvioinnin eri ulottuvuuksia voidaan kuvata 

Kolbin (1984) oppimisen prosessin eri vaiheilla. Kolb (1984) on jakanut 

kokemuksellisen oppimisen neljään eri vaiheeseen, joiden pohjalla on oppijan 

kokemus, kokemuksen havainnointi ja tarkastelu, käsitteellistäminen ja 

testaaminen (Kuva 4).  
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Kuva 3. Kokemuksellinen oppiminen vaiheittain (Mukaillen Viitala 2005, 146; Kolb 

1984) 

Myös Järvinen et al. (2002, 113 – 114) vahvistavat kokemuksellisessa oppimisessa 

löytyvän piirteitä reflektointiin, havainnointiin, käsitteellistämiseen sekä tiedon 

käytäntöön soveltamiseen. 

 

2.4.2 Oppimisen satunnaisuus, muodollisuus ja epämuodollisuus 

Michael Erautin (2004) mukaan epämuodollisella oppimisella on kasvava merkitys 

aikuisen oppimisprosessissa. Epämuodollinen oppiminen tarjoaa kontrastin 

muodolliselle oppimiselle, joka on rakenteeltaan usein enemmän strukturoitua, 

luokka- huone muotoista, ohjattua ja enemmän irrallaan kokemuksellisesta 

oppimisesta. Erautin (2004, 263) tutkimuksen mukaan tietoa ja oppimista voidaan 

tutkia sekä yksilöllisestä, että sosiaalisesta näkökulmasta. Yksilöllisen perspektiivin 
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kautta voidaan tulkita eroavaisuuksia yksilöiden oppimisen kohteista, oppimisen 

tavoista sekä opittujen asioiden erilaisista tulkinnoista. Sosiaalinen perspektiivi taas 

kiinnittyy enemmän tiedon sosiaaliseen rakenteeseen, oppimisen kontekstiin sekä 

kulttuurisidonnaisiin toimintatapoihin joiden kautta on saatavissa oppimiseen 

tarvittavia tiedon lähteitä (Eraut 2004, 263.) 

Epämuodollisen, toiselta nimeltään informaalin oppimisen on aikaisempien 

tutkimusten (mm. Ilmarinen 2006, Schulz, C. Stamov Roßnagel 2010) kautta 

todettu palvelevan muodollisia oppimismuotoja paremmin erityisesti ikääntyvien 

työntekijöiden oppimistarpeita. Schulz et al. (2010, 385) toteavat että 

epämuodollisen oppimisen kautta, toisin kuin muodollisessa ja järjestetyssä 

oppimistilanteessa ikääntyvillä on mahdollisuus oppia omasta tahdostaan sekä 

omaehtoisesti itselleen sopivinta tyyliä soveltaen. Oppijat voivat myös valita 

haluamansa ja tarvitsemansa oppimisen painotukset ja oppimistyylit vapaasti ja 

omia henkilökohtaisia tarpeitaan vastaaviksi. Tällä tavoin on myös mahdollisuus 

säädellä ja minimoida ikään tyypillisesti liitettyjä kognitiivisia haasteita kuten tiedon 

ja uusien asioiden oppimisen hitautta ja oppimateriaalien käsittelyyn liittyvää 

kankeutta hyödyntämällä aikaisempaa kokemusta ja yleistietoa (Schulz et al. 

2010.) 

Marsick ja Watkins (1990) ovat myös kuvanneet oppimisen muodolliseksi, 

epämuodolliseksi kuin myös satunnaiseksi. Epämuodollinen oppiminen eroaa 

muodollisesta siinä, että se tapahtuu ilman erikseen järjestettyä tapahtumaa tai 

puitteita. Se tapahtuu päivittäisessä työssä tehtyjen havaintojen ja kokemusten 

kautta. Oppimiseen liittyy myös satunnaisuutta sillä se ei tapahdu aina 

tarkoituksellisesti, vaan on epämuodollisen tai muodollisen oppimisen sivutuote, 

joka saattaa ilmetä päivittäisten työaktiviteettien seurauksena. (Choi & Jacobs, 

2011.kts. Garavan, Morley, Gunnigle, & McGuire, 2002.) Satunnainen oppiminen 

on jonkin toiminnan yhteydessä tapahtuvaa organisoimatonta ja tarkoituksetonta 

oppimista. Satunnaista oppimista voi tapahtua jonkin tietyn saavutuksen 

yhteydessä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai yrityksen ja erehdyksen kautta 

(Marsick & Watkins 2001, 25; Marsick & Watkins 1990). 

Järvinen, Koivisto ja Poikela (2002) tuovat esille Marsick ja Watkins (1990) 

käsittelemää työn ohessa oppimista neljän eri ulottuvuuden kautta (Kuva 3). 

Yksilön oppimiseen liittyvä toiminta ja ajattelutavat perustuvat yksilön itsensä, sekä 
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yksilöä ympäröivien ihmisten tiedossa oleviin aspekteihin. Toisaalta on olemassa 

myös piileviä aspekteja joita ei tunnista itse ja ne ovat näkymättömiä myös muille. 

Yksilön toimintaan liittyy kahden ensimmäisen lisäksi aspekteja jotka ovat 

pimennossa itselle ja näkyvillä muille, tai näkyvillä yksilölle itselleen mutta piilossa 

muilta.  

PROFESSIONAALINEN OPPIMINEN

ORGANISATIONAALINEN OPPIMINEN

RYHMÄN OPPIMINEN

YKSILÖLLINEN

OPPIMINEN

 

Kuva 4. Työssä oppimisen aspektit (Mukaillen: Järvinen et al.2002, 98; Marsick & 

Watkins 1990) 

Oppimisen edellytyksiä ovat oppimisen sosiaalisten piirteiden hyödyntäminen, 

muilta saatu palaute sekä oman itsensä ja toimintansa reflektointi ja arviointi jotka 

pohjautuvat yksilötason kehittämiseen. Ryhmässä palautteen antaminen ja 

saaminen, tähtää ryhmän yhteisen toiminnan kehittämiseen. Organisaation tasolla 

palautteen ja havainnoinnin kohteena ovat organisaatiossa ilmenevät häiriöt, 

vallitsevat käytännöt ja toimintatavat. Palautteen tarkoituksena on koko 

organisaation kattava toiminnan kehittäminen. Ylätasolla eli puhuttaessa 

professionaalisesta tasosta, tarkastelu suunnataan yhteiskunnallisiin, 

ammatilliseen etiikkaan liittyviin sekä asiakassuhdepohjaisiin elementteihin. 

Professionaalisella tasolla voidaan myös tarkastella erilaisia piilovaikutustekijöitä 

kuten asenteisiin ja ammatilliseen arvostukseen liittyviä aspekteja (Järvinen et 

al.2002, 98 – 99.) 
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2.5 Ikääntyvien työntekijöiden oppimiseen vaikuttavat taustatekijät  

Työelämän ja johtamisen näkökulmasta ikääntyvien oppimiseen liittyviä 

taustatekijöitä ja haasteita on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa laaja – alaisesti. 

Muiden muassa Kooij & Zacher (2016) ovat tutkineet miksi ja missä vaiheessa 

työntekijöiden oppimisen orientaatio heikkenee ikääntymisen myötä. Tutkijat ovat 

esittäneet, että ikääntyvien oppimiseen orientoituminen kokee muutoksia iän ja 

aikaan liittyvien havaintojen ja tuntemusten myötä. Kooijn & Zacherin (2016) 

tutkimusten mukaan ikääntyvät työntekijät havaitsevat jäljellä olevan aikansa 

työelämässä olevan rajatumpi, kuin nuoremmilla työntekijöillä. Tämän 

aikarajoitteen havaitsemisen johdosta tavoitteellisen oppimisen orientaatio ja halu 

oppia ja kehittyä on matalampi. 

Raemdonck, Beausaert, Fröhlich, Kochoian & Meaurant (2015) ovat tutkineet 

ikääntyvien oppimisen tärkeyttä työllistymisen ja markkinakelpoisuuden 

säilyttämisen näkökulmasta. Tutkimus käsittelee ja identifioi ikääntyvien 

oppimiseen liittyviä haasteita yksilön ja organisaation näkökulmista ja tarkastelee 

kronologisen iän vaikutusta oppimiseen ja työllistyvyyteen. Raemdonck et al. 

(2015) käsittelevät ikääntyvien työntekijöiden oppimista ja työllistymistä 

käsittelevissä kirjoituksissaan yleisesti eniten tutkittuja yksilöllisiä oppimiseen 

vaikuttavia tekijöitä, motivaatiota ja oppimiskykyä. Tulosten perusteella voitiin 

todeta, että kronologisen iän aiheuttajaksi liittäminen puhuttaessa motivaatiosta ja 

oppimiskyvystä on haastavaa eikä kronologisen iän vaikutuksesta voitu olla täysin 

yksimielisiä, vaikka tiettyjä yksilöllisiä ikään liitettäviä negatiivisia seikkoja olikin 

löydettävissä (Raemdonck et al. 2015, 176.) 

Jeske & Robnagel (2015) käsittelevät tutkimuksessaan ikääntyvien osallistumista 

muodollisen oppimisen ja kehittymisen aktiviteetteihin. Tutkijoiden mukaan Ng:n ja 

Feldmanin (2008) tutkimusten kautta kerätty empiria antaa tukea väitteelle siitä, 

että ikääntyvät työntekijät ovat yleisesti haluttomampia osallistumaan oppimisen ja 

kehittymisen aktiviteetteihin, mutta samalla he viittaavat Ng:n ja Feldmanin (2012) 

empiiriseen aineistoon jonka kautta ei voitu löytää vahvistusta yleiselle käsitykselle 

ikääntyvien työntekijöiden motivaation puutteesta ja muutosvastarinnasta. Jeske & 

Robnagel (2015, 379) ehdottavat, että ikääntyvien oppimisen ja kehittymisen 

lisäämisessä alustana voi toimia tulevaisuudessa syvällisempi ymmärrys 
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ikäsidonnaisista muutoksista oppimiskyvykkyydessä. Ymmärryksen laajentamisen 

avulla esimiesten on mahdollista ottaa kontekstuaaliset ja yksilölliset seikat 

huomioon pyrkiessään rakentamaan ikääntyville työntekijöille kohdennettuja 

oppimisen ja kehittymisen aktiviteetteja (Jeske & Robnagel 2015, 379.) 

Yhteenvetona oppimisen haasteisiin voidaan liittää oppimisen mahdollistaminen 

ikääntyvän oppimiseen liittyvien erityistarpeiden ja ikääntymiseen liittyvän 

syvällisemmän ymmärryksen edellyttämillä tavoilla, organisaatiotasolla vallitsevat 

asenteet ikääntyviä ja ikääntyvien oppimista kohtaan, esimiehen ja työyhteisön 

osallistuminen oppimisen mahdollistamiseen ja tukemiseen, sekä oppijan itsensä 

ymmärrys omasta oppimisen tyylistään, oppimisen ja jatkuvan kehittymisen 

tärkeydestä sekä rohkeus avartaa mielensä uusille asioille. 
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3 IKÄÄNTYVIEN OPPIMISEN JOHTAMINEN 
 

Ikääntyvien oppimisen johtamisen yhteydessä voidaan puhua myös käsitteestä 

ikäjohtaminen. Ikäjohtamisen kulmakiviä ovat muun muassa eri ikäryhmien 

erilaisten tarpeiden huomiointi, elämäntilanteen sopeuttaminen työn tekemiseen, 

vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen työn sisältöön ja työaikaan sekä yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen ylläpitäminen eri – ikäisten ja erilaisen kokemuspohjan 

omaavien kesken työyhteisössä (Andersson et al.2013, 8.)  

Ilmarinen (2006, 58) painottaa hyvän johtamisen ja esimiestyön merkitystä 

ikääntyvien johtamisessa. Toimiva ikäjohtaminen edellyttää ikääntymiseen liittyvien 

asioiden ja piirteiden tuntemista ja ymmärtämistä. Ilmarinen kehottaa 

tarkastelemaan ikääntymistä myös omasta näkökulmasta, sillä ikääntyminen ja sen 

tuomat muutokset koskevat yhteisesti jokaista.  

Hyvä esimiestyö ja siihen liittyvä ikäjohtaminen ovat kiinni esimiehen omasta 

ikäasenteesta (Ilmarinen 2006, 210) Myönteisellä ja optimistisella asennoitumisella 

voi ikääntymisestä ja iän tuomasta kokemuksesta löytää erilaisia ulottuvuuksia ja 

voimavaroja, kuten aikaisempaa parempi ongelmanratkaisukyky ja asioiden sekä 

kokonaisuuksien hallinta. Negatiivinen ikäasennoituminen taas ruokkii pelkästään 

kielteisiä assosiaatioita iän, muutosten ja toimintakyvyn välillä (Ilmarinen 2006.)  

Oma myönteinen ja positiivinen asennoituminen ikääntymiseen auttavat 

havaitsemaan ikääntymisen muutokset mahdollisuuksina niin itsessä, kuin myös 

ympäröivässä työyhteisössä. Esimiehen realistinen suhtautuminen omaan 

ikääntymiseen ja ikääntymisen kokemukseen voidaan liittää sekä ikääntymisen 

myönteisten, että kielteisten muutosten tunnistamiseen ja niiden kautta muutosten 

syvällisempään ymmärtämiseen ja hyväksymiseen (Ilmarinen 2006, 58.) 

Yhteistoiminnallisuus ja esimerkin näyttäminen voidaan nähdä myös yhtenä 

toimivaan ja oppimista tukevaan ikäjohtamiseen liittyvänä tekijänä. Esimies joka 

osallistuu yhteiseen tekemiseen tukemalla ja kannustamalla muita, on tiivis osa 

ryhmää. Esimerkkiä näyttävä esimies panostaa omalla esimerkillään yhteiseen 

tekemiseen vahvistaen näin toimimalla yhdessä tekemisen mentaliteettia ja 

työskentelytapoja. Yhteistoimintaa kannattavalla ja itsensä likoon pistävällä 

esimiehellä ei ole tarvetta korostaa johtamisessaan auktoriteettia tai hierarkkista 

asemaansa, vaan hän johtaa erilaisia osaamisen tasoja osana tiimiä. Hyvä ja tiivis 
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yhteistoiminta ja tiimityöskentely hyötyvät henkilöstön erilaisista kyvykkyyksistä ja 

osaamisesta. Yhteistoiminnallinen ikäjohtaminen edellyttää esimiehiltä erinomaisia 

sosiaalisia kompetensseja ja kykyä tartuttaa niitä myös muille tiiminsä jäsenille 

(Ilmarinen 2006, 210.) 

 

3.1 Ikääntyvien oppimisen johtamisen ja ikäjohtamisen tutkimustaustaa 

Ikäjohtaminen ilmenee organisaatioissa monessa muodossa. Ikäjohtamiseen 

kuuluu Ciutienen ja Railaiten (2015) mukaan sen monimuotoisuudesta riippumatta 

tiettyjä korostuvia ja avainasemassa olevia elementtejä. Tutkimusten ja 

teoreettisen analyysin kautta voidaan nähdä ikäjohtamisessa olevan seitsemän eri 

osa – aluetta jotka koostuvat rekrytoinnista, oppimisesta ja tietojohtamisesta, 

asenteiden muuttamisesta, joustavista työmenetelmistä, terveyden ylläpidosta, 

työympäristöstä ja ergonomiasta (Ciutiene & Railaite 2015.)  

Ikäjohtamista voidaan Ilmarisen (2006) mukaan kuvata arkiseksi johtamiseksi, jolla 

järjestellään ja organisoidaan työntekijöiden töitä kunkin elämänvaiheen ja 

voimavarojen mukaisesti. Ikäjohtamisessa huomioidaan sekä nuorten tarpeet ja 

tilanne, että vanhemman sukupolven edustajien yksilölliset tarpeet. Yksilöllisten ja 

muuttuvien tarpeiden yhteensovittaminen organisaation tavoitteisiin kuuluu osana 

jatkuvaa arkisten toimintatapojen, keinojen ja käytänteiden kehittämisprosessia. 

Ikäjohtamisessa esimiehen ja työntekijän keskinäisellä luottamuksella on erityinen 

rooli. Työntekoa ja työn toteutusta voidaan muuttaa toteuttamalla yhteisesti 

sovittuja pelisääntöjä. Onnistuneessa ikäjohtamisessa on kysymys siitä, että 

oikeaa tietoa ja ymmärrystä ikääntymisestä ja vanhenemisesta sovelletaan 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöllä ja työyhteisön ymmärryksellä 

ikääntymiseen ja eri – ikäisyyteen liittyvistä erityispiirteistä, on suuri merkitys 

ikäjohtamisen onnistumiselle. Siksi on tärkeää, että työyhteisö saa soveltuvin osin 

tietoa ikäjohtamisesta ja sen soveltamisesta joka päiväisessä työssä (Ilmarinen, 

2006;197.) 

Ikäjohtamisen konseptia voidaan tulkita useilla eri tavoilla. Kuperuksen (2011) yksi 

tulkinnoista määrittelee ikäjohtamisen johtamiseksi joka ei harjoita ikä syrjintää, 

tarjoaa parempaa henkilöstöresurssien johtamista, parempia työolosuhteita ja 

tarjoaa tukea elinikäiseen oppimiseen koko elinkaaren ajan. Ilmarinen (2012) taas 
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argumentoi ikäjohtamisen voivan tarkoittaa sitä, että ikään liittyvät tekijät pyritään 

ottamaan huomioon joka päiväisessä johtamistyössä niin, että tarjotut 

työolosuhteet ja yksilölliset työtehtävät mahdollistavat jokaisen työntekijän, iästä 

riippumatta pääsemisen henkilökohtaisiin ja yrityksen asettamiin tavoitteisiin 

(Ciutiene & Railaite,2015; kts. Kuperikus,2011 and Ilmarinen, 2012.)  

Ikäjohtamisen toimivuutta on pyritty yritystasolla tutkimaan muun muassa 

Fabisiakin ja Prokuratin (2012) toimesta ja heidän päätelmiensä mukaan toimivat ja 

yhteneväiset ikäjohtamisen metodit sekä yritys, että yhteiskunta tasolla 

tarkoittaisivat sitä, että kaikilla eri ikäryhmien edustajilla olisi tasa- arvoiset 

mahdollisuudet koulutukseen ja taitojen sekä osaamisen kehittämiseen, 

korkeampaan tuottavuuteen ja parempaan työn laatuun (Ciutiene & Railaite 2015.) 

 

3.1.1 Osaamisen johtaminen ikääntyvien oppimisen tukena 
 

Osaamisen johtamisen keskiössä on organisaation osaamispohjan, kilpailukyvyn ja 

toimintakyvyn varmistaminen ja vahvistaminen kokonaisvaltaisella koko 

organisaation kattavalla osaamisen kehittämisellä. Osaamisen johtamiseen sisältyy 

täten kaikki se toiminta, jonka avulla organisaation valitseman strategian mukaista 

osaamista ja tietoa hankitaan ja kehitetään. Osaamisen johtamisen lähtökohta on 

yrityksen valitsema suunta, eli tavoite. Mikäli yrityksellä ei ole valittua 

tulevaisuuden tavoitetta, ei voida myöskään suunnitella polkuja sen 

saavuttamiseksi (Viitala 2005, 14 – 15.) 

Oppimisen johtamisessa tarvitaan monien eri johtamisen menetelmien yhdistelmiä 

ja variaatioita. Erityisesti ikääntyvien työntekijöiden osaamisen ja oppimisen 

johtamisessa tarvitaan valmentavaa johtajuutta, vuorovaikutuksellista johtajuutta, 

yhteistyökykyä sekä kykyä johtaa edellisten johtamisen menetelmien kautta ihmistä 

ja yksilöä (Mukaillen Juuti 1994, 145.) Ihmisten johtamisessa ei ole vain yhtä 

helppoa tapaa saavuttaa parhaita mahdollisia tuloksia. Esimies voi kuitenkin 

arvioida ja kehittää omia asenteitaan ja arvomaailmaansa sillä tavoin, että myös 

hänen vastuullaan olevan johdettavien ryhmän jatkuva kehittyminen ja kehityksen 

kautta tuloksellisuus paranee. Optimaalisiin tuloksiin päästäkseen, esimiehen on 

valmennettava ja johdettava jokaista yksilönä ja pyrittävä viemään johdettaviensa 

muodostama ryhmä uudelle ja kypsemmälle tasolle (Juuti 1994, 145.) 



30 
 

Tulevaisuuden haasteisiin ja työelämän monimutkaisuuteen voidaan vastata 

yksilön kehittämisellä ja kouluttamisella. Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti kehittyä, 

oppia uusia asioita ja ilmaista itseään työnsä kautta. (Juuti 1994, 147). Kehitystyö 

vaatii tuekseen johdettavien kyvykkyyden, tiedon ja taidon jatkuvan kehittämisen 

(Juuti 1994, 145 - 147.) 

Osaamisen johtamisen pääasiallinen tarkoitus on oppimisen edellytysten luominen. 

Työssä oppimisen kehittämiseen tarvitaan esimiehen, kollegoiden ja koko 

työyhteisön yhdessä tarjoama tuki. Esimiehen tehtävänä on hyödyntää kaikkien 

työntekijöiden henkilökohtaista osaamista optimaalisesti niin, että työ on 

kannustavaa ja tarjoaa sopivasti haasteita, jotta motivaatio oppimiseen ja asioiden 

uudella tavalla tekemiseen on oikeassa suhteessa verrattuna kunkin 

voimavaroihin. Työssä kehittyminen vaatii uusia virikkeitä, vaihtelua ja 

mahdollisuuksia työn sisällön muokkaamiseen, jotta paine uuden oppimiseen olisi 

riittävä päästämään irti vanhoista hyväksi havaituista ja piintyneistä tavoista 

(Kiviranta 2010, 144.)  

Työympäristön keskellä oppimisessa esimiehen tulee mahdollistaa oppijalle 

tarvittavan ajan käyttäminen oppimisprosessiin. Oppijalla on oltava mahdollisuus 

pysähtyä arvioimaan ja pohtimaan omaa sekä muiden tekemistä oppimisen ja 

kehittymisen näkökulmista. Työsuorituksen keskellä on hyvä olla sopiva määrä 

taukoja, joiden aikana oppija voi vaihtaa tietoa ja kokemuksia muiden kanssa. 

(Kiviranta 2010, 145) Jatkuva kiire ja työympäristö jossa pysähtyminen opittavien 

asioiden äärelle on vaikeaa, voi aiheuttaa stressiä ja uupumista jotka 

hankaloittavat myös uuden oppimista. Mitä enemmän työhön liittyy tiedon 

hankkimista, rakentamista ja käsittelyä, sitä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia 

oppija tarvitsee oppimiseen (Kiviranta 2010, 145.) 

Erityisesti ikääntyvän työntekijän kohdalla korostuu oppimisen 

vuorovaikutuksellisuus ja oppimisen tukeminen. Oppimisen tuella tarkoitetaan 

esimiehen, lähimpien kollegojen ja koko työyhteisön positiivista suhtautumista ja 

tuen tarjoamista ikääntyvän oppimisen hyväksi. Ikääntyvillä oppiminen saattaa olla 

sidoksissa myös siihen, kuinka vahva usko ja luottamus ikääntyvällä itsellään on 

omaan selviytymiseensä. Epäonnistumisen pelko voi toimia lisäksi yhtenä 

vaikuttimena oppimisen hankaluuden tai oppimisen pysähtymisen taustalla. Tukea 
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ja vuorovaikutusta tulee siis olla aina saatavilla niille, jotka sitä tarvitsevat (Kiviranta 

2010, 145 – 149.) 

Kivirannan (2010, 148 – 153) mukaan erilaiset oppimista tukevat koulutukset on 

vielä toistaiseksi suunnattu enemmän palvelemaan nuorempien työntekijöiden 

tarpeita. Ikääntyvien työntekijöiden tarpeita palvelevat koulutukset ovat vielä 

harvinaisia. Kiviranta (2010) korostaa tiedon jakamiseen ja tiedon hankintaan 

pohjaavien koulutusten tärkeyttä nuorten ja vähemmän kokeneiden oppijoiden 

koulutuksissa ja vastaavasti asioiden käytännön tasolle viemiseen, soveltamiseen 

sekä uuden ja vanhan tiedon yhdistämiseen pohjautuvien koulutusten tärkeyttä 

kokeneempien oppijoiden koulutuksissa. Osallistavat, todellisia työelämän 

haasteita peilaavat, ongelmanratkaisuun perustuvat koulutukset ovat toimineet 

Kivirannan (2010, 149) mukaan jo vuosia 45 – vuotta täyttäneiden 

valmennuksessa (Kiviranta 2010, 148 – 153.) 

 

3.1.2 Valmentava johtaminen ikääntyvien oppimisen tukena 
 

Ristikangas & Ristikangas (2010, 49) kuvaavat valmentavaa esimiestyötä 

vuorovaikutussuhteisiin perustuvaksi vaikutustyöksi jossa keskitytään hetkeen ja 

läsnäolemiseen. Valmentava johtaja on inhimillinen ihmisten johtaja, joka tuntee 

itsensä, heikkoutensa ja vahvuutensa. Valmentavaan johtajuuden piirteisiin kuuluu 

tasa – arvoisuus, samalle tasolle laskeutuminen johdettavien kanssa, toisia 

kunnioittava ja nöyrä ote ihmisten johtamiseen (Ristikangas & Ristikangas 2010, 

49 – 50.) 

Juuti (1994, 147) näkee valmentavan johtajuuden roolina, jossa korostuvat 

yksilöiden kehittäminen sekä henkisten voimavarojan optimaalinen käyttäminen 

parhaalla mahdollisella tavalla. Valmentava yksilön johtaminen sisältää jatkuvaa 

kannustamista uuden oppimisen äärelle tarjoamalla oppimisen tueksi erilaisia 

oppimisen tapoja aina koulutuksista työnkiertoihin sekä erilaisiin 

tietokoneavusteisiin oppimistilanteisiin. Oppimistavasta riippumatta valmentavan 

esimiehen tärkein tehtävä on kannustaa oppimiseen ja varmistaa samalla, että 

jokaisen oppijan kehittyminen on jatkuvaa ja katkeamatonta (Juuti 1994, 147.) 

Ajangon (2016) mukaan valmentavaa johtamista voidaan kuvata 

vuorovaikutukselliseksi ja tehokkaaksi keinoksi tavoiteltaessa parempia 
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suorituksia, kehittymistä ja oppimista. Valmentava johtajuus on aina 

kaksisuuntaista johtajuutta jossa oppijoina ovat esimies ja johdettava. Valmentavan 

johtamisotteen ytimessä on suhteiden ja luottamuksen rakentamista, kuuntelua, 

läsnäolemista sekä tilan antamista omia oivalluksia varten. Siinä missä 

ulkopuolinen kouluttaja lähtee liikenteeseen siitä, mitä tavoitellaan ja halutaan 

saavuttaa, valmentava esimies lähtee liikkeelle siitä, miten tavoite on parhaiten 

saavutettavissa (Ajanko 2016, 109.)  

Kaikki erilaiset määritelmät valmentavasta johtajuudesta on liitettävissä muun 

muassa Kivirannan (2010, 145 – 149) kuvaukseen ikääntyvän työntekijän 

oppimisen kannalta oleellisiin seikkoihin kuten vuorovaikutuksellisuuteen, 

kannustamiseen ja esimiehen sekä muun työyhteisön kautta tarjottavaan 

oppimisen tukemiseen.  

Valmentavalle johtajuudelle on käyttöä erityisesti nykyisessä nopeaan tahtiin 

muuttuvassa työelämässä. Valmentava johtamisote kuuntelemisen ja 

läsnäolemisen näkökulmista, tarjoaa oppijalle mahdollisuuden ja tilan ajatteluun, 

pohtimiseen ja niiden kautta asioiden oivaltamiseen ilman puuttumista 

tilanteeseen. Kantaa ottamattomuus ja kuuntelu voivat ratkaista monia 

ylitsepääsemättömältä tuntuvia dilemmoja kuin itsestään. Hyödyllisyydestään 

huolimatta valmentava johtajuus on kuitenkin Ajangon (2016, 110) mukaan vain 

yksi johtamisen metodi muiden joukossa, joka ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Se on 

yksi osa johtamisen koko laajaa kirjoa, jonka avulla voidaan ratkaista arjessa 

esiintyviä ongelmatilanteita ja toisaalta laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia 

joihin ei johdettavilla tai johtajalla itselläänkään ole oikeita vastauksia (Ajanko 

2016, 109 -110.) 

 

3.2 Oppimista tukevan johtamisen merkitys  

Nykypäivän organisaatioissa vallitsee usean eri sukupolven välinen yhteenliittymä 

jossa erilaisia arvoja, mielipiteitä, työtapoja ja kulttuuria edustavat työntekijät 

työskentelevät yhteisönä. Muun muassa Tulganin (2004) mukaan, eri sukupolvien 

väliset erot muuttavat työelämää merkittävästi. Sukupolvien välisillä 

yhteenliittymillä ja eroavaisuuksilla on myös vaikutusta johtamiseen ja 

esimiestyöhön. Tulganin (2004) mukaan esimiesten tulee käyttää entistä enemmän 
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aikaa ja resursseja työntekijöiden ymmärtämiseen ja eri ikä – luokkien johtamiseen 

(Dwyer & Azevedo, 2016.) 

Johtamisella on suuri merkitys siihen, millä tavoin ikääntyvä työntekijä kokee 

oppimisen ja itsensä kehittämisen työssään. Aikaisemmat tutkimukset (Maurer et 

al.2002; Noe & Wilk 1993) ovat osoittaneet, että esimiehen antamalla tuella on 

yhteys työntekijän asenteeseen koulutusta ja kehittymiseen liittyviä aktiviteetteja 

kohtaan. Esimiehillä on oman asemansa kautta mahdollisuus tarjota 

työntekijöilleen oppimiseen tarvittava aika, oppimiseen soveltuva työympäristö 

sekä tarvittavat resurssit. Mahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi esimiehen tulee 

kannustaa ja rohkaista alaisiaan etsimään ja hyödyntämään uusien taitojen 

oppimisen mahdollisuuksia. Aikaisemmin toteutettujen tutkimusten valossa voidaan 

päätellä, että kehittymiseen ja uuden oppimiseen annetulla tuella voi olla 

merkittävä vaikutus asenteita oppimista ja kehittymistä kohtaan (Van Vianen, 

A.E.M., Dalhoeven, B.A.G.W., De Pater, I.E.2011; Maurer et al.,2002; Noe & Wilk, 

1993.) Maurerin ja Tarullin (1994) tutkimusten mukaan ikääntyneet työntekijät 

tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta sidosryhmiltään ja esimiehiltään 

kehitykseen ja oppimisaktiviteetteihin osallistumiseen. Tutkijat ovat löytäneet 

vahvan korrelaation esimiehiltä ja kollegoilta saatavan tuen ja oppimiseen 

osallistumisen välillä (Van Vianen et al.2011.) 

Van Vianen, Dalhoeven ja De Pater (2011) ovat tutkineet yksilöllisten ja 

tilannekohtaisten tekijöiden vaikutuksia iän ja kehittymis- ja oppimishalukkuuden 

väliseen suhteeseen. Tulokset osoittavat, että vanhemmat työntekijät ovat yleisesti 

vähemmän halukkaita panostamaan työnantajan oppimisen ja kehittymisen 

vaatimukseen. Tässä tapauksessa iän ja kehittymishalukkuuden välisen suhteen 

vahvuus on tutkimuksen mukaan riippuvainen yksilökohtaisista tekijöistä kuten 

siitä, kokeeko kyseessä oleva työntekijä saavansa tukea kehittymiseensä. Ikä 

korreloi negatiivisesti oppimis – ja kehittymishalukkuuteen työntekijöillä jotka 

kokevat saavansa liian vähän tukea esimiehiltään (Van Vianen et al.2011.) 

Muun muassa Raili Moilanen (2001) on todennut kirjassaan oppivan organisaation 

mahdollisuuksista, että organisaatioissa joissa pyritään kehittymään ja 

hallitsemaan ympärillä tapahtuvia muutoksia, yksilöt ovat keskiössä muutosten 

toteuttajina. Täten esimiesten on pyrittävä johtamaan jokaista oppivana yksilönä ja 

ymmärrettävä oppimisen arvo ja tärkeys. Johtamisen tulee kannustaa ja tukea 
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oppimista ja auttaa jokaista oppivaa yksilöä onnistumaan omissa osaamisen ja 

kehittymisen tavoitteissaan (Moilanen, 2001;123.) 

Johdonmukaisella ja systemaattisella johtamisella on tärkeä rooli oppivien 

yksilöiden ja heidän oppimisensa tukemisessa. Oppijan toiminnan muutosta ja 

oppimista tulee tukea ja edistää monilla eri tavoilla. Mitä heikommat valmiudet 

työyhteisöllä on työympäristön muutokseen sopeutumiseen ja uuden oppimiseen, 

sitä enemmän oppimisen edistämiseen tulee kiinnittää huomiota ja tehdä sen 

eteen työtä.  Uuden oppiminen vaatii oppimiselle suotuisan työympäristön. Moni 

kuitenkin työskentelee työympäristössä, jonka ilmapiiri ei tue oppimista. Näissä 

työyhteisöissä oppimiselle ei ole välttämättä asetettu tavoitteita, oppimista ei ole 

vaadittu, eikä siihen ole kannustettu. Riskinä tässä on se, että ihmisille ei ole 

muodostunut oppimiselle sopivia ja oppimista tukevia toimintamalleja joita heidän 

olisi mahdollista soveltaa oppimistarpeidensa täyttämisessä (Moilanen 2001,124.) 

 

3.3 Työyhteisö ja esimies ikääntyvän henkilöstön oppimisen tukena  

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on yritysten menestymisen yksi tärkeä 

edellytys. Työelämässä ja työympäristössä tapahtuvat muutokset haastavat 

organisaatiot kehittämään osaamista ja tunnistamaan menestykseen tarvittavan 

osaamisen. Huomio tulee suunnata kaikkien eri- ikäryhmän edustajien yksilöllisiin 

oppimisen ja kehittymisen tarpeisiin. Oppiminen on pitkän aikavälin toimintaa niin 

yrityksen kuin oppijankin tasolla. Oppiminen ja osaamisen kehittämisen 

mahdollistaminen ovat tärkeitä seikkoja, sillä osaamisen on vastattava työtehtävien 

nykyisiä ja tulevia vaatimuksia ja työntekijällä on lisäksi oltava mahdollisuus 

säilyttää työmarkkinakelpoisuutensa koko työuransa ajan (Valtiokonttori 2013.) 

Osaaminen, oppiminen ja työssä kehittyminen kuuluvat oleellisena osana 

johtamistyöhön ja esimiestyöhön. Esimiesten tehtäväkenttään kuuluu henkilöstön 

rohkaiseminen ja kannustaminen ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. 

Osaamisen ja oppimisen mahdollistamiseen kuuluu lisäksi jokaisen oppivan yksilön 

tarpeita vastaavat puitteet, oppimista tukeva työympäristö sekä erilaiset 

tukijärjestelmät. Oppiminen on vastavuoroista toimintaa ja tarkoittaa sitä, että 

työntekijöidenkin on osaltaan otettava vastuu oman ammattitaitonsa 
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ylläpitämisestä, positiivisen, oppimiselle suotuisan ja tiedon jakamista arvostavan 

ilmapiirin luomisesta (Valtiokonttori 2013.) 

Osaamisen ja oppimisen tarpeet voivat muuttua nopealla syklillä. Osaamisen 

kehittämistarpeet tulee havaita ja tunnistaa mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa esimiehen ja työntekijöiden välisen avoimen keskustelun kautta. 

Avoimen ilmapiirin ja luottamuksellisen keskustelun kautta voidaan myös pyrkiä 

havaitsemaan mahdolliset oppimiseen liittyvät haasteet ja oppimisvaikeudet. Vain 

tunnistamisen kautta voidaan ryhtyä laatimaan tarkoituksenmukaisia 

menettelytapoja ja suunnitelmia oppimisen tueksi (Valtiokonttori 2013.) 

Työmarkkinakeskusjärjestön alun perin 2013 julkaisemassa ikäohjelmamallissa 

kuvaillaan erilaisia esimerkkejä oppimisen, osaamisen ja ammattitaidon 

kehittämisen muodoista. Osaamista ja oppimista voi laajentaa ikäohjelmamallin 

mukaan muun muassa erilaisilla täydennyskoulutuksilla, näyttötutkinnoilla, 

työnopastus tehtävillä, työnkierrolla, projekteilla ja hankkeilla, verkostoilla, 

perehdytysohjelmilla, coachingilla ja työnohjauksella. Kun osaamisen ja oppimisen 

kehittämisessä halutaan huomioida ikänäkökulma, työpaikalla voidaan 

mahdollistaa eri – ikäisten ja eri uravaiheissa olevien yhdessä oppiminen, 

vuorovaikutus ja tiedon vaihtaminen. Vuorovaikutuksessa ja tiedon vaihtamisessa 

voidaan oppimisnäkökulmasta hyödyntää myös sosiaalista mediaa, 

informaatioteknologiaa ja erilaisia uusia viestintä kanavia (Valtiokonttori 2013.) 

Vuorovaikutus ja tiedon vaihtaminen oppimisen tukemisessa nousevat keskiöön 

myös eräissä tutkimuksissa. Oppimisen osalta suurimpia haasteita 

organisaatioissa aiheuttaa erityislaatuisen organisaatio tiedon katoaminen 

ikääntyvän henkilöstön työelämästä pois siirtymisen myötä. Muun muassa Bencsik 

& Trunkos (2009) ovat argumentoineet koulutuksen ja opetuksen olevan suoraan 

yhteydessä kilpailukykyyn ja taloudelliseen kasvuun. Stam (2009) on esittänyt 

ikääntyvien työntekijöiden potentiaalin hyödyntämisen olevan yhteydessä yrityksen 

kykyyn tuottaa tietoa. Shacklock, K. & Shacklock. A (2006) ovat sitä mieltä, että 

yritysten tulisi ylläpitää organisaation muistia kouluttamalla ja vaalimalla ikääntyvää 

henkilöstöä ja tarjota heille tehokkaita osaamisen ylläpitämisen keinoja sekä 

oppimismetodeja (Ciutiene & Railaite,2015; kts. Bencsik & Trunkos,2009; Stam, 

2009; Shacklock, K & Shacklock, A.,2006.) 
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Monen sukupolven välinen koulutus on yksi tietojohtamisen osa – alueista. Yksi 

esimerkki monen sukupolven välisestä koulutuksesta on IBM:n General Electricin 

vuonna 2004 toteuttama kokeilu, jossa yritys keräsi 500 nuoremman työntekijän ja 

vanhemman johtoasemassa olevan henkilön ryhmän jonka tarkoituksena oli tutkia 

ja kerätä tietoa yhdessä internet teknologian käytön mahdollisuuksia. Nuoremman 

ja vanhemman sukupolven edustajat muodostivat työpareja perustuen kunkin 

osaamiseen ja persoonallisuuden ominaispiirteisiin. Parit käyttivät useita tunteja 

aikaa viikossa opiskellen yhdessä maailmanlaajuisen verkon ominaisuuksia. 

Tuloksiin pohjaten voitiin tehdä oletus siitä, että vanhemmat johtoasemassa olevat 

työntekijät saivat uusia näkökulmia, joiden turvin heidän tekemänsä liiketoiminta 

voitiin siirtää internet aikakaudelle samalla kun nuoremmat työntekijät loivat 

itselleen uusia verkostoja, jotka eivät muuten olisi ollut helposti saavutettavissa 

(Ciutiene & Railaite, 2015; kts. IBM Business Consulting Services, 2004.) 

Samankaltaiseksi oppimisen metodiksi voidaan kutsua sukupolvien välistä 

oppimista (Intergenerational learning = IGL). Sukupolvien välinen oppiminen on 

interaktiivista oppimista eri sukupolvien välillä. Sen tarkoituksena on rakentaa uutta 

tietoa, taitoja ja arvoja. Tutkijoiden toimesta teetetyistä raporteista voidaan 

päätellä, että sukupolvien välinen oppiminen on eri ikäisille, eri oppimistyylin ja 

arvot omaaville tehokas ja toimiva tapa oppia. Tässä mielessä sukupolvien välinen 

oppiminen tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden panostaa myös ikääntyvään 

henkilöstöönsä. Sukupolvien välistä oppimista on tähän asti tutkittu pitkälti 

sosiologian ja koulutuksen näkökulmasta, eikä niinkään organisaatio kontekstissa. 

Sukupolvien välinen oppiminen perustuu eri ikäryhmien väliseen sosiaaliseen 

työsidonnaiseen oppimiseen, mentorointisuhteeseen ja vuorovaikutukselliseen 

tiedon sekä taitojen siirtämiseen. Tutkimusten mukaan vanhemmat ikäpolvet 

osallistuvat sukupolvien väliseen oppimiseen saadakseen uusia teknologisia 

taitoja, tunteakseen itsensä arvostetuksi, verkostojen laajentamisen vuoksi ja 

saadakseen positiivisia kokemuksia toisten auttamisesta. Kauan työelämässä 

olleilla on lisäksi tarve jättää jälkensä organisaatioon jäädessään eläkkeelle (Ropes 

2013.) 

Sukupolvien väliseen oppimiseen lisäksi laadittu Donald Ropesin (2013) toimesta 

työkalupakki, jonka hän laati pohjaten kuudesta maasta ympäri Eurooppaa 32 

haastattelemansa HR johtajan ja esimiehen vastauksiin. Haastatteluiden pääteema 
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oli ikääntyvä henkilöstö. Haastatteluiden pohjalta nousi esille useita erilaisia 

haasteita liittyen ikääntyvän henkilöstön oppimiseen. Ikääntyneiden työntekijöiden 

motivoiminen ja kannustaminen oppimiseen koettiin haastavaksi. Mitä enemmän 

ikääntyneiden osuus työvoimasta kasvaa, sitä voimakkaammin organisaation tulisi 

saada korkeita ikäluokkia motivoitua itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Riskinä 

tämän epäonnistumisessa on se, että organisaatio menettää lopulta 

kilpailukykynsä. Tehdyn haastattelun perusteella johtajat olivat huolissaan 

ikääntyneen henkilöstön negatiivisesta vaikutuksesta organisaation 

muutoskyvykkyyteen. Organisaation ikäjakaumasta syntyvät ristiriidat ja sosiaaliset 

haasteet eri ikäpolvien välillä ikääntyvien osuuden kasvaessa nousivat myös 

yhdeksi nähtävissä olevaksi haasteeksi. Eräät haastatteluun vastanneista johtajista 

ennakoivat, että ikääntyneiden osuuden lisääntyessä, myös negatiivinen 

suhtautuminen ikääntymiseen ja ikääntyneeseen henkilöstöön lisääntyisi. Kolmas 

haastattelussa esille noussut haaste liittyi ikääntyvän henkilöstön tiedon ja 

kyvykkyyksien hyödyntämiseen organisaatiossa. Toimenpiteet joita 

organisaatioissa oli haastattelun vastausten perusteella tehty, liittyivät enemmän 

ikääntyvän henkilöstön yleiseen työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen, kuten 

työmäärän keventäminen, vaihtoehtoiset työtehtävät tai osa – aikaeläke, kuin itse 

oppimiseen. Vastauksissa esille tulleisiin haasteisiin pohjaten, Donald Ropes on 

laatinut nelivaiheisen työkalupakin edesauttamaan ikääntyvien oppimisen ja 

kehittymisen tukemista.  

Työkalupakin ensimmäinen vaihe sisältää käänteisen mentorointimallin, jossa 

kaksi työntekijää työskentelivät tiiviisti yhteistyössä vähintään 16 tuntia, 4 tunnin 

jaksoissa useiden kuukausien aikana. Tämän mallin tavoitteena ja tarkoituksena 

on tiedon säilyttäminen ja kompetenssien paraneminen. Toisessa vaiheessa 

työskennellään sukupolvien välisessä yhtenäisessä tiimissä, 10 tunnin jaksoissa 

vähintään neljän kuukauden ajan. Tavoitteena ja tarkoituksena on tiedon luominen 

ja ikädiversiteetin hyödyntäminen ryhmässä. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan 

eri sukupolvista koostuvia valmennus – ja työryhmiä jotka työskentelevät erilaisissa 

workshopeissa. Tarkoituksena on rakentaa tällä tavoin sosiaalista pääomaa ja 

tiedon vaihtoa ryhmien ja yksilöiden välillä. Neljäs vaihe toteutetaan taas kahden 

työntekijän välillä tarkoituksena saattaa hiljaista tietoa näkyvään muotoon ja täten 

estää tiedon häviäminen organisaatiosta. Jokainen työkalupakkiin kuuluva osio 
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sisälstää erilaisia metodeja, työryhmiä, tiimi – ja parityöskentelyjaksoja sekä 

työskentelyn fasilitoinnin ulkopuolisen toteuttamana. Työkalupakkia testattiin 

vuosien 2012 – 2013 välillä 43 eri organisaatiossa kuudessa eri maassa. 

Työkalupakki koettiin saatujen tulosten valossa joustavaksi ja helppokäyttöiseksi, 

kustannustehokkaaksi sekä työkaluksi joka heijastaa suoraan organisaation omiin 

joka päiväisiin aktiviteetteihin. Työkalupakista saatujen suorien tulosten 

mittaaminen koettiin kuitenkin haastavaksi (Ropes 2015.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA METODOLOGIA 
 

Tässä kappaleessa kerron tutkimuksen toteuttamisesta ja käytetyistä metodeista ja 

menetelmistä. 

 

4.1 Menetelmät 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen ja analyysin piirteitä 

noudattaen. Laadullisessa analyysissä ei käytetä tilastollisia muuttujia 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi, vaan aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena 

(Alasuutari 1994, 28) ja sen odotetaan kirkastavan jotakin yksittäiseksi miellettyä ja 

loogista kokonaisuutta. Laadullinen tutkimus perustuu sekä arvoituksen 

ratkaisemiseen ymmärtävällä selittämisellä ja teoreettisiin sekä tutkimuksellisiin 

viitekehyksiin viittaamalla, että havaintojen tuottamiseen havaintoja pelkistämällä, 

olennaiseen keskittymällä ja raakahavaintoja yhdistämällä (Alasuutari 1994, 42). 

Valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän siksi, että tutkimuksen pääasiallisena 

tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja tutkimukseen liittyvien osapuolten 

ajatuksia ja tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusstrategiaksi valikoitui 

tapaustutkimus. 

 

4.2 Tutkimusstrategia 

Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus. Laineen, Bambergin & Jokisen 

(2007, 9) mukaan kaikissa empiria pohjaisissa tutkimuksissa käsitellään tapauksia. 

Toisin kuin kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimuksessa, jossa tapaus 

muodostuu tilastollisista yksiköistä, kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa 

tapaus kuvastaa yleisimmin tutkittavaa ilmiötä tai tapahtumankulkua. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena ja lähtökohtana on kerätä mahdollisimman laaja 

ja monipuolinen aineisto, josta on mahdollisuus saada mahdollisimman syvällinen 

ja perusteellinen kuva tutkittavasta ilmiöstä (Laine et al.2007, 9-10.) 
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4.3 Aineiston kerääminen 

Aineisto kerättiin toteuttamalla puolistrukturoitu haastattelu, eli teemahaastattelu 

pankki – ja rahoitusalan organisaation erikseen määritellyn maantieteellisen alueen 

sisällä työskenteleville esimiehille. Tutkimukseen haluttiin mukaan myös 

toimihenkilöiden näkökulma, joten tutkittavaa ikäryhmää edustavilta toimihenkilöiltä 

kerättiin aineisto lomakehaastattelua hyödyntäen. Maantieteellinen aluerajaus 

päätettiin tehdä niin, että tutkittavaksi alueeksi valikoituivat tutkittavan 

organisaation pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Helsinki ympäristö) alueella 

sijaitsevat henkilöasiakkaita palvelevat yksiköt. Haastattelun tarkoituksena oli 

käsitellä esimiehien ja ikääntyvien toimihenkilöiden omia kokemuksia, näkemyksiä 

ja ajatuksia liittyen ikääntyvien oppimisen tukemiseen ja ikäjohtamisen sekä 

muiden johtamistyylien toteuttamiseen. Teemahaastattelu rakentui tiettyjen 

valittujen teemojen ympärille, joita terävöitettiin tarkentavilla teemoihin liittyvillä 

kysymyksillä. Teemahaastattelun pyrkimyksenä oli löytää tutkimustehtävään sekä 

tutkimusongelmaan liittyviä tarkoituksen mukaisia ja merkityksellisiä vastauksia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009;75).  

Teemahaastattelu valikoitui aineistonkeruu menetelmäksi muun muassa siksi, että 

keskustelun kautta kerätty aineisto rakentui haastateltavan henkilön aidoista 

kokemuksista ja tuntemuksista. Tutkijalla ei ollut teemahaastattelussa ennalta 

tiedossa olleita vastausvaihtoehtoja vaan kaikki perustui haastateltavan omiin 

kokemuksiin ja omaan kertomaan. Ikääntyvien oppimisen johtamiseen liittyvää 

pääteemaa pyrittiin syventämään tuomalla ikääntyneiden toimihenkilöiden omia 

kokemuksia oppimisen ja oppimisen tukemisen tilasta kuuluviin. 

 

4.4. Haastattelun ja kyselyn toteuttaminen ja aineiston käsittely 

Aineiston keräämisessä ja analysoinnissa käytettiin menetelmätriangulaatiota. 

Triangulaatiolla tarkoitetaan Brewerin & Hunterin (1989) mukaan tutkimuksessa 

käytettävän aineiston kokoamista useammista erilaisista lähteistä, aineistoista ja 

teorioista. (Eskola & Suoranta 1998,51; Brewer & Hunter 1989) Triangulaation 

käyttö auttaa tutkijaa saamaan paremman kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä 

joka olisi haastavampaa käytettäessä ainoastaan yhtä tutkimusmenetelmää. 

Lisäksi uskotaan, että tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä yhdistämällä useita 
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eri tutkimusmenetelmiä ja tarkastella tutkimusta useamman eri näkökulman kautta. 

Myös Laine, Bamberg & Jokinen (2007) vahvistavat, että sosiaalisen elämän 

monimutkaisuutta ei voida tulkita vain yhden tutkimusmenetelmän avulla. (Laine, 

Bamberg & Jokinen 2007,23). Denzin (1978) on erotellut tutkimusaineiston 

trianguloinnin neljään eri tyyppiin, jotka ovat aineistotriangulaatio, 

teoriatriangulaatio, tutkijatriangulaatio sekä menetelmätriangulaatio. 

Menetelmätriangulaatio kuvastaa sitä, kuinka tutkittavaa ilmiötä tutkitaan 

useammalla eri aineistonhankintaan tai tutkimukseen liittyvällä menetelmällä. 

Esimerkkinä, aluksi voidaan käyttää kyselylomakkeita aineiston keräämiseksi, 

jonka tarkoituksena on saada kuva tutkittavan ilmiön yleisyydestä. 

Kyselylomakkeesta saatavaa aineistoa täydennetään ja syvennetään 

havainnoimalla kyseistä ilmiötä ja haastattelemalla ilmiöön liittyviä osapuolia 

(Eskola & Suoranta 1998, 51.) 

Tutkimuksen toteuttamiseksi haastateltiin 7 esimiestä ja lomakehaastatteluun 

vastasi 11 yli 45- vuotiasta toimihenkilöä. Haastateltavat ja lomakehaastatteluun 

vastanneet valikoituivat samalta liiketoiminta – alueelta sekä maantieteelliseltä 

alueelta. Haastatteluun kutsuttiin alun perin 10 esimiestä joista 7:n kanssa 

pystyimme järjestämään molemmille osapuolille sopivan haastatteluajan. Ennen 

haastattelua, jokaiselle haastateltavalle esimiehelle lähetettiin sähköpostitse 

tiedustelu halukkuudesta osallistua haastatteluun. Lisäksi sähköpostissa kerrottiin 

tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta, taustasta ja anonymiteettiin liittyvistä 

asioista. Sähköpostitiedustelussa kerrottiin lisäksi haastattelun taltioinnista ja 

aineiston käyttämisestä tutkimuksessa. Haastateltavien kanssa sovittiin kunkin 

kalenteriin parhaiten sopiva ajankohta ja haastattelut suoritettiin jokaisen 

haastateltavan omassa työpisteessä. Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja 

anonymiteetti kerrattiin vielä haastattelun alussa ennen taltioimisen aloittamista. 

Haastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia haastateltavaa kohden. 

Lomakehaastatteluun vastasi 11 toimihenkilöä samalta liiketoiminta – alueella. 7 

vastaajista edustivat 45 – 55 vuotiaita ja 4 vastaajista yli 55 vuotiaita. Kaikilta 

kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin ennen kyselyn lähettämistä halukkuudesta 

vastata kyselyyn. Tiedustelu tehtiin 15 toimihenkilölle joista 11 vastasi kysymyksiin 

viikon sisällä kyselyn lähettämisestä. Jokaiselle mahdolliselle vastaajalle kerrottiin 
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tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tarkennettiin tutkimukseen liittyvä anonymiteetti 

sekä suullisesti, että kyselyn yhteydessä.  

 

4.5 Aineiston analysointi 

Kun taltioidut teemahaastattelut oli suoritettu, aineisto siirrettiin kirjalliseen muotoon 

puhtaaksi kirjoittamalla, eli litteroimalla. Litteroinnissa käytettiin pääasiassa sanasta 

sanaan litterointia. Litteroinnissa tutkija jätti kuitenkin pois kohtia keskustelusta 

jotka eivät suoraan liittyneet käsiteltävään aiheeseen, tai poikkesivat aiheesta 

esimerkiksi väärin ymmärretyn haastattelijan esittämän kysymyksen seurauksena. 

Litteroidun tekstin kieliasua muokattiin myös niiden sanojen osalta, joilla 

haastateltava kuvaili jotakin yksin tutkittavaan organisaatioon liittyvää palvelua, 

tuotetta tai toimintatapaa. Muokkaus ja tiivistys tehtiin niin, että haastatteluaineiston 

tutkimuksen kannalta oleellista asiasisältöä ei muutettu. 

Lomakehaastattelusta saatu aineisto koottiin kirjalliseen muotoon ja aineistoa 

hyödynnettiin siinä muodossa, miten vastaajat olivat avoimet vastauksensa 

kirjoittaneet. Aineisto teemoiteltiin ja eriteltiin helpommin tulkittavaan ja 

analysoitavaan muotoon.  

Teemahaastatteluiden ja lomakehaastatteluiden avulla saatu aineisto käsiteltiin 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysia toteutetaan Saaranen-

Kauppinen & Puusniekan (2006) mukaan tarkastelemalla kirjojen, haastatteluiden 

tai muiden aineistonkeruu menetelmien kautta saatuja kirjalliseen tekstimuotoon 

muunnettuja aineistoja teemoitellen, eritellen ja etsien samankaltaisuuksia tai 

eroavaisuuksia. Sisällönanalyysin tarkoitus on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä 

kiteytetty kuvaus jonka kautta tutkimuksen tulokset ovat yhdistettävissä muihin 

aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä laajempaan kontekstiin. (Saaranen – 

Kauppinen & Puusniekka 2006; kts. Tuomi & Sarajärvi 2009, 105) 

 

4.6 Tutkimuksen eettisyys 

Jokaisessa tutkimusprosessissa tutkijan on tehtävä monia eri eettisyyteen liittyviä 

päätöksiä. Eskola & Suoranta (1998) kuvailevat eettisiä kysymyksiä Suojasen 

(1982, 70-72) laatiman luettelon kautta jossa eettiset päätökset voivat liittyä muun 

muassa siihen, onko tutkittavalta pyydetty ja saatu lupa tutkimuksen tekemiseen, 
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onko tutkimusaineisto kerätty salaa vai avoimesti ja sovitusti, kuinka suuri vaikutus 

tutkijalla itsellään on tutkimuksen kohteeseen ja täten tutkimuksen lopputuloksiin 

tai onko tutkimuksesta tiedotettu ja raportoitu asianmukaisesti sekä tutkittaville, että 

tieteellisestä näkökulmasta. (Eskola & Suoranta 1998, 39; kts. Suojanen 1988) 

Tutkimuksen kohteena ollut organisaatio ja haastatellut henkilöt olivat tutkijalle 

entuudestaan jossain määrin tuttuja, sillä tutkija työskenteli kyseessä olevassa 

organisaatiossa. Tästä johtuen oli erityisen tärkeää tehdä tarkka selonteko 

tutkittaville ja haastattelussa olleille henkilöille tutkimuksen tarkoituksesta, 

tavoitteista ja tutkijan sekä tutkittavien roolista siinä. Tutkijan oli tärkeää korostaa 

tutkittaville sitä, että kaikki tutkimukseen kerätty aineisto muodostui pelkästään 

heidän vapaaehtoisuuteen perustuneiden vastaustensa kautta eikä tutkija 

käyttänyt muuta haastateltaviin liittyvää materiaalia aineiston keräämiseen.  

Omalle organisaatiolle tutkimuksen tekemisessä oli monia etuja kuten se, että 

tutkijan oli mahdollista kartoittaa helposti ja nopeasti tutkittavaa ikäryhmää 

edustava joukko joille sähköpostitse tehty kysely lähetettiin. Lisäksi osa 

haastatteluista oli mahdollista sopia toteutattaviksi työn ohessa. Tutkijalla oli oman 

ammattinsa puolesta vahva kiinnostus ja syvällisempi ymmärrys tutkittavasta 

aiheesta. Tutkijan tuli kuitenkin haastatteluita tehdessään pitäytyä ohjailemasta 

haastateltavien vastauksia muussa kuin kysymysten tarkentamisen tarkoituksessa, 

tai tuomasta omia näkökantojaan keskusteltavista aiheista liian voimakkaasti esille, 

vaikka keskustelun eri teemat edustivat myös hänen omaa osaamisalaansa.  

Mitään erityistä eettisyyteen liittyvää ongelmaa ei tutkimuksessa ilmennyt. 

Haastatellut sekä sähköpostitse lomakehaastatteluun vastanneet osallistuivat 

tutkimukseen omasta vapaasta tahdostaan ja jokaiselle osallistuneelle kerrottiin 

ennen haastatteluun osallistumista ja kyselyn lähettämistä siitä, minkälaisesta 

aiheesta tutkija on tutkimusta tekemässä, mistä syystä kyseinen tutkimusaihe oli 

valikoitunut, mikä haastatellun tai kyselyyn vastaajan rooli oli tutkimuksessa ja sen 

lopputuloksessa ja miten kerättyä aineistoa tullaan käsittelemään. 

Eskola & Suoranta (1998) kehottavat myös tutkijaa punnitsemaan missä määrin on 

tutkimuksen kannalta tarpeellista kerätä aineistoa, jonka saadakseen tutkijan tulee 

puuttua ihmisten yksityisyyteen. Jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle, on 

annettava tarpeeksi kattavat ennakkotiedot tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä, 

jotta tutkittava voi tehdä saamansa tiedon valossa vapaaehtoisuuteen perustuvan 
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päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Eskola & Suoranta (1998,41) korostavat, 

että kun tutkittaville on annettu luotettavuus ja anonymiteettilupaus tutkimusta 

toteutettaessa, on lupauksen kannettava myös tutkimuksen julkistamiseen saakka. 

Tutkijan on huolehdittava, ettei vastaajien henkilöllisyys ole paljastettavissa 

julkistamisenkaan jälkeen (Eskola & Suoranta 1998,41.) 

Tutkija kertoi tutkittaville sekä suoritettujen yksilöhaastatteluiden alussa, että 

lähetetyn lomakehaastattelun alustuksessa tutkimusaineiston ja vastaajien 

antamien tietojen luottamuksellisuudesta ja anonymiteetista. Tutkija korosti, ettei 

kenenkään tutkimukseen osallistuvien nimiä tai muita tunnistamiseen vaikuttavia 

asioita tulla esittämään lopullisessa tutkimuksessa niin, että tutkimuksesta voisi 

paljastua vastaajien henkilöllisyys. Luottamuksellisuus ja anonymiteetti 

varmistettiin tutkijan toimesta myös jättämällä tutkimuksen kohdeorganisaation nimi 

pois lopullisesta tutkimuksesta. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Esimiehille tehtyjen haastatteluiden ja ikääntyville toimihenkilöille tehtyjen 

kyselyiden vastauksia tulkittiin ja analysoitiin ristiin peilaten ikääntyvien oppimisen, 

oppimisen tukemisen ja oppimisen haasteiden kokemuksia esimiesten vastauksiin 

ja tulkintoihin ikääntyvien oppimisesta, oppimisen tukemisesta, johtamisesta ja 

johtamisen merkityksestä oppimiselle. Haastateltujen esimiehien vastaukset 

eroteltiin tekstistä käyttämällä lainausten jälkeen ”H” kirjainta ja numeroa. 

Toimihenkilöiden vastaukset eroteltiin käyttämällä lainausten jälkeen ”V” kirjainta ja 

numeroa.  

 

5.1 Ikääntyvien toimihenkilöiden ja esimiesten kokemuksia oppimisesta 

Kyselyyn vastanneet yli 45 – vuotiaat toimihenkilöt käsittelivät omia 

oppimistapojaan sekä siitä näkökulmasta, mikä on heille itselleen paras ja 

ominaisin tapa oppia ja toisaalta myös siitä näkökulmasta, minkälaisia oppimisen 

keinoja esimies ja työympäristö mahdollistavat ja odottavat. Selkeät ja helposti 

löydettävät ohjeet koettiin oppimisen kannalta tärkeiksi muun muassa siitä syystä, 

että oppimisen kerrottiin tapahtuvan entistä enemmän työn ohessa ja 

itseopiskeluna. Vastausten perusteella helpon ja nopean avun saaminen 

tarvittaessa kollegalta, ohjeista tai neuvonnasta tuki yksilöllistä oppimista.  

Ikääntyvät toimihenkilöt kokivat toisaalta, että työn ohessa oppiminen voi edistää 

myös väärin oppimista silloin kun oikeista toimintatavoista ei ole yksiselitteistä 

ohjeita. 

 

”Nykyisessä organisaatiossa uuden oppiminen suoritetaan yleensä ns. "työssä 

oppimisena" eli käytännössä opitaan sitä mukaa, kun uutta tulee eteen - toimii 

tiettyyn rajaan asti, mutta edesauttaa valitettavasti myös väärin oppimista, kun aina 

ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten asia oikeasti pitäisi tehdä.” (V2) 

”Esimieheni kannustaa oma-aloitteiseen oppimiseen. Yksilöllistä oppimistapaa 

tukee sekin, että meillä on monta tapaa saada lisää tietoa: intra, neuvonta, 

kollegat, esimies.” (V2) 
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Pääsääntöisesti kaikki kyselyyn vastanneet kokivat tekemisen kautta oppimisen 

luontevimmaksi tavaksi oppia uusia asioita. Myös Ilmarinen (2006, 168) vahvistaa 

toiminnallisen ja tekemällä oppimisen luontaisimmiksi oppimistavoiksi ikääntyvien 

osalta.  Vastauksista oli tulkittavissa, että puhdas teoriapohjainen, verkossa 

tapahtuva tai ohjeisiin pohjautuva oppiminen ei saanut vastaajilta suurta 

kannatusta. Kaikkea uutta opittavaa kuitenkin koettiin tärkeäksi käsitellä myös 

kirjallisen tai verkossa tapahtuvan taustoituksen kautta ja sen jälkeen viemällä 

teoria käytäntöön. Kirjalliset ohjeet, verkkokurssit ja tiedon etsiminen koettiin lisäksi 

toimiviksi ja tarvittaessa käyttöönotettaviksi tukikeinoiksi sovellettaessa opeteltavia 

asioita käytäntöön. Opitun vieminen käytäntöön vaati vastaajien mukaan kuitenkin 

vuorovaikutuksellisuutta, kollegan esimerkkiä sekä yhdessä että yksin harjoittelua, 

joka vastasi myös Otalan (2000,244-245) tulkintaa siitä, millä tavoin 

työssäoppimista voidaan tukea mahdollistamalla opittujen asioiden käsittely ja 

kokemusten vaihtaminen työntekijöiden kesken erikseen järjestettävissä 

kokouksissa ja seminaareissa.  

 

”Yleisesti ottaen opin parhaiten niin, että ensin luen ohjeet, sen jälkeen teen itse. 

Ja pidän siitä, että tarvittaessa ohjeet ovat helposti löydettävissä intrasta. Ohjeiden 

on oltava selkeät ja ytimekkäät.” (V1) 

”Ensin haluan opiskella esim. verkko-opintoina perusteet, tai lukien ihan 

perinteisesti paperiversiosta ja sen jälkeen oppimalla työssä. Jos uusista 

työtavoista kyse, niin itse virheitten kautta, mutta samalla kuunnellen muiden 

kokemuksia.” (V5) 

”Minä opin parhaiten itse tekemällä sekä seuraamalla osaavamman henkilön 

toimintaa esim asiakaspalvelutilanteissa. Verkkokurssit ovat hyvä oppimisen muoto 

esim hallinnollisissa koulutuksissa. Tarvittaessa on mahdollisuus toistaa 

teksti/ääni. ” (V6) 

”Opin uusia asioita pääasiassa tekemisen kautta ja etsimällä tietoa juuri käsillä 

olevaan asiaan Intrasta tai soittamalla neuvontaan. Myös kollegojen kanssa 

läpikäymällä caseja oppii. Tosin pureskelen myös niitä vielä erikseen itsekseni. 

Pakolliset verkkokurssit kahlaan läpi ilman että hirveästi tarttuu kalloon...” (V7) 
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Osa vastaajista kokivat, että kurssimuotoinen ja fyysistä läsnäoloa vaativa 

oppiminen on myös hyvä tapa oppia. Oppimisen yhdistäminen kiireisen työpäivän 

keskelle koettiin usein haastavaksi, sillä arjen hektisyys hankaloitti opittavaan 

asiaan keskittymistä ja asian sisäistämistä. Yhdessä esimiehen tai kollegan kanssa 

käytävät yhteistapaamiset koettiin liian jännittäviksi, jotta oppimista voisi aidosti 

tapahtua yhteistapaamisen ja sen kautta saatavan palautteen avulla.  

 

”Olen iältäni sen verran vanha eli 56v, että oppiminen ei ole enää yhtä tehokasta ja 

nopeaa, kuin nuorilla. Omassa nuoruudessani ei ollut tietoakaan tietokoneilla 

oppimisesta, vaan kaikki opittiin lukemalla ja kuuntelemalla. Koulutukset olivat 

kurssimuotoisia ja sellaisesta tykkään edelleen parhaana tapana oppia. Tällä 

hetkellä kaikki uusi tulee oppia itsenäisesti ja verkossa eli ei niin miellyttävää 

minulle. En pidä myöskään siitä, että oppiminen tulee suorittaa keskellä kiireistä 

työpäivää.” (V3)  

”Kurssit joilla fyysisesti läsnä ja sitten itse pähkäilemällä ja 

harjoittelemalla.  Tukeutuen kuitenkin kirjalliseen materiaaliin. Olen aina kokenut 

yhteistapaamiset huonoimmaksi oppimisen paikaksi, tilanne on liian jännittävä, että 

oppimiselle olisi mahdollisuus.” (V9) 

 

Kyselyn tuloksista kävi lisäksi ilmi, että osa vastaajista kokivat olemassa olevan 

ammattitaidon ja kokemuksen edesauttavan uuden oppimista. Vastauksista 

kuvastui kuinka ”vanhan osaamista” ja muistiin tukeutumista koettiin voitavan 

käyttää apuna uusia asioita opetellessa.  

 

”Vankka kokemus ja ammattitaito on helpottanut uuden oppimista. On helpompi 

oppia uutta, kun tuntee vanhan hyvin. Omaan muistiin luottaminen auttaa…” (V4) 

 

Yhtenä pääteemana esimiehille toteutetuissa haastatteluissa käsiteltiin ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppimista. Aihetta käsiteltiin keskustelemalla esimiehen läsnäolon 

vaikutuksesta ikääntyvien oppimiseen, ikääntyvien toimihenkilöiden oppimiseen 

liittyvistä vaikuttimista sekä opittujen toimintatapojen merkityksestä oppimiselle. 

Haastateltavat käsittelivät vastauksissaan ikääntyvien oppimista moniulotteisesti 

ikääntyvien asennetta, rohkaisun ja tuen tarvetta analysoiden. Vastausten 
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perusteella ikääntyvät toimihenkilöt tarvitsivat esimieheltä tukea, kannustusta, 

rohkaisua ja aitoa läsnäoloa oppimiseen. Yhteiset keskustelut, asioiden 

kertaamisen mahdollistaminen ja lähellä olemisen kokemus muodostuivat 

keskusteluissa tärkeimmiksi kulmakiviksi ja oppimista edistäviksi tekijöiksi. 

Tutkimuksen tulokset viittasivat samaan toteamukseen, jonka muun muassa 

Maurer et al. (2002) olivat tehneet esimiehen tuen yhteydestä työntekijän 

kokemukseen oppimisesta ja itsensä kehittämisestä työssään. 

  

”ehkä se enemmän tarvii sitä läheltä johtamista, tukemista siinä, että ehkä voi jopa 

tarvita sitä, että istutaan yhdessä alas ja katsotaan sitä asiaa mutta tä on vähän 

hankala koska ikääntyviäkin ni ne on ainaki itellä semmosia erilaisia kokemuksia ja 

että ei voi laittaa yhteen kategoriaan et siellä voi olla hyvinki vanha toimihenkilö 

joka kuitenki omaksuu hyvin nopeasti. ” (H7) 

 

Vastaajat analysoivat oppimista myös ikääntyvien toimihenkilöiden oman 

oppimishalukkuuden ja taustalla vaikuttavan olemassa olevan kokemuksen 

näkökulmista. Haastateltavat kokivat, että ikääntyvillä työntekijöillä saattoi olla 

pitkän työhistorian ja kokemuksen kautta usein kynnys myöntää tarvitsevansa 

apua ja siksi avun tarve saattoi jäädä esimieheltä ja muulta työyhteisöltä 

huomaamatta. Vastaajat kokivat myös, että ikääntyvien työntekijöiden 

aikaisemmalla työhistorialla, syvään juurtuneilla työtavoilla sekä työkokemuksella 

saattoi olla enemmän oppimista hankaloittavaa kuin edesauttavaa vaikutusta ja 

merkitystä. Vastaukset viittaavat samaan havaintoon jonka Ilmarinen (2006) on 

tehnyt ikääntyville työntekijöille kertyneestä tietoaineistosta ja kokemusperäisestä 

osaamisesta, joka saattaa hänen mukaansa muodostua joissain tapauksissa jopa 

oppimisen esteeksi (Ilmarinen 2006,168).  Vastauksien mukaan pitkä kokemus 

nähtiin pääsääntöisesti positiivisena asiana, mutta myös uuden oppimista jossain 

määrin kuormittavana tekijänä, sillä vanhoista hyväksi havaituista tavoista ei 

haluttu luopua joka osaltaan vähintään hidasti uusien asioiden oppimisprosessia.  

 

”se on tosi positiivista et heil on kokemusta mut se on myös tietynlainen taakka 

koska he vertaa sitä hyvin paljon sinne mitä on ollu ja miten on toiminu ja sitä ei 
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oikeestaan niinku saa kytkettyyn pois ja se voi estää sitä uuden oppimista ja halua 

oppia uutta” (H4) 

”heil on taakkana se vanha ja se vaatii aika pitkälle sen, että he tietää miksi näin 

tehdään et se ei riitä että vaan tehdään vaan se avaaminen vielä enemmän et 

miksi tämä on tärkeetä et tehdään näin ja se toistaminen heijän kanssaan…” (H5) 

 

Esimiehen saavutettavissa oleminen ja yhteinen aika uusien asioiden äärellä 

koettiin vastaajien mukaan tärkeiksi seikoiksi ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimisessa. Vastaajat tunnistivat erityisesti asioiden kertaamisen, oppimisen 

tukemisen ja oman aikansa antamisen oppimisen tueksi tärkeiksi ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppimiseen vaikuttaviksi tekijöiksi.  

 

”osa ei oo päässy vauhtiin ollenkaan ni se vaatii sitten sen ajan ottamisen ihan sen 

henkilön kanssa, vaikka että ruvetaan käymään niitä läpi ja toisen kanssa se 

varmaan riittää et ollaan tunti yhdessä saman koneen ääressä ja niitä katsellaan ja 

toisen kanssa useampia toistoja” (H7) 

”siin on hyvä ottaa ehkä huomioon se, että he tarvii vähän enemmän aikaa ja 

enemmän kertausta et siinä missä nuoremmille riittää, kun käydään kerran tai 

kaksi kertaa läpi asiat ni he pystyy viedä sen käytäntöön mut sit kyl se selkeesti on 

havaittavissa että iäkkäämmillä ihmisillä niin kertaus kertoja tarvitaan enemmän ja 

ehkä se rohkeus viedä se käytäntöön on niinku vähän madaltunut” (H4) 

”…he kokee tärkeenä sen et he tietää et käydään ihan niinkun konkreettisesti läpi 

miten ne asiat pitää tehdä se ei riitä et se tulee jossakin kerrottuna luettuna vaan 

se vaatii konkretiaa ja avaamista” (H5) 

 

Haastattelusta kävi ilmi, että rohkaisulla ja kannustamisella nähtiin myös olevan 

yhteys ikääntyvien toimihenkilöiden oppimiseen. Vastaajat kokivat tärkeäksi 

ikääntyvien oppimisessa vuorovaikutuksen, läsnäolon sekä ajan antamisen 

oppimiseen. Vastaukset vahvistavat myös Kivirannan (2010, 145 – 149) 

näkemystä siitä, että ikääntyvän työntekijän kohdalla oppimisen tukeminen ja 

vuorovaikutuksellisuus korostuvat.   
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”…. se yleinen keskustelu sen ihmisen kanssa ja tukeminen niin se on aika 

tärkeetä tossa ja että he kokee myös sen sillä tavalla, että he osaa nää samat 

mitkä muutkin osaa. Vaikka vähän hitaammin meneekin mutta se esimiehen tarve 

siinä lähellä olla et ei mitään haittaa, tee vaan ihan rauhassa tässä ja sit ku sä teet 

sen niin nopeus kasvaa kun opit…” (H3) 

 

5.2 Ikääntyvien toimihenkilöiden ja esimiesten kokemuksia oppimisen tukemisesta 

Kysyttäessä ikääntyviltä toimihenkilöiltä minkälaista oppimisen tukea he toivoivat 

esimieheltä tai organisaatiolta, vastausten perusteella oppimiseen kaivattiin entistä 

enemmän esimieheltä palautetta, rohkaisua ja kannustusta. Vastaajat kokivat 

esimiehen positiivisella ja kannustavalla palautteella olevan merkitystä oman 

motivaation ja itseluottamuksen ylläpitämisessä oppimisprosessin aikana. 

Vastaajat kokivat myös oman motivaationsa oppimisen kannalta merkittäväksi 

tekijäksi, joka on samalla linjalla muun muassa Ng:n & Feldmanin (2012) 

tutkimuksen tuloksten kanssa, jotka haastavat yleiset käsitykset ikääntyvien 

motivaation puutteesta ja muutosvastarinnasta. Myös Juuti (1994, 147) on 

todennut, että ihmiset haluavat lähtökohtaisesti kehittyä, oppia uusia asioita ja 

ilmaista itseään työnsä kautta.  

 

”Uskon, että omalla motivaatiolla on vaikutusta oppimiseen. Motivaatio on 

kehittymisen ja oppimisen suurin vaikuttava tekijä. Toki opimme eri lailla ja 

esimiehen on hyvä kysyä miten voi tukea, jos näyttää siltä, että hlön on vaikea 

oppia.” (V4) 

 

”Heittämällä veteen eli suoraan hommiin vaan. Myös ymmärtämällä, että 

oppimisprosessissa jokin osa-alue voi jäädä vähäksi aikaa varjoon uuden 

opettelun viedessä aikaa ja energiaa. Myös positiivinen palaute ja kannustaminen, 

kun on onnistunut tehtävässä antaa lisää uskoa itseen ja voimia. Mm. maksuliike-

opinnoissa on edetty minun pyynnöstä todellisten tapaamisten ja asiakas-casejen 

kautta. Sain esimieheltä tammikuun alussa erittäin hyvää palautetta nopeasta 

omaksumisesta.” (V6) 
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”Antamalla jatkuvaa palautetta suoriutumisesta. Olen päässyt halutessani mukaan 

opintopiireihin.” (V8)  

 

Ikääntyvien vastauksista nousivat myös tarve opittavien asioiden tarkempaan 

taustoitukseen ja merkitysten avaamiseen. Myös Vaherva (1994, 269) tuo esille, 

että opittavan asian täytyy saada jonkinlainen syvällisempi merkitys oppijalle. 

Merkitys voi hänen mukaansa muodostua uuden opittavan asian linkittymisestä 

aikaisempaan osaamiseen ja kokemukseen (Vaherva 1994,269; kts. Vaherva & 

Ekola 1986). Vastaajat lähtivät opittavien asioiden osalta liikkeelle monessa 

tapauksessa niiden tuomasta hyödystä oman työn tehokkuudelle ja helpottamiselle 

ja kokivat siksi tärkeänä saada syvällisempi ymmärrys opittavan asian 

merkityksestä omalle työlle.  

 

 

”…Yhdessä miettien, mitä jokin juttu tarkoittaa juuri minun kohdallani, muuttaa 

minun työtäni, mahdollisesti helpottaa rutiineja, muuttaa minun tapaani tehdä 

työtäni. Esimiehen pitää olla myös tavoitettavissa, jos tulee ongelmia, jos tuntuu, 

että kaikki muut jo osaa ja minä vain takkuilen. Pieni kehukaan ei ole pahasta, jos 

ymmärrän helposti mistä on kyse ja opin uuden samassa tahdissa muiden kanssa.” 

(V5) 

 

Toimihenkilöiden vastauksissa käsiteltiin paljon myös oppimisen siirtymistä 

verkkoon ja erilaisiin valmennuksiin, joita työnantajalla on monipuolisesti tarjolla. 

Yksi vastaaja nosti esille, ettei organisaatiossa ollut kuitenkaan tarjolla koulutusta 

joka olisi räätälöity puhtaasti ikääntyvän tarpeet huomioiden.  

 

”Tosin mitään oikeaa koulusta ei ole vanhemmille työntekijöille järjestetty. Voisi 

ajatella, että "putsattaisiin vanhat päät" vanhoista asioista, Päivitettäisiin tiedot 

siinä, kun nuorille opetaan asiat eka kertaa” (H5) 

 

Esimiesten haastatteluista kävi ilmi, että kannustuksella, rohkaisulla ja omalla 

positiivisella asennoitumisella oli vastaajien mukaan suuri rooli ikääntyvien 

oppimisen tukemisessa. Esimerkillä johtaminen toteutui haastattelun perusteella 
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yhdessä tekemisellä, asioiden kertaamisella yhdessä sekä tarvittavan ajan 

antamisella opittavia asioita varten. Vastaajien mukaan oppimisen tukemisessa 

lähdettiin yleensä liikkeelle yhteisillä kunkin oppijan henkilökohtaiset tarpeet 

huomioivilla keskusteluilla, oppimistarpeiden kartoittamisella ja säännöllisten 

keskusteluiden kautta oikeiden oppimiseen liittyvien tukitoimenpiteiden 

toteuttamisella. Haastateltavat korostivat tasapuolisuutta ja kaikkien samanarvoista 

kohtelua oppimisen mahdollistamisessa.  

 

”…kyl mä pyrin siihen, että riippumatta iästä niin tavallaan se huomion jakaminen 

ja semmonen ni se on tasapuolista. Kaikki tarvii tietyllä lailla huomioo toki sitten, 

jos nähdään selkeesti et joku asia ei pelitä ni sit täytyy ottaa vähän tarkemmin…” 

(H4) 

”kylhän se on aika paljon pitkälle sitä yhteistapaamisia ja viikkokeskusteluja. 

Sovitaan sitten niitä kehittämisalueita ja kyllä mul on niin ku se aina ollu se halu 

antaa sillä tavalla et aina mä mietin, että kuka vois hänelle antaa sitä tukee” (H3) 

”kuuntelemalla, elikkä yksinkertaisesti on pakko kuunnella et mitä ne haluaa ja mitä 

ne kaipaa” (H1) 

”… rohkaisee kokeilemaan sitä uutta ja ehkä siinä oppii ja se voi jopa helpottaa ja 

olla parempi ku se vanha rutiini...” (H1) 

 

Esimiesten vastauksissa korostuivat myös oppimisen tukeminen 

organisaatiotasolla. Työnantajan monipuolinen valmennustarjonta nostettiin esille 

keskusteltaessa oppimisen tukemisen keinoista. Erilaiset keskustelufoorumit 

toimivat vastaajien mukaan välineenä kommunikoida ja vaihtaa kokemuksia ja 

haasteita yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Haastatellut esimiehet kokivat 

erilaisten valmennusten olevan tärkeä osa oppimista ja kartoittivat säännöllisesti 

toimihenkilöiden halukkuutta ja tarvetta osallistua erilaisille kursseille. Keskusteluita 

käytiin valmennustarpeista säännöllisesti. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että 

esimiesten kokemusten mukaan tarjonta ei täysin palvellut kokeneempien ja 

ikääntyneiden toimihenkilöiden tarpeita perusopintojen ja peruskurssien jälkeen. 

Myös Ilmarinen (2006, 168) vahvistaa tarpeen rakentaa koulutukset palvelemaan 
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kaikkien ikäryhmien yksilöllisiä tarpeita. Tämän seikan koettiin vähentävän 

ikääntyvien omaa aktiivisuutta kursseille osallistumiseen.  

 

”…pakko nostaa hattua työnantajalle siinä mielessä, että täällä on ihan huikea 

määrä kursseja ja koulutuksia. Osa niistä on erinomaisia osa vähän vähemmän 

hyviä, mut on ihan avoimia myöskin semmosia keskustelufoorumeja, elikkä nää 

koulutuksethan on melkein sellaisia, että kun niihin osallistutaan, niin se on avointa 

keskustelua ja avointa harjoittelua ja hyvä päästä myös vuodattamaan niitä tunteita 

ja epävarmuutta, jos sitä löytyy.” (H1) 

”ehkä pankissa on tämmönen tai täs meidän firmassa on semmonen vähän 

dilemma, et kun tulee uutena töihin niin käy käy paljon kursseja ja sitten kun on 

käyny nää peruskurssit ja perusopinnot ni sit tulee semmonen tyhjiö ja menee 

vuosia, ettei tapahdu mitään…” (H2) 

”mä käyn itse heidän kanssa läpi keskusteluissa ja kysyn joka toinen viikko, että 

mitä onko jotain kursseja ynnä muuta mihen sä haluisit syventää missä haluaisit 

syventää osaamistasi.” (H1) 

 

5.3 Ikääntyvien toimihenkilöiden ja esimiesten kokemuksia oppimiselle suotuisasta 

ilmapiiristä 

Ikääntyville toimihenkilöille tehdyn kyselyn vastauksista kävi ilmi avoimen, 

kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin tärkeys ikääntyvien oppimisessa. Ilmapiirin ja 

ympäristön rauhallisuutta arvostettiin oppimista edesauttavana tekijänä mutta 

innostava, virheitä salliva, luottamuksellinen ja kannustava ympäristö koettiin 

tärkeimmiksi tekijöiksi punnitessa oppimiselle suotuisia puitteita ja ilmapiiriä. Myös 

Van vianen et al. (2011) ja Moilanen (2001, 124) vahvistavat että oppimiseen 

vaaditaan oppimiselle suotuisa ilmapiiri ja ympäristö. Kuten valtionkonttorin (2013) 

sivuillakin todetaan, avoimen ilmapiirin ja luottamuksellisten keskusteluiden kautta 

voidaan myös pyrkiä havaitsemaan mahdollisia oppimiseen liittyviä haasteita ja 

laatia niitä varten oikean laisia menettelytapoja (Valtionkonttori 2013). 
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”Avoin ja kannustava ilmapiiri!! Toisten kunnioittaminen ja tasapuolisuus. 

Onnistumisia ja epäonnistumisia tulee jakaa. Rakentavaa palautetta ja henkilön 

toivomaa tukea.” (V3) 

 

”Suvaitseva ja erilaisuutta ymmärtävä. Kannustava.” (V4) 

 

”Aika, rauhallinen paikka, yhteiset oppimistilanteet, hyvä materaali, tuki 

ongelmissa, lupa kysyä kun ei ymmärrä. (V5) 

 

”Osa oppimisajasta (verkkokurssien suoritus) rauhallisessa työympäristössä, mutta 

tärkeää mielestäni, että koulutuksessa ripeä tahti ja innostava ilmapiiri. Työvälineet 

sekä ohjelmat toimivat. Opintopiirit.Tukihenkilö.”(V6) 

 

”Ympäristö, jossa ei pelätä mokia ja voi nauraa itselleen. Ei myöskään pelätä 

sanoa "en osaa" tai pyytää apua. Antaa myös itse toisille apua, välillä myös 

pyytämättä, jos huomaa tarvetta. Esimieskään ei saa olla turhan nipottaja tai 

ryppyotsa. Meillä on onneksi juuri tällainen porukka. Tosin sitä edesauttaa kun 

tekee itse edellä mainittuja asioita.” (V7) 

 

Esimiesten vastauksissa oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä kuvailtiin ympäristöksi 

jossa ikääntyvän toimihenkilön ja koko työyhteisön kanssa opetellaan asioita 

yhdessä. Kannustava ja salliva ilmapiiri tarjosi vastaajien mukaan mahdollisuuden 

ja uskalluksen myöntää tuen tarve ilman pelkoa työyhteisön tai esimiehen 

ennakkoluuloista ja oletuksista. Myös tiimityöskentelyn ja ryhmään kuulumisen 

tärkeyttä korostettiin. Oppimiselle suotuisa ja avoin ympäristö muodostui 

esimiesten vastausten mukaan nimenomaan ilmapiiristä, jossa kaikki kokivat 

olevansa tasavertaisessa asemassa, kuuluvansa joukkoon ja työskentelivät kokien 

kunnioitusta ja arvostusta tekemässään työssä.  

 

”…semmonen, miten mä nyt sanoisin hyväksyvä, salliva ilmapiiri ettei oletetakaan 

että niinku kukaan osais sit niinku kaikkea…”(H2) 
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”…salliva ilmipiiri, semmonen että opetellaan yhdessä ja ja tota kaivetaan tietoa ja 

ja mun mielest semmonen on tuolla kyllä, että että ei oo pakko tietää kaikkea 

kaikesta…” (H2) 

 

”…ihan siitä et sanotaan, että nää ikääntyvät uskaltaa, joku niist uskaltaa sanoa 

että emmä tiedä kaikkee ni joku toinenki uskaltaa sanoo et ”en mäkään tiedä” mut 

jos kaikki vaan patsastelee ja esittää että kyllä me tässä tiedämme ja emme tarvi 

apua niin sit se voi luoda paineita et että pitäskös munkin jo tietää et pitäskös mun 

osata ja uskaltaako esimerkiksi kysyä…” (H2) 

”…se että se ympäristö on hyvä tiimityöskentely ympäristö, et älyttömän tärkeetä 

tiimissä kuulua siihen porukkaan…” (H3) 

 

Vastaajat tarkastelivat myös jonkin verran oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä omaa 

toimintaansa ja omia ennakko oletuksiaan analysoiden. Vastausten perusteella 

esimiehet kokivat, että asettuminen samalle tasolle johdettaviensa kanssa, 

edesauttoi ikääntyvien uskallusta lähestyä sekä madalsi kynnystä tulla pyytämään 

apua tarvittaessa.  

 

”…semmonen yhteinen myönteinen ilmapiiri ja ymmärtäminen ja kyl ehkä 

esimiehen asenne on aika tärkeä, että jos siellä nyt rupee olee kauheen tärkeenä 

ja patsastelemaan ni ei se hyvää tee et yks muiden muiden pölhöjen joukossa ni 

opitaan parhaiten.” (H2) 

”…ensin pitää oikeestaan esimiehenä niinku miettii että mitkä jarrut mulla ittellä 

on.. oppiiks hän mietiks mie hänen puolestaan et eihän hän kuitenkaan opi… että 

kyl se lähtee paljon siitä ittestä ja siitä omasta esimiehen asenteestakin kiinni, että 

oletanko minä, että ei se kuitenkaan onnistu vai lähenkö siitä että että hei sä 

onnistut.” (H3) 

”…jos mä esimiehenä lähtisin vaikka sanomaan että minä johdan vain myyntiä, mä 

olen nyt myynninjohtaja, niin ei se niin mene. Sitä myyntiä pitää johtaa mutkan 

kautta ja sitä ei voi johtaa suoraan, näin se vaan on, et se myynti tulee sitä kautta 

kun neuvoo opastaa ja ohjaa ja hakee itekin tietoa ja sit mennään yhdessä 

kysymään.. että jos niinku sanoo et älä minulta kysy minä johdan myyntiä ni aika 
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nopeesti loppuu se kysyminen, mut loppuu myös oppiminen et kyl me sitä puuhaa 

siel yhdes tehdään…” (H2) 

 

5.4 Esimiesten reflektio ikäjohtamisen toteuttamisesta ja ikääntyvien oppimisen 

johtamisesta 

Vastaajat analysoivat ikääntyvien johtamista ja oppimisen johtamista 

tasapuolisuutta painottaen. Useimmat vastaajat painottivat vastauksissaan sitä, 

kuinka jokaista oppijaa iästä huolimatta kohdeltiin ja johdettiin samalla tavalla. 

Esimiesten vastauksista löytyi joitain linkityksiä eri tutkijoiden tulkintoihin toimivasta 

ikäjohtamisesta. Kuperus (2011) on tulkinnut ikäjohtamista johtamiseksi joka ei 

harjoita ikäsyrjintää, tarjoaa parempaa henkilöstöresurssien johtamista, parempia 

työolosuhteita ja tarjoaa tukea elinikäiseen oppimiseen koko elinkaaren ajan 

(Ciutiene & Railaite 2015; kts. Kuperus 2011). Myös Fabiasikin ja Prokuratin (2012) 

näkemys ikäjohtamisesta viittasi johtamiseen, joka tarjoaa tasa – arvoiset 

koulutusmahdollisuudet taitojen ja osaamisen kehittämiseen jokaiselle ikä – 

ryhmälle (Ciutiene & Railaite 2015). Haastatteluista kävi ilmi, että muun muassa 

ikääntyvien kanssa urasuunnitelmien ja kehittymisen suunnitelmien laatiminen 

toimivat esimiehille kehittämisen ja oppimisen kannustamisen tukivälineinä. 

Voimakasta iän perusteella erottelua ei vastaajien mukaan saanut tapahtua ja iän 

merkityksen painotus vaihtui vastauksissa oppijoiden yksilöllisiin ja 

persoonallisuuden piirteisiin.  

 

”Se on se tässä mikä on tärkein, ettet sä saa erotella heitä niin et siel on kalkkikset 

toisella puolella ja junnut ois toisella puolella vaan kaikki ois samaa pataa.” (H1) 

”…mulle ei merkitse se ikä vaan se että minkälainen se ihminen itse on, miten hän 

työskentelee tiimissä, miten hän osaa sen oman työnsä ja monta kertaa sellanen 

luottamus tulee siihen henkilöön.” (H3) 

”pelkästään iän perusteella ei voi niinku ajatella että on tämän ikäinen, mutta kun 

nyt täytin neljäkymmentäviisi niin nyt muutan tyyliä, vaan kyl se on siitä ihmisestä 

itsestään pitkälle kiinni et minkä oloinen on… meil on pari jotka on niinku nelkytviis 

nelkytkuus nelkytseitsämän ja ne menee siin samassa missä nää kaksvitoset 

kolmekymppiset.” (H2) 
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”ihan samalla tavalla, et jokaisen kanssa keskustelen ja se ei välttämättä oo siitä 

iästä kiinni vaan ihan siitä omasta halusta jotkut jotka on niinkun nuorempiakin ni 

een mä enää mitään opiskele ja sit mä oon kysynyt et ihanko oikeesti oot sitä 

mieltä että sun tutkinto on neljänkymmenen vuoden päästä vielä täysin validi, ei ole 

vanhentunut ja tieto on edelleen rautaa – ei ne sit oikeen vastaa mitään.” (H2) 

 

Uralla eteenpäin kannustaminen koettiin tärkeäksi myös uran loppupuoliskolla. 

Kehittyminen ja kehittymään kannustaminen koettiin vastaajien keskuudessa 

tärkeäksi johtamisen keinoksi iästä riippumatta. Tulevaisuuden näkymien ja 

tavoitteiden piirtäminen koettiin vastaajien keskuudessa huomion arvoisiksi asioiksi 

ikääntyvien toimihenkilöiden ja esimiesten välisissä keskusteluissa. Jokaiselle 

johdettavalle oli tärkeää rakentaa räätälöity ja johdettavalle itselleen sopivin 

urapolku.  

 

”keskustellaan sitä, että mitkä ne sun omat näkemykset on sun vahvuuksista ja 

miten sä näät tulevaisuudessa, on ollu semmosiakin esimerkkejä et tää työ ei oo 

ihan natsannut niin mä oon saanu kyl ihmisen uudelle polulle, että hän on löytänyt 

omat vahvuudet ja tehty oma polku sitten et miten hän lähtee viemään sitä 

eteenpäin ja siel on ollu onnellisia loppuja (H5) 

”se mikä tääl vähän vallitsee, semmonen mielikuva ehkä on et kun sä pääset 

siihen tiettyyn ikärajaan et jos et sä oo missään tietyssä putkessa niin urakehityskin 

on siinä, elikkä sitä pitäis pystyy kannustaa enemmän et siirtyy vielä eteenpäin 

urallaan vanhassa iässä myöskin että se ei oo mitenkään kiveen hakattu et vaikka 

on toimihenkilö tai konttorinjohtaja vielä 55 vuotiaana ei sun tarvii siihen jämähtää 

jos sä oot pätevä ja hoidat sen hyvin ja haluut päästä eteenpäin ni kaikki on 

mahdollista.” (H1) 

 

Oppimisen johtamisesta keskusteltaessa odotusten avaamisella ja avoimella 

keskustelulla oli esimiesten mukaan tärkeä rooli. Ikääntyvien osalta koettiin myös 

tärkeäksi keskustella ja kerrata uusien opittavien asioiden taustat ja syyt 

yksityiskohtaisemmin ja perustellen. Esimiehet kokivat, että ikääntyvillä 

toimihenkilöillä oli jonkin verran haasteita uusien toimintatapojen tai oppimisen 



58 
 

kohteiden hyväksymisessä ja käyttöön ottamisessa osaksi omaa joka päiväistä 

toimintaansa. Siitä johtuen nähtiin tärkeänä rohkaista jatkuvaan kehittymiseen ja 

uusien asioiden oppimiseen vähättelemättä ja arvostaen samalla ikääntyvien 

toimihenkilöiden jo olemassa olevaa asiantuntijuutta ja osaamista. Kuten myös 

Huuhtanen (1994, 404) toteaa, uuden oppimisessa on tärkeää muiden seikkojen 

lisäksi ikääntyvän kannustaminen, oppimiskykyyn luottaminen sekä suotuisa ja 

rento ilmapiiri.  

 

”varmaan avoimesti kertoo mitä heiltä odotetaan..” (H1) 

”kyl sil on suuri merkitys, jos se niinku hoidetaan oikeella tavalla ja sillä tavalla et 

se ihminen niinkun hiffaa sen et mistä on kysymys ja miksi tää auttaa häntä ja 

miksi hänen pitää muuttua hän kokee myös että häntä arvostetaan ja häntä 

halutaan viedä eteenpäin eikä tavallaan niinku lakasta että sä nyt osaat tämän 

jollaki tavalla ja meet noilla vaan että nostetaan niinku tavallaan ylöspäin ja 

halutaan kehittää oli ikä mikä tahansa.” (H5) 

 

Haastateltavat nostivat myös parityöskentelyn yhdessä kollegan kanssa toimivaksi 

keinoksi johtaa osaamista ja oppimista. Järvinen et al. (2002, 98) nostavat myös 

oppimisen sosiaalisten piirteiden hyödyntämisen yhdeksi oppimisen edellytykseksi. 

Ilmarisen (2006, 168) mukaan työssäoppiminen on organisoitua ja aluksi opastajan 

kautta tuettua toimintaa. Osa haastateltavista koki olevansa itse jo sen 

parhaimman tiedon ja taidon ulottumattomissa, jolla he itse voisivat tarjota 

esimerkkiä tai apua päivitttäisten asioiden oppimisessa. Paremmaksi vaihtoehdoksi 

nähtiin sopivan osaavan kollegan löytäminen ikääntyvän toimihenkilön oppimisen 

tueksi.  

 

”mä annan hänelle sellasen henkilön jonka kanssa katsovat yhessä ja ja toivon et 

seuraavassa viikkokeskustelussa me nähään sitten, että ovat käyneet yhessä sen, 

et otetaan aika ihan sille ja sit se että et mä odotan häneltä sitä ilouutista että se on 

kerran menny.” (H3) 
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5.5 Ikääntyvien toimihenkilöiden ja esimiesten kokemuksia oppimiseen liittyvistä 

haasteista 

Kyselyn vastauksissa suurimmaksi oppimista hankaloittavaksi tekijäksi nousi aika. 

Aikaa ja ajankäyttöä käsiteltiin oman ajankäytön näkökulmasta, esimiehen 

mahdollistaman ajankäytön näkökulmasta sekä työkiireestä johtuvan ajanpuutteen 

näkökulmasta. Kivirannan (2010, 145) mukaan työsuorituksen keskellä on hyvä 

olla sopiva määrä taukoja, joiden aikana voidaan vaihtaa tietoa ja keskustella 

kokemuksista toisten kanssa. Kivirannan (2010, 145) näkemyksen mukaan työ 

johon liittyy tiedon hankkimista, käsittelyä ja rakentamista, vaatii enemmän aikaa ja 

mahdollisuuksia oppimiseen. Vastauksista nousivat esille myös työympäristöön 

liittyvät tekijät kuten oppimiseen tarvittava rauhallinen ympäristö, oma ja esimiehen 

asennoituminen oppimista kohtaan sekä vuorovaikutuksen tarve oppimisen tueksi. 

Vaikka pääsääntöisesti oppimiselle annettujen puitteiden koettiin olevan kunnossa 

omassa työyhteisössä, vastaajat kokivat tiettyjen toistuvien seikkojen nousevan 

keskiöön oman oppimisensa haasteissa. 

 

”huono ilmapiiri, toisinaan uskonpuute itseeni ja esimiehen välinpitämättömyys” 

(V3) 

”Suurin este...hmm: Oma laiskuus, ajatus jaksanko taas kerran aloittaa uudestaan 

jonkin projektin… eikö joskus voitaisi vaan tehdä vähän aikaa niinkuin on juuri 

opittu tekemään... eli muutosvastarinta! muita esteitä ei ole, vanhakin oppii uutta, 

kunhan vaan viitsii...Ja päästää irti tavoista joilla töitä on aina ennenkin tehty. ”(V6) 

 

”Rauhaton ympäristö. Pitäisi mennä esim neuvotteluhuoneeseen jos haluaa 

suorittaa ajatuksella esim verkkokurssin.”(V9) 

 

”Rauha keskittyä: jos opiskelu täytyy aina tehdä työtehtävien lisäksi (joita jo 

muutenkin on ylitöiksi asti) tärkeä asia muuttuu riippakiveksi johon ei 

vapaaehtoisesti ehkä halua lähteä, tai pakollisesta opiskelusta vaan tahdotaan 

nopeasti eroon –välittämättä jääkö korvien väliin mitään.” (V11) 
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Ajan puute aiheutti vastaajien mukaan sen, ettei oppimiseen ja asioiden 

omaksumiseen ollut työn ohessa kunnollista mahdollisuutta. Oman työn 

tehokkaasta suorittamisesta ja oman ajan hallinnasta koituvat paineet koettiin 

tekijöiksi, jotka vaikeuttavat oppimista. 

 

”Ei anneta aikaa opiskeluun/omaksumiseen. Oletetaan, että kaikki opitaan vaan 

itse työtä tekemällä (=yksin) ja että syventäviä asioita voi opiskella sitten työn 

ohessa. ” (V7) 

 

”Pitäisi raivata aikaa kalenterista että ehtisi tutkia Intraa tarkemmin ja rauhassa 

opiskella uusia juttuja. On vaan aina kiire, eikä asiakkaille voi sanoa ei. Oma 

kärsimättömyys, halu saada vastaus kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin 

HETI.” (V8) 

”Oman oppimisen suurin haaste on ajan puute ja kova kiire töissä, joka saa aikaan 

sen, että vapaalla ei halua olla tekemisissä työasioiden kanssa. Nuorempana vein 

monesti kotiin kirjallisuutta ja luin viikonloppuisin, mutta toisaalta silloin piti 

opiskella ammattitutkintoa ja APV:tä varten ja sellaista ei opiskella töissä.” (V2) 

”AIKA. Täytyy saada aikaa omaksua ja pohtia. Jotkut ovat pikalukijoita –hyvä niin. 

Toisten täytyy lukea 2 kertaa ja vielä pohtia päälle. Usein se ensimmäinen 

vaihtoehto kuitenkaan ei osaa viedä yhtä hyvin opittua käytäntöön –koska 

lukeminen ja luetun sisäistäminen on kaksi ihan eri asiaa.”(V10) 

 

Ajankäytön ja opiskeluajan mahdollistamisen tärkeys korostui vastauksissa 

erityisesti täysin uusia ja entuudesta tuntemattomia asioita oppiessa. Yksilöllisen 

oppimisen huomioimisen ja oppimiseen tarvittavan ajan mahdollistamisen tärkeys 

toistuivat toimihenkilöiden kommenteissa. 

 

”Jos pitää opiskella asia, joka on aivan uusi, niin esimies voisi antaa vanhemmalle 

työntekijälle enemmän aikaa sisäistää asia. Antaa tämän huomata, että uusi 

tapa/teknologia tms. on hyvä juttu, eikä tehty vain siksi, että pitää jotain uutta 

keksiä.” (V5) 
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Haastatellut esimiehet analysoivat ikääntyvien oppimisen haasteita ja ikääntyvien 

oppimisen tukemisen haasteita yleisen oppimiseen asennoitumisen, rohkeuden ja 

muutoskyvykkyyden näkökulmista. Suurin osa esimiehistä oli sitä mieltä, että 

ikääntyvien oppiminen korreloi voimakkaasti muutos – ja oppimishalukkuuden 

kanssa. Yleisellä asenteella ja oppimisen motivaatiolla vaikutti olevan kuitenkin 

ikää suurempi painoarvo oppimisessa ja oppimisen haasteissa.  

 

”ei uskalleta välttämättä kokeilla mitään uutta ku ollaan niin turvauduttu siihen 

vanhaan toimivaan systeemiin. pahimmassa tapauksessa ollaan tehty samalla 

tavalla viimeiset kymmenen viistoista vuotta ilman että on joutunut tekemään 

mitään muutoksia siihen...” (H1) 

”…haluttomuus. ihan puhtaasti osahan haluu oppia osa ei halua…” (H1)  

”…kun ei halua oppia, niin vaikka mitä tekis kun ei kiinnosta niin ei kiinnosta se on 

ihan sama millä tavalla sen asian tarjoilis et onko se sitten luettua tekstiä vai 

pidetäänkö koulutustilaisuus…se on motivaatiosta kiinni kyllä enempi kun iästä.” 

(H2) 

” Ehkä se tulee ensimmäisenä mieleen, että he itse on itsensä este.” (H3) 

 

Haastatteluissa tuli ilmi myös esimiesten mielikuvat ikääntyvien toimihenkilöiden 

asioiden ja kokonaisuuksien hallinnasta ja itsetunnon vaikutuksesta erilaisiin 

työssä esiintyviin tilanteisiin. Haastatellut kuvailivat ikääntyvien toimihenkilöiden 

toiminnassa näkyvää rohkeuden ja heittäytymisen puutetta sekä arkuutta, joka 

kumpusi vastaajien mukaan muun muassa itsetunnosta, menneiden opittujen 

tapojen kyseenalaistamisen vaikeudesta sekä motivaation ja kiinnostuksen 

vaihtelusta omaa ammatillisen kehittymisen tärkeyttä kohtaan. Kuten Viitala (2005, 

145) toteaa, aikaisempi kokemus joka liitetään menneisyydessä omaksuttuun 

toimintatapaan, voi ulkopuolisten silmissä näkyä uuden oppimista rajoittavana 

tekijänä. Nikolova et al. (2013) mukaan oppimisen prosessissa löydetään yhteys 

menneisyyden ja nykyisten asioiden välillä. Yhteyden löytymisen problematiikka 

muodostuu siitä, miten oppijan motivaatio saadaan kohdennettua menneisyydestä 

kumpuavan tiedon liittämiseen ja hyödyntämiseen uusien asioiden oppimisessa.  

Esimiehet painottivat vastauksissaan positiivisen kannustamisen, tuen tarjoamisen 
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ja kertaamisen merkitystä ikääntyvien rohkaistumisessa soveltamaan uusia 

toimintatapoja ja oppeja. Kivirannan (2010, 145) mukaan epäonnistumisen pelko 

voi toimia yhtenä tekijänä oppimishaasteiden taustalla. Siksi tuen saatavissa 

oleminen on tärkeää niille jotka sitä tarvitsevat.  

Aikaisempi kokemus ja osaaminen koettiin myös esimiesten vastauksissa erittäin 

positiivisena ja kunnioitettavana asiana samalla kun sitä analysoitiin uuden 

oppimista hidastavana ja hankaloittavana tekijänä. 

 

” näyttää siltä et et yleensä vanhemmilta ihmisiltä niillä rupee näkymään se 

semmonen arka ja pelokas olo siinä neuvottelussa et ku mä en osaa…siihen 

pystys antamaan se esimies niitä pelimerkkejä…” (H3) 

”…monesti kysyy että missä haluaisit itse kehittyä ni niil on hankala ehkä sanoa ku 

ne kokee silleen et ne on ollu pitkään pankissa et kaikki pitäis osata et se rohkeus 

myös ni niinku kertoa että tämänlaista osaamista minulta puuttuu ja tähän 

tarvitsisin sinun apua että tulee nytten ajan kanssa sitten.” (H7) 

”no mä sanoisin näin, että nyt tulee niin paljon muutoksia et selkeesti ikääntyvillä 

ihmisillä on vaikeuksia hallita kaikkee. Ja omaksua sitä tietoa et sitä tulee nyt niin 

paljon ja nyt se vaatii hirveen paljon toistoja ja mä en oo ihan varma, että riittääkö 

heillä aina se halukaan siihen.” (H4) 

”…siitä vanhasta ei oikeen haluta päästää irti ja mennä avoimin mielin uutta kohti 

että kyllä se varmasti ne vanhat opitut tavat on siellä se suurin haaste kun niillä 

vielä jotenkin pärjää tässä hetkessä mutta ei enää tulevaisuudessa et ei osata 

nähdä sitä tilannetta muutama vuosi eteenpäin että en ehkä ole tosiaan enää 

markkinakelpoinen sitte siinä kohtaa jos en nyt kehitä itseäni.” (H7) 

 

Haastatteluiden perusteella oppimiselle tarjolla olevan ajan rajallisuus oli myös 

esimiesten tiedostama haaste oppimisessa ja oppimisen tukemisessa. Hektisessä 

toimintaympäristössä ajan tarjoaminen oppimista varten koettiin tarpeelliseksi 

mutta monesti haastavaksi.   
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”se että olisi tarpeeksi aikaa, aikaa käyttää siihen oppimiseen et ei ois niin hektinen 

tää meijän työympäristö.” (H7) 

”…pitää olla enemmän esimiehellä aikaa tiimillä aikaa, tiimillä ehkä, jos mä mietin 

niinku et mikä vois tukee sitä ni opintopiirit ja tän tyyppiset et eihän se esimies voi 

kaikkee niinku tavallaan mut hänen täytyy mahdollistaa se…” (H5) 

 

5.7 Lyhyt yhteenveto tuloksista 

Tehtyjen haastatteluiden ja toimihenkilöille kohdennetun kyselyn kautta saatiin 

käsitys siitä, minkälainen on ikääntyvien toimihenkilöiden oppimisen tukemisen ja 

johtamisen nykytila kohde – organisaatiossa. Teorian kautta käsiteltiin ikääntyvien 

oppimiseen liittyviä piirteitä ja erityisiä ikääntymiseen liittyviä huomioita 

oppimisessa. Koska tutkimuksessa oli kyseessä ikääntyvien oppiminen työn 

ohessa, teoriassa käsiteltiin myös epämuodollisen, satunnaisen ja kokemuksellisen 

oppimisen muotoja jotka ovat kirjallisuuden kautta liitettävissä aikuisen ja 

ikääntyvän oppimiseen. Ikääntyvien oppimisen johtamisessa teoriaosuus keskittyi 

ikäjohtamisen, osaamisen johtamisen ja valmentavan johtajuuden johtamistyylien 

käyttämiseen ikääntyvien oppimisen johtamisessa. Lisäksi käsiteltiin johtamisen 

merkitystä ikääntyvien oppimiselle.  

Esimiehet käsittelivät haastatteluissa ikääntyville toimihenkilöille esimiehen ja 

työyhteisön toimesta tarjottavaa tukea sekä heidän näkemyksiään ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppimisen tuen tarpeesta. Ikääntyvien oppimisen nähtiin 

koostuvan pääosin itse oppimisesta työn ohessa, jonka tukemiseen tarvittiin sekä 

toimihenkilöiden että esimiesten vastauksista päätellen esimiehen läsnäoloa, 

työyhteisön tukea, kannustusta, palautetta ja oppimisen mahdollistamista kiireisen 

arjen keskellä. Esimiesten vastauksista kuvastui ymmärrys läsnäolon, ajan 

antamisen, rohkaisun, yksilöllisen johtamisen, kertaamisen ja kannustamisen 

tärkeydestä ikääntyvien oppimisessa. Esimiehet kokivat myös tärkeäksi avata ja 

taustoittaa avoimesti ikääntyville uusien asioiden oppimisen tarpeita. Tutkimuksen 

tulosten perusteella ikääntyvät toimihenkilöt toivoivat enemmän avointa 

keskustelua ja opittavien asioiden merkityksen esille tuomista omaan työhönsä.   

Toimihenkilöiden vastausten perusteella tukemista, kannustamista ja ennen 

kaikkea aikaa uusien asioiden oppimiselle ja sisäistämiselle tarvittiin myös 

huomattavasti nykyistä enemmän.  
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Oppimiselle suotuisa ilmapiiri koostui sekä esimiesten että toimihenkilöiden 

mielikuvissa työympäristöstä joka on avoin, vastaanottavainen ja hyväksyvä. Lähes 

kaikille vastaajille oli tärkeää että yhteistyö kollegoiden ja esimiesten välillä toimi 

hyvin ja kynnys kollegan tai esimiehen avun pyytämiseen tuli olla matala. 

Toimihenkilöt painottivat myös oppimiseen tarvittavan rauhan kunnioittamista.  

Lähes jokaisen haastatellun esimiehen mielestä ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimisen tukemisessa ja johtamisessa korostuivat oppijan oman asenteen ja 

motivaation tärkeys oppimista ja ennen kaikkea muutosta kohtaan. Ikääntyvien 

toimihenkilöiden nojaaminen vanhoihin, tuttuihin ja turvallisiin toimintatapoihin 

nähtiin pääosin esimiesten keskuudessa sekä oppimisen tukemista, että 

ikääntyvien omaa oppimista haastavana ja hankaloittavana tekijänä joka näkyi 

osittain sekä esimiesten haastatteluissa, että toimihenkilöiden omissa 

vastauksissa. Toimihenkilöiden vastauksissa tuli kuitenkin myös ilmi aikaisemman 

kokemuksen ja ammattitaidon hyöty uusien asioiden oppimisessa. Toimihenkilötkin 

näkivät oman asenteen ja oppimisen motivaation tärkeänä elementtinä uusien 

asioiden oppimisessa.   

Vaikka tulosten mukaan esimiehet kokivat pääsääntöisesti noudattavansa 

ikäjohtamisen, yksilöllisen oppimisen tukemisen ja ikääntyvien johtamisen 

periaatteita, tuloksista oli myös löydettävissä keinoja parantaa ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppisen tukemista jatkossa.  
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Taulukko 1: Yhteenveto tuloksista 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin ikääntyvien toimihenkilöiden oppimista, oppimisen 

tukemista ja johtamista organisaatio x:ssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten ja empirian kautta, miten ikääntyvä 

henkilöstö oppii sekä miten ja minkälaisilla keinoilla ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimista tuetaan kohdeorganisaatiossa. Ikääntyvien oppimisen tyylejä käsiteltiin 

enemmän kirjallisuuden ja teorian kautta ja oppimisen tukemista ja ikääntyvien 

oppimisen johtamista empirian kautta. Ikääntyvien oppimista käsiteltiin kahden 

toisiinsa nivoutuvan pääteeman ikääntyvien oppimisen ja ikääntyvien oppimisen 

johtamisen kautta. Ikääntyvien oppimista käsiteltiin avaten erilaisia aikuisen työn 

ohessa oppimiseen kirjallisuuden perusteella liitettyjä oppimistapoja sekä käsitellen 

ikääntyvien omia mielikuvia oppimisesta ja oppimiseen tarvittavasta tuesta. 

Ikääntyvien oppimisen johtamista käsiteltiin ikäjohtamisen, osaamisen johtamisen 

ja valmentavan johtajuuden kautta. Esimiehille suunnatuissa haastatteluissa 

käsiteltiin esimiesten omia kokemuksia ikääntyvien oppimiseen, oppimisen 

tukemiseen ja oppimisen johtamiseen liittyvillä teemoilla. Tutkimuksessa käytettiin 

laadullista tapaustutkimusta tutkimustapana ja tutkimuksessa käytetty aineisto 

kerättiin organisaatiossa toimiville esimiehille suunnatuilla yksilökohtaisilla 

puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla sekä ikääntyville toimihenkilöille 

suunnatulla sähköpostikyselyllä. Johtopäätösosiossa pyritään vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin peilaamalla tuloksia kirjallisuusosuudessa käsiteltyihin 

teoreettisiin teemoihin. Lisäksi annetaan tutkimuksen tuloksiin perustuvia 

kehitysehdotuksia ikääntyvien oppimisen tukemiseen jatkossa. Tässä kappaleessa 

arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta. 

 

6.1 Ikääntyvien toimihenkilöiden oppimistyylit 

Tässä osiossa käsitellään ikääntyvien oppimista, toimihenkilöiden omia käsityksiä 

optimaalisimmista tavoista oppia, sekä oppimista tukevaa ilmapiiriä 

toimihenkilöiden omien mielikuvien kautta.  

Kuten Otala (2000, 244) toteaa, työssäoppimalla opitaan yleisesti eniten asioita. 

Itse oppimisen ja tekemällä oppimisen tärkeys korostuivat myös tässä 

tutkimuksessa. Vastaajien kokemusten mukaan itse tekeminen ohjeiden, tuen, 
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kannustuksen ja ohjauksen avulla oli yleisin ja toimivin tapa oppia uusia asioita. 

Vastaajista 64 % vastasivat oppivansa parhaiten itse tekemällä ja 36 % 

kurssimuotoisesti. 

Vastauksista oli tosin myös tulkittavissa, että itse oppiminen oli työnantajan ja 

esimiesten suosima, korostama ja tukema oppimisen tapa. Ne ikääntyvät 

toimihenkilöt, jotka kokivat kurssimuotoisen oppimisen tärkeäksi osaksi oppimista, 

perustelivat vastauksiaan suurimmaksi osaksi sillä, että työn ohessa oppiminen ja 

itse oppiminen koettiin haastavaksi ajan puutteen ja hektisen työympäristön vuoksi. 

Uusia opittavia asioita ei ehditty omaksua ja käsitellä tarvittavissa määrin oman 

työn ohessa jonka kautta ikääntyvien kokemusten mukaan työympäristöstä 

irroittautuminen oppimisen ajaksi toimi paremmin. 

Oppimista voidaan kuvata uusien asioiden ymmärtämiseksi ja oivaltamiseksi. Se 

on aktiivinen prosessi, jossa etsitään uusia ulottuvuuksia vanhan ja uuden tiedon 

välimaastosta. Oppimisessa ei siis ole kyse tiedon vastaanottamisesta, vaan tiedon 

aktiivisesta käsittelystä ja prosessoinnista (Ilmarinen 2006.) Tässäkin 

tutkimuksessa opittavien asioiden käsittely ja prosessointi, sekä yksin että yhdessä 

kollegojen ja esimiesten kanssa nousi paljon käytetyksi ja oppimista edistäväksi 

sekä tukevaksi keinoksi.  

Oppimisen edellytyksiä ovat Järvisen et al. (2002) mukaan oppimisen sosiaalisten 

piirteiden hyödyntäminen, muilta saatu palaute sekä oman itsensä ja toimintansa 

reflektointi ja arviointi jotka pohjautuvat yksilötason kehittämiseen. Palautteen 

antaminen ja saaminen ryhmässä, tähtäävät ryhmätasolla toiminnan kehittämiseen 

ja organisaation tasolla palautteen ja havainnoinnin kohteena ovat 

organisaatiotasolla ilmenevät häiriöt ja vallitsevat käytännöt ja toimintatavat 

(Järvinen et al.2002, 98 – 99.) Myös tässä tutkimuksessa tuli ilmi yksilöllisen 

oppimisen sosiaalisten piirteiden ymmärtäminen ja vuorovaikutuksen merkitys 

oppimiselle. Työn ohessa oppiminen ei merkinnyt ikääntyville toimihenkilöille 

lähtökohtaisesti yksin oppimista, vaan kollegoiden ja esimiehen kanssa keskustelu 

olivat tärkeä osa oppimisen toteutumista ja toteuttamista työssä. Muilta ja erityisesti 

esimieheltä saatavan palautteen tärkeys korostui myös kyselyyn vastanneiden 

vastauksissa. 
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6.2 Ikääntyvien oppimista edistävä tuki 

Tässä kappaleessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

Minkälaisilla keinoilla ikääntyvien oppimista tuetaan? 

Miten ikääntyvien oppimista johdetaan? 

 

6.2.1 Esimiesten näkökulma 

Esimiesten haastatteluiden perusteella ikääntyvien oppimisen tukemiseen sisältyi 

paljon osallistamiseen, yhdessä tekemiseen, uuden oppimisen rohkaisuun ja 

oppimaan kannustamiseen liittyviä elementtejä. Haastatteluiden perusteella 

esimiehet kuvailivat oppimisen tukemisen toimenpiteitä omalta osaltaan esimerkin 

näyttämisen, kahden kesken tai tiimin kesken asioiden kertaamisen ja avoimen 

keskustelun kautta. Esimiehet kokivat, että jokaisen ikääntyvän osalta 

henkilökohtaisten oppimistarpeiden ja oppimiseen tarvittavien tukitoimenpiteiden 

auki keskustelu tuki oppimista ja lisäsi myös esimiesten omaa ymmärrystä siitä, 

millä tavoin ikääntyvien oppimista voi tukea ja toisaalta ymmärrystä siitä, 

minkälaista tukea ikääntyvät toimihenkilöt kaipasivat. Läsnäolo, yksilöllisten 

tarpeiden kartoittaminen ja lähijohtaminen korostuivat ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimisen tukemisessa. Esimiehet kokivat, että kynnys oli pidettävä matalana 

ikääntyvien tulla kysymään apua ja tukea myös esimieheltä tarvittaessa. 

Esimiesten näkemykset yksilöllisten tarpeiden huomioinnista vastasivat osittain 

myös Kivirannan (2010) käsityksiä. Kivirannan (2010, 57) mukaan yksilöllisten 

tarpeiden huomiointi muodostuu ikääntyvien kuuntelusta, kannustamisesta, 

kokonaisuuksiin paneutumisesta, urapolkujen rakentamisesta ja kannustavista 

tavoitteista (Kiviranta 2010, 57.) 
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Kuva 5: Esimiehen soveltamat tukemisen keinot 

 

Yhteiset säännölliset keskustelut, parityönä tai ryhmätyönä asioiden opiskelu ja 

osaavien kollegoiden tuen ja esimerkin käyttäminen ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimisen tueksi olivat keinoja, joilla esimiehet kartoittivat oppimisen tarpeita ja 

osallistivat koko tiimiä yhteisesti ikääntyvien oppimisen tukemiseen. Haastateltavat 

korostivat tasapuolisuutta ja kaikkien samanarvoista kohtelua oppimisen 

mahdollistamisessa. Ikääntyvien toimihenkilöiden oppimista kannustettiin lisäksi 

tuomalla kahden keskisissä keskusteluissa esille urakehitykseen liittyviä 

mahdollisuuksia jokaisen yksilön halukkuudesta ja motivaatiosta riippuen. 

Esimiesten kertoman mukaan ikä ei ollut ratkaiseva tekijä uraputken jatkumiseen 

tai katkeamiseen ja enemmän kyseessä oli ikääntyvän henkilön oma motivaatio, 

asenne ja halukkuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 

Tässä tutkimuksessa esimiesten näkemys käytännönläheisestä ja yhdessä 

oppimisesta vastasi Ilmarisen (2006) näkemystä siitä, että ikääntyvien 

työntekijöiden opettamisessa tulee korostaa käytännönläheisyyttä ja tekemällä 

oppimista. Tekemällä oppiminen voi Ilmarisen (2006) mukaan tarkoittaa 

esimerkiksi uusien tietoteknisten, tai muiden taitojen kokeilua omassa työssä ja 

soveltamista käytäntöön. Johdon ja esimiesten vastuu korostuu hänen mukaansa 

siinä, että heillä on mahdollisuus muuttaa vallitsevia käytäntöjä ja samalla heillä on 

Vuorovaikutus

- Keskustelut

- Sparraus

- Tiimipalaverit

- Ohjauskeskustelut

- " Mitä tarvitset, voinko auttaa?"
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- Apu päätöksen teossa
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- Tasa- arvoinen kohtelu
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vastuu viedä käytännönläheinen koulutus käytäntöön rohkaisemalla ja 

kannustamalla työntekijöitä uusien asioiden ja ideoiden kokeiluun työssään 

(Ilmarinen 2006.) Tutkimuksen perusteella oppimisen tukeminen tapahtui 

säännöllisillä keskusteluilla oppijan kanssa, työyhteisön ja muiden työntekijöiden 

avun ja esimerkin näyttämisellä, pari – ja ryhmäoppimisen mahdollistamisella, 

rohkaisemalla uusien asioiden kokeilemiseen, proaktiivisella avun tarjoamisella, 

saavutettavissa ja saatavissa olemisella ja kannustamisella uusien asioiden 

kokeilemiseen käytännössä. Esimiehet kokivat, että kannustavalla ilmapiirillä voitiin 

vaikuttaa ikääntyvien oppimiseen. Rohkeutta ruokittiin esimiesten toimesta 

madaltamalla kynnystä mahdollisten virheiden tekemiseen. Heidän kokemuksensa 

oli, että ikääntyvien keskuudessa ikääntyvät itse kokivat rohkeuden puutetta uusien 

asioiden kokeilemisessa nimenomaan virheiden pelosta. 

  

6.2.2 Ikääntyvien toimihenkilöiden näkökulma 

Ikääntyvien toimihenkilöiden omia näkemyksiä oppimisen tukemisesta käsiteltiin 

tuen nykytilan ja tuen antamisen kehittämisen näkökulmista. Tutkimuksen mukaan 

ikääntyvät toimihenkilöt saivat tukea esimiehiltään vaihtelevasti mutta päällisin 

puolin toimihenkilöt olivat tyytyväisiä esimiesten ymmärrykseen ikääntyvien 

toimihenkilöiden oppimisen tukemisen yksilöllisiä tarpeita kohtaan. Tuen ja 

oppimisen tarpeita käsiteltiin viikottain tai kuukausittain käytävien esimiehen ja 

toimihenkilön välisissä keskusteluissa ja ikääntyvien toiveet erilaisiin koulutuksiin 

osallistumisesta huomioitiin. Tuen antaminen koostui siis pääosin erilaisten 

verkkokurssien ja opintotilaisuuksien mahdollistamisesta mutta ikääntyvät 

toimihenkilöt saivat myös kertomansa mukaan jonkin verran tukea ideoilleen ja 

ajatuksilleen oppimistilanteiden toteuttamisesta käytännössä esimerkiksi case – 

esimerkkien avulla mieluummin kuin virallisen koulutustilaisuuden tai verkko - 

opiskelun kautta. Wiitakorven (2006,136) tutkimuksen tulokset vahvistavat 

kokemuksen siitä, että esimiesten tuki painottuu useammin formaaleihin 

oppimisentapoihin kuin informaaleihin (Wiitakorpi 2006,136). Ikääntyvien omien 

kokemusten mukaan uusia asioita ”sparrailtiin” kollegojen kanssa, mutta tämä oli 

enemmän proaktiivista yhdessä oppimista kuin esimiehen tuen kautta tapahtuvaa. 

Vain yksi vastaajista koki, ettei ole saanut minkäänlaista henkilökohtaista tukea 

oppimiseensa. Esimiesten ja ikääntyvien toimihenkilöiden kokemukset ja 



71 
 

näkemykset olivat monilta osin yhteneväiset oppimisen tukemisen toteuttamisesta 

kohdeorganisaatiossa nykytilanteessa. Tulokset ovat jonkin asteisesti linjassa 

Wiitakorven (2006, 134) tutkimuksessa esiin tulleiden esimiesten aidon huolen 

ikääntyvien oppimista ja oppimiseen tarvittavaa tukea kanssa, mutta Wiitakorven 

(2006) tutkimuksen tulokset osoittivat, että esimiesten huoli ei täysin todentunut 

ikääntyville työntekijöille konkretian tasolla. Toimihenkilöiden vastauksista voi 

päätellä myös tässä tutkimuksessa, että tahtotila ja ymmärrys olivat korkeammalla 

kuin itse toteutus.  

 

 

Kuva 6: Toimihenkilöiden kokema oppimisen tuki 

 

6.2.3 Oppimisen tukemisen kehittävä näkökulma toimihenkilöiltä  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ikääntyvät toimihenkilöt kaipasivat esimiehiltään ja 

työnantajaltaan vieläkin enemmän yksilöllistä räätälöintiä oppimistarpeiden 

täyttämiseen. Monet kurssit ja oppimistilanteet koettiin itseään toistaviksi ja 

toteutetuiksi ilman huomiointia kunkin yksilöllisestä tavasta oppia. Ikääntyvät 

toimihenkilöt kokivat myös tarvitsevansa enemmän aikaa uusien asioiden 

oppimiseen ja omaksumiseen. Lisää aikaa kaivattiin myös siksi, että uusien 

opittavien asioiden hyväksyminen ja niiden etujen oivaltaminen ei tapahtunut 

Tuki

Kannustus

KeskustelutAika

Yksilöllisyys
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ikääntyvien näkökulmasta niin helposti ja nopeasti kuin esimies tai työnantaja ehkä 

toivoisi. Ajan järjestämiseen ikääntyvät toimihenkilöt esittivät ratkaisuiksi muun 

muassa työmäärän hetkellisen keventämisen tai tavoitteiden mukauttamisen, mutta 

totesivat myös, ettei kaikkien yksilöllisiä tarpeita ole edes mahdollista toteuttaa 

tehokkaimman oppimisen saavuttamiseksi. Lisäksi vastauksista nousivat esille 

jatkuvan palautteen saamisen tärkeys oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta.  

 

Kuva 7: Oppimisen tukemisen kehityskohdat 

 

6.2.4 Ikääntyvien oppimista tukeva ilmapiiri ja ympäristö 

Käsiteltäessä kokemuksia oppimiselle suotuisasta ilmapiiristä ja ympäristöstä, 

keskiöön nousi ikääntyvien toimihenkilöiden näkökulmasta häiriötön ja rauhallinen 

työympäristö. Vastauksista oli tehtävissä tulkinta, että ikääntyvät toimihenkilöt 

kaipasivat muilta samassa tilassa työskenteleviltä sekä esimieheltä ymmärrystä ja 

oppimisrauhan antamista sekä kunnioittamista, joka ei tähän asti ole vastauksista 

päätellen ollut toteutunut täysin toivotulla tavalla. Tutkimuksen perusteella 

ikääntyvät toimihenkilöt kokivat oppimista tukevan ilmapiirin sellaiseksi, joka on 

hyväksyvä, virheitä salliva ja kannustava. Esimiehet olivat toimihenkilöiden kanssa 

samalla linjalla oppimista tukevasta ilmapiiristä ja oppimista tukevasta 

ympäristöstä. Esimiesten näkökulmasta katsottuna ikääntyvien oppimista tuki 

kannustava, tasa – arvoinen ja arvostava ilmapiiri jossa kaikkien työyhteisöön 
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kuuluvien välillä vallitsi luottamus ja avoimuus. Keskinäisen luottamuksen ja 

avoimen ilmapiirin kautta ikääntyvien toimihenkilöiden kynnys avun pyytämiseen ja 

muiden apuun tarvittaessa tukeutumiseen pysyi matalana esimiesten mielikuvien 

mukaan. 

 

Kuva 8: Oppimista tukeva ilmapiiri ja työympäristö 

 

6.3 Ikääntyvien oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvät haasteet 

6.3.1 Esimiesten näkökulma 

Tutkimuksen mukaan suurin osa esimiehistä koki merkittävimmäksi haasteeksi 

ikääntyvien toimihenkilöiden oppimisessa ja oppimisen tukemisessa vanhoihin 

totuttuihin tapoihin tukeutumisen ja niistä luopumisen vaikeuden. Vanhoja tapoja 

verrattiin aina erittäin kriittisesti ikääntyvien toimihenkilöiden toimesta uusiin 

toimintatapoihin ja vertailun johdosta lopputulos oli usein kääntyminen toimimaan 

samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Esimiehet löysivät erilaisia mahdollisia syitä 

vanhoihin tapoihin juurtumiseen, kuten muutoshaluttomuus ja muutosvastarinta, 

uskalluksen puute uuden kokeilemiseen, motivaation puute toimintatapojen 

muuttamiseen sekä yleinen haluttomuus uuden oppimista kohtaan. Myös 

Wiitakorven (2006, 148) tutkimuksessa ikääntyvien työntekijöiden oppimisen 

tukemisesta löytyi viittaus siihen, että yksilöllisiin ominaisuuksiin voidaan lukea 

kuuluvaksi uskalluksen puute. Wiitakorven (2006) tutkimuksessa työntekijä koki 
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oppimisen toisaalta positiivisena asiana, mutta näki mielikuvissaan useita 

negatiivisia tai epäilyttäviä yksityiskohtia opiskelussa. Tässä tutkimuksessa 

esimiehet kokivat, että ikääntyvät toimihenkilöt eivät uskaltaneet kokeilla uusia 

toimintatapoja, vaan turvautuivat mieluummin vanhaan ja hyväksi havaittuun 

tapaan toimia kuin opettelisivat uutta. Kirjonen (1994, 120) tekee hyvin 

samankaltaisen toteamuksen muuttuvan työympäristön ja totuttujen 

työmenetelmien muuttumisen mukanaan tuomasta pelosta. Huuhtasen (1994, 404) 

mukaan uuden oppiminen tarkoittaa muutosta, jolle täytyy tehdä aina henkisesti 

tilaa käsittelemällä ja sulattamalla aikaisemmat työtavat pois alta. Huuhtanen 

(1994) näkee, että vanhojen toimintatapojen poistuminen voi vaatia jopa 

tietynlaisen surutyön tekemisen ennen kuin tavoista voidaan irroittaa ja siirtyä 

eteenpäin ja mikäli surutyötä ei saa mahdollisuutta viedä loppuun, voi 

lopputuloksena olla se, että työntekijä käyttää salaa vanhoja toimintatapojaan 

työssään (Huuhtanen 1994, 404).  

Monet vastaajista viittasivat ikääntyvien taipumukseen ja matalaan kynnykseen 

perustella oppimisen motivaation puutetta iällä ja sillä, etteivät he enää opi uusia 

asioita ja toimintatapoja, kun ovat niin vanhoja. Esimiesten kokemusten perusteella 

ikääntyvien toimihenkilöiden oppimisen haasteena nähtiin myös proaktiivisuuden ja 

itseohjautuvuuden väheneminen. Esimiesten oma proaktiivinen oppimisen 

mahdollisuuksien, tuen ja avun tarjoaminen koettiin tärkeäksi erityisesti ikääntyvien 

toimihenkilöiden kohdalla.  Aikuisen ja ikääntyvän ihmisen kouluttamisessa 

voidaan Vahervan (1994, 262) mukaan puhua ennemminkin oppimisen 

ohjaamisesta ja tukemisesta. Aikuinen oppija on yleisesti Vahervan (1994) mukaan 

itseohjautuva ja riippumaton vaikka oppijoiden keskuudesta löytyy myös niitä, jotka 

odottavat vanhasta tottumuksesta selkeitä ohjeita siitä mitä tehdään ja miten. 

Oppimisen kehittäminen on kuitenkin vuosien saatossa ottanut vahvan suunnan 

siihen, että perinteinen opettaja – vetoinen oppiminen on muuttunut enemmän 

itsenäiseksi oppimiseksi, jossa opettajan rooli on tukea ja ylläpitää oppimisen 

edellytyksiä ja oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä (Vaherva 1994, 262.) Tässä 

tutkimuksessa Vahervan (1994) esityksestä poiketen, esimiehet kokivat, että 

ikääntyvien osalta tarkkojen toimintaohjeiden tarve sekä proaktiivinen tuen 

tarjoaminen oppimisen tueksi olivat yleisempiä ilmiöitä kuin vahva itseohjautuvuus 

ja proaktiivinen oppiminen jota vain tuetaan etäältä.  
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6.3.2 Ikääntyvien toimihenkilöiden näkökulma 

Ikääntyvien toimihenkilöiden merkittävin oppimisen haaste oli vastausten 

perusteella oppimiseen ja opittavien asioiden prosessointiin käytettävissä oleva 

aika. Toimihenkilöt kokivat tarvitsevansa enemmän aikaa oppimisen prosessiin, 

opitun käsittelyyn ja sisäistämiseen sekä oppimisen sisällyttämiseen osaksi 

työarkea. Itse työ koettiin liian kiireiseksi ja työympäristö liian hektiseksi ja 

rauhattomaksi uusien asioiden oppimiseen. Vastaajat näkivät vastausten 

perusteella myös oman vastuunsa ajan käytön hallinnassa ja oppimisessa, joka 

tarkoitti konkreettisesti oman ajan ottamista opiskelua varten. Toimihenkilöt kokivat 

kuitenkin tärkeäksi nostaa esille esimiehen ja työnantajan vastuun ajan 

mahdollistamisessa oppimiselle. Kuten myös aikaisemmat tutkimukset ovat 

osoittaneet, johtamisella on suuri merkitys siihen, millä tavoin ikääntyvä työntekijä 

kokee oppimisen ja itsensä kehittämisen työssään (mm. Maurer et al.2002; Noe & 

Wilk 1993). Esimiehillä on oman asemansa kautta mahdollisuus tarjota 

työntekijöilleen oppimiseen tarvittava aika, oppimiseen soveltuva työympäristö 

sekä tarvittavat resurssit. Mahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi esimiehen tulee 

kannustaa ja rohkaista alaisiaan etsimään ja hyödyntämään uusien taitojen 

oppimisen mahdollisuuksia (Maurer et al.2002.) Myös Kiviranta (2010,145) 

vahvistaa, että työympäristössä oppimisessa ikääntyvällä tulee olla tarvittava aika 

käytössään oppimisprosessia varten. Jatkuva kiire ja työympäristö jossa 

pysähtyminen pohtimaan opittavia asioita on haastavaa, voi aiheuttaa tarpeetonta 

stressiä ja väsymystä joiden kautta myös oppiminen hankaloittuu.  

 

6.4 Ikääntyvien oppimisen johtaminen 

Haastateltujen esimiesten vastauksissa kuvastui vahva tahtotila käsitellä ja 

kohdella ikääntyviä toimihenkilöitään osana muuta työyhteisöä ja ilman vahvaa 

eriarvoistamista tai erilaista kohtelua joka perustuisi pelkästään ikään. Vastausten 

perusteella oppimista johdettiin ikääntyvien toimihenkilöiden osalta avoimen 

keskustelun kautta, jonka tarkoituksena oli tehdä muun muassa ikääntyvää 

toimihenkilöä koskevia urasuunnitelmia ja tulevaisuuden piirtämistä. 

Urasuunnitelmien ja tulevaisuuden visualisoinnilla oli vastauksista päätellen myös 

tarkoitus viestittää ikääntyville toimihenkilöille sitä, että uramahdollisuuksia ja 
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erilaisia vaihtoehtoja tarjottiin vielä kypsemmälläkin iällä ja että uran rakentaminen 

tai työtehtävien uudelleen suunnittelu ei ollut ikäsidonnainen asia. Odotusten ja 

oppimisen tavoitteiden avaaminen ja perusteleminen nähtiin myös yhtenä 

oppimisen johtamisen keinona esimiesten keskuudessa. Ikääntyvät tarvitsivat 

esimiesten havaintojen mukaan enemmän uuden asian liittämistä nykyiseen 

osaamiseen ja asioiden syvällisempää avaamista, jotta oppimisprosessi muuttuisi 

hyväksynnän kautta tekemiseksi. 

 

Kuva 9: Ikääntyvien oppimisen johtamisen portaat 

 

Esimiesten haastatteluiden ja toimihenkilöille tehtyjen kyselyiden vastausten 

perusteella ikääntyvien oppimista johdettiin monipuolisesti hyödyntämällä 

ikäjohtamiseen, osaamisen johtamiseen sekä valmentavaan johtamiseen 

rinnastettavia johtamisen metodeja.  
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Kuva 11. Ikääntyvien oppimisen johtamisen ulottuvuudet 

 

 

6.5 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja rajoitteet 

Tutkimuksessa saatuihin tuloksiin viitaten, voidaan esittää useita yleisestikin 

päteviä havaintoja ikääntyvien oppimisen tukemisesta päivittäisessä 

johtamistyössä. Ikääntyvä työvoima ja ikääntymisen mukanaan tuomat erilaiset 

ilmiöt sekä jatkuvasti muuttuva liike – elämä nostavat todennäköisesti muissakin 

organisaatioissa keskiöön jatkuvan oppimisen ja kehittymisen, oppimisen 

tukemisen ja erityisesti ikääntyvien oppimiseen liittyvien tarpeiden tarkastelun. 

Työvoiman ikääntyminen on laaja ilmiö, joka vaatii organisaatioilta, henkilöstöltä ja 

erityisesti johtajilta ja esimiehiltä jatkuvaa uudelleen pohdintaa siitä, millä tavoin 

voidaan varmistaa oppiminen ja sen kautta ammattitaidon kehittyminen ja 

säilyminen.  Ikääntyvien työntekijöiden oppimisen tukemisella on suuri suora sekä 

epäsuora merkitys organisaatioille inhimillisen pääoman rakenteen, kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden näkökulmista. 

Ikääntyvien oppimista voi tukea esimiestyöllä 

- Lisäämällä omaa ja työyhteisön ymmärrystä ikääntymiseen liittyvistä ilmiöistä ja 

sen mukanaan tuomista muutoksista oppimiseen 

- Olemalla läsnä ja saavutettavissa 
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- Kannustamalla, kuuntelemalla ja rohkaisemalla uusien asioiden oppimiseen 

ikääntyvälle itselleen sopivimmalla ja toimivimmalla tavalla 

- Mahdollistamalla ikääntyvän oppimiselle soveltuvin rauhallinen ympäristö 

- Antamalla tarpeeksi aikaa uusien opittavien asioiden prosessoinnille oppimisen 

varmistamiseksi   

- Taustoittamalla ja avaamalla opittavia asioita, jotta ikääntyvä työntekijä voi 

löytää opiskeltavasta asiasta merkityksellisyyden omalle työlleen 

- Tarjoamalla proaktiivisesti tukea ja apua ikääntyvän työntekijän käyttöön 

- Tarjoamalla jokaiselle mahdollisuus soveltaa omaa yksilöllistä tapaa oppia  

- Ylläpitämällä hyväksyvää, kannustavaa ja suvaitsevaa työilmapiiriä jossa kaikki 

työntekijät iästään huolimatta tuntevat olevansa osa työyhteisöä  

- Mahdollistamalla erilaisia työtehtäviä ja rakentamalla erilaisia 

uramahdollisuuksia ja polkuja myös ikääntyville työntekijöille 

- Auttamalla löytämään omia kehityskohtia ja kehittymään antamalla palautetta 

 

Ikääntyvien oppimisen johtamisessa korostuvat tutkimuksesta saatujen tulosten 

perusteella esimiehen kyky ymmärtää ikääntyvien työntekijöiden oppimiseen 

liittyvät erityispiirteet ja tarpeet. Esimies voi omalla toiminnallaan ja positiivisella 

asenteellaan tukea ikääntyvän oppimista johtamalla jokaista työntekijää 

yksilöllisesti, ikääntyvän ammattitaitoa kunnioittavasti ja mahdollistamalla 

oppimiselle suotuisan ilmapiirin ja puitteet. Esimies voi vaikuttaa opittujen asioiden 

omaksumiseen ja soveltamiseen käytännössä avaamalla oppimistavoitteiden 

merkityksellisyyden ikääntyvän omaan työhön ja kehittymiseen.  

Tutkimuksella voitiin vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin, mutta 

tutkimuksessa ilmeni silti tiettyjä rajoitteita. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada 

ymmärrys ikääntyvien oppimisesta, oppimisen tukemisesta ja johtamisesta 

oppimista tukevana toimintana. Rajoitteet muodostuivat alussa tutkijan haasteista 

löytää sopivaa yhteyttä teorian ja empirian välille. Alun perin johdattelevana ja 

kantavana teoreettisena pohjana toimi ikäjohtaminen, jota tutkija ei kuitenkaan 

pystynyt lopulta liittämään käsitteen monipuolisuuden ja moniulotteisuuden vuoksi 

teoreettisen viitekehyksen rungoksi. Ikäjohtamista käsiteltiin myös toteutetuissa 

haastatteluissa, joissa vastaajilla oli haasteita tulkita omaa tapaansa toteuttaa 

ikäjohtamista. Tutkimuksen aikana tutkija päätti muuttaa ikäjohtamisen teemaa 
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enemmän ikääntyvien johtamiseen, joka tarjosi toisaalta laajemman, mutta 

ymmärrettävämmän ja helpomman kosketuspinnan aiheeseen jota haluttiin 

käsitellä.  
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LIITE 1 

Teemahaastattelurunko esimiehille 

Kysymykset:  

Ikääntyvän henkilöstön oppiminen 

1) Minkälaisilla johtamisen toimenpiteillä tuet ikääntyvien toimihenkilöiden 

oppimista? 

2) Miten ikääntyvän henkilöstön oppiminen poikkeaa muiden ikäryhmien 

oppimisesta? 

3) Miten ikääntyvien toimihenkilöiden oppimista tuetaan organisaation toimesta? 

4) Millä tavoin hyödynnät ikääntyvien toimihenkilöiden vahvuuksia oppimisen ja 

työtehtävien näkökulmasta? 

5) Miten huomioit eri ikäryhmiä edustavien toimihenkilöiden oppimisen yksilöllisiä 

tarpeita? 

6) Mistä elementeistä rakentuu mielestäsi ikääntyvien oppimiselle suotuisa 

ilmapiiri? 

Ikääntyvien oppimisen johtaminen 

7) Miten johdat ikääntyvien toimihenkilöitä oppimista? 

8) Mikä ikäjohtamisen merkitys on mielestäsi oppimiselle? 

9) Miten huomioit ikääntyneet toimihenkilöt päivittäisessä johtamistyössäsi? 

10) Miten ikääntyneitä toimihenkilöitä voi huomioida mielestäsi paremmin? 

11) Mitä tukea olet itse saanut ikääntyvien johtamiseen? 

12) Miten ikäjohtamista sovelletaan organisaatiossasi? 
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LIITE 2 

Kysymysrunko ikääntyville toimihenkilöille 

 

Miten koet itse oppivasi uusia asioita parhaiten?  

 

Minkälaisilla asioilla asioilla ja/tai teoilla esimiehesi ja työnantajasi tukee sinun 

yksilöllistä tapaasi oppia? 

 

Onko oppimisen tyylisi muuttunut ajan kuluessa? 

 

Minkälaisilla keinoilla esimiehesi ja työnantajasi voisi tukea   

paremmin oppimistasi? 

 

Minkälainen on mielestäsi oppimistasi tukeva työympäristö? 

Minkälaisia elementtejä se sisältää? 

 

Mikä on mielestäsi suurin este tai haaste omalle oppimisellesi? 

 

 

 

 


