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1 JOHDANTO 

 
”Koko tämän yrityksen arvo on sen työntekijöissä. Mikäli kaikki tehtaamme 

ja tuotantolaitoksemme poltettaisiin ja meille jäisi vain henkilökunta 

tietämyksensä kanssa olisimme pian vahvempia kuin koskaan. Viekää 

väkemme pois ja emme selviäisi siitä ikinä” (Quinn 1992: 244). Näillä Tom 

Watson Jr:n sanoilla on hyvä aloittaa tämä kauppatieteiden maisterin Pro 

gradu -tutkielma. Käsillä oleva tutkimus keskittyy yksilön oppimisen 

vaikutuksiin, yksilön ja koko organisaation tietovarannon kannalta. Sitä, 

miten merkittäväksi yksittäisten työntekijöiden vaikutus organisaation 

tiedoille ja taidoille muodostuu selvitellään tutkimuksen myötä. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Yksilön oppiminen on monivivahteinen prosessi, johon vaikuttaa lukuisat 

eri tekijät, oli kyseessä sitten ala-asteen piirrustustunti, lukion ruotsin tunti, 

uusi työ, aikuisiällä aloitettu urheiluharrastus tai vaikkapa lapsen opettelu 

ajamaan polkupyörällä. Oppimisen tarkastelu muodostuu entistä 

kiinnostavammaksi, kun aletaan tutkimaan, mitä vaikutuksia sillä on 

laajemmassa perspektiivissä eli organisaatiotasolla. Yksilön oppiminen on 

perinteisesti ollut kasvatustieteellisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yksittäisen ihmisen 

oppiminen vaikuttaa laajemmassa mittakaavassa eli organisaatiotasolla. 

Organisaatiotason tutkimus puolestaan kuuluu perinteisesti muun muassa 

liiketaloustieteen piiriin. Käsillä olevassa tutkimuksessa yhdistyy siis 

vahvasti käyttäytymistieteellinen ja liiketaloustieteellinen maailma. Tämä 

poikkitieteellinen asetelma ei ole mielestäni mitenkään tavaton, 

muodostavathan käyttäytymistieteellisen tutkimuksen kiinnostuksen 

kohteena olevat yksilöt liiketaloustieteen puolella esimerkiksi 

organisaatioita. Toisaalta toisinaan yksilön valintoja ja käyttäytymistä 

tarkastellaan myös liiketaloustieteen puolella. Näiden kahden tutkimusalan 

kohtaamista voidaan pitää mielenkiintoisena lähestymistapana, joka 

muodostaa hyvät puitteet oppimisen tutkimiseen. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikä vaikutus yksittäisten 

henkilöiden oppimisella on koko organisaation oppimiselle, ja sitä kautta 

organisaation tietovarannon kehittymiselle. Asiaan perehdytään ensin 

teoreettisesta lähestymistavasta. Tämän jälkeen on tavoitteena saada 

vahvistusta teoria-osuuden pohjalta saaduille käsityksille talouselämää 

käsittelevän lehdistön kirjoituksista. 

 

Tutkimuksen tutkimusongelma voidaan muotoilla seuraavanlaiseksi: 

• Miten yksilöiden oppiminen vaikuttaa organisaation tietovarannon 

kehittymiseen? 

 

Varsinaisen tutkimusongelman lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, 

millaisilla tekijöillä on vaikutusta oppimiseen? Tutkimuksen kohteena on 

myös miten yksilön oppimisen merkitys organisaation oppimiselle ja 

tietovarannolle nähdään viime vuosien talouslehtien kirjoittelussa? 

Viimeksi mainittu selvittää siis tutkimusongelmaa talouslehdistön 

kirjoittelun näkökulmasta. Näin pyritään saamaan teorian lisäksi myös 

empiiristä evidenssiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi.   

 

1.3 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

Tutkimuksen lähestymistapa asioiden käsittelyyn on yksilökeskeinen. Tällä 

tarkoitetaan, että teoriaosuuteen valitut ja siinä käsiteltävät teoriat on 

pyritty esittämään yksittäisen oppijan näkökulmasta. Esille on nostettu 

erityisesti teorioita ja asioita, jotka ovat merkityksellisiä yksilön 

näkökulmasta. Huomioinarvoista on myös, että yksilöllä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä aikuista. Ovathan työelämän toimijat yleensä aikuisia, ei 

lapsia. Tätä lähestymistapaa on pyritty noudattamaan läpi tutkimuksen. 

Esimerkiksi käsiteltäessä organisaatiota ja sen oppimista, huomio on 

pyritty pitämään yksilön kannalta oleellisissa asioissa, sikäli kun se vain on 

ollut mahdollista.   
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Tutkimuksen teoreettisesta rajauksesta on syytä mainita, että 

teoriaosuudessa tutustutaan aluksi yksilön oppimiseen, jolla on hallitseva 

asema koko tutkimuksen kannalta. Se muodostaa vahvan perustan, jonka 

pohjalle on hyvä rakentaa muut käsiteltävät teoreemat ja tutkimuskohteet. 

Yksilön oppimiseen vaikuttavat lukuisat tekijät, ei ainoastaan 

oppimistilanne ja oppija. Oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeä on 

motivaatio, jonka seurauksena kognitiivinen eli tiedollinen oppiminen saa 

mielekkyytensä. Vahva vaikutus on myös oppimisympäristöllä, jota 

tutkimuksessa käsitellään laajasti. Oppimisprosessi on myös hyvä 

määritellä, samoin kuin erilaisia ihmiselle ominaisia oppimismenetelmiä, 

jotka ovat pohjana oppimisprosessin muotoutumiselle. Myös muistin ja 

poisoppimisen merkitys uuden oppimiselle ovat tärkeitä aihealueita. Edellä 

mainitut tekijät muodostavat laajan kuvan yksilön oppimisesta, mutta se on 

perusteltua, sillä yksilön oppimiseen vaikuttavat todella monet tekijät. 

Ilman edellä lueteltujen asioiden käsittelyä käsitys yksilön oppimisesta 

saattaisi jäädä vajavaiseksi, eikä muodostuisi riittävän laaja-alaista 

näkemystä, mitkä kaikki seikat vaikuttavat yksilön oppimiseen. 

Tutkimuksessa niinikään käsiteltävä organisaation oppiminen pohjautuu 

yksilöiden oppimiselle, joten vahvojen perusteiden luominen yksilön 

oppimisesta on perusteltua tästäkin syystä.   

 
Tutkimuksesta on rajattu pois erilaisten historiallisten oppimiskoulukuntien 

käsittely, joiden teoreettisten näkemysten ja eroavaisuuksien vertailu ei ole 

tässä yhteydessä mielekästä. Eri oppimiskoulukuntien esittely ei toisi 

tutkimukselle lisäarvoa. (Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, että 

tekstistä löytyy yksi poikkeus edellä mainitusta, sen avulla saadaan 

kuvaava esimerkki, joka selvittää erästä käsiteltävää teemaa.) Tavoitteena 

on käytännönläheisen ja selkeän kuvan muodostaminen siitä, mitkä seikat 

vaikuttavat yksilön oppimiseen ja oppimisprosessiin.  

 
Edellä esitellyn mukaisesti yksilön oppimiseen liittyviä teorioita käsitellään 

tutkimuksessa laajasti riittävän kattavan kuvan saamiseksi aiheesta. Tästä 

on siis tutkielman kannalta hyötyä. Organisaation oppimista ja 

organisaation tietovarantoa käsittelevää teoriaa on sen sijaan rajattu 
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tarkemmin. Tämä on tutkimuksen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta 

perusteltua. Organisaation oppimisessa on aluksi määritelty organisaatio, 

tämän jälkeen käydään läpi oppivaa organisaatiota ja sen ominaispiirteitä 

sekä toimintatapoja. Teoriaosuudessa perehdytään niinikään 

organisaatioiden oppimiseen, sekä miten ja mistä organisaation 

tietovaranto muodostuu. Organisaatioita käsiteltäessä tarkastelun 

ulkopuolelle on rajattu erilaisten organisaatiomallien käsittely. 

Tietovarantoa käsiteltäessä painotus on erityisesti inhimillisissä tiedoissa 

ja ihmisten osaamisessa. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi 

organisaation rakenteellinen pääoma, joka ei ole suoraan riippuvaista 

inhimillisestä pääomasta. Alla oleva kuva 1 havainnollistaa vielä 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Yksilön oppimisen vaikutuksia 

organisaation oppimiselle ja tietovarannolle käsitellään organisaation 

inhimillisen pääoman eli yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta. 

 

 
Kuva 1 Teoreettinen viitekehys  

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen. Empiirinen aineisto on kerätty talous- ja 

liike-elämän aiheita käsittelevästä Talouselämä-lehdestä. Tarkoituksena 

on muodostaa kuva, miten yksilön oppimisen merkitys organisaation 

oppimiselle ja tietovarannolle nähdään viime vuosien talouslehdistön 

kirjoittelussa. Tutkimusaineistoksi on kerätty vuosien 1999, 2002 sekä 

2005 lehdissä ilmestyneet tutkimusaluetta käsittelevät artikkelit. 

ORGANISAATION 
OPPIMINEN 

YKSILÖN 
OPPIMINEN 

ORGANISAATION 
TIETOVARANTO 

INHIMILLINEN 
PÄÄOMA 
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Talouselämä-lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa. Näin ollen kolmen 

mainitun vuoden aikana on ilmestynyt yhteensä 129 numeroa.  

 

Aineisto on siis kerätty valitsemalla edellä mainituista lehdistä kaikki ne 

artikkelit, jotka käsittelevät yksilön oppimista sekä organisaation oppimista 

ja tietovarantoa. Aihetta käsitteleviä artikkeleita löytyi yhteensä 33 

kappaletta. Kirjoitukset jakautuivat melko tasaisesti kaikille kolmelle 

vuodelle. Vuonna 1999 niitä oli 13 kappaletta, 2002 yhdeksän kappaletta 

sekä viimeisenä tutkimusvuonna 11 kappaletta (katso taulukko 1 alla). 

Tutkielman tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen, mutta tätä metodia 

täydentämään olen laatinut viidenteen lukuun taulukon, joka kvantifioi, 

realisoi ja havainnollistaa tutkimusaineistoa numeerisesti. Taulukko on 

omiaan selkiyttämään jäljempänä tässä luvussa käsitellyn tyypittelyn 

seurauksena muodostuvien tyyppien frekvenssejä. Taulukot voidaan 

nähdä siis kvalitatiivista tutkimusta täydentävinä lisäinformaation lähteinä.   

 

KIRJOITUSTEN KAPPALEMÄÄRÄ VUOSITTAIN

13

9
11

0
2
4
6
8

10
12
14

1999 2002 2005

Yhteensä 33 kpl
 

Taulukko 1 Kirjoitusten kappalemäärä vuosittain 

 

Eskola & Suoranta (2003: 61-62) ovat todenneet, että laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada 

ajankohtaista tietoa, jonka vuoksi vuoden 2005 lehtien läpikäyminen on 
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perusteltua. Vuosien 1999 ja 2002 lehtien valintaa voidaan pitää 

perusteltuna, näin oltaisiin havaittu, mikäli muutaman viime vuoden aikana 

olisi tapahtunut muutosta oppimista käsittelevien kirjoitusten aihe-alueissa 

tai painotuksissa. Tätä seikkaa on analysoitu tarkemmin viidennessä 

luvussa. Tutkimusaineiston laajentamisella käsittämään useamman kuin 

kolme vuotta ei tässä tapauksessa saada enää lisäarvoa tutkimukselle. 

Kvalitatiivinen tutkimus keskittyy nimensä mukaisesti laadullisiin 

seikkoihin, jolloin tutkittavan aineiston määrää kasvattamalla ei saada 

enää tietyn pisteen jälkeen lisäarvoa tutkimukselle aineiston saturaation 

tultua vastaan. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena keskittyä määrän 

sijaan laatuun.  

 

Hirsjärvi ym. (2002: 170) ovat todenneet päätelmien tekemisestä 

tieteellisessä tutkimuksessa seuraavaa: 

 
”Päätelmien teolle on tyypillistä, että havaintoja ei oteta sellaisinaan, vaan 

havaintoja punnitaan kriittisesti, niitä analysoidaan, niiden pohjalta luodaan 

kokoavia näkemyksiä asioihin eli kehitellään synteesejä pääasioista”. 

   

Edellä mainittua periaatetta pyritään soveltamaan myös tässä 

tutkimuksessa. Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa on tärkeää säilyttää 

kriittinen ja objektiivinen ote tutkittavaan aineistoon. Kokoavia näkemyksiä 

pyritään luomaan, jos aineistossa esiintyy toistuvasti samoja teemoja, ja 

sitä voidaan näin ollen pitää perusteltuna. 

 

Eskola & Suoranta (2003: 181-182) ovat todenneet erääksi laadullisen 

aineiston käsittelytavaksi tyypittelyn. Tässä Pro gradu -tutkielmassa 

tyypittelyä käytetään empiirisen aineiston analysointivälineenä. 

Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi etsimällä 

samankaltaisuuksia. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät. Luotaessa 

mahdollisimman yleistä tyyppiä, mukaan otetaan vain sellaisia asioita, 

jotka esiintyvät ja ovat yhteisiä suurelle osalle tai kaikille aineiston osille. 

Toisaalta eräät tyypit kootaan monesta vastauksesta, jolloin ne voivat 
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muodostua varsin laajoiksi. Niihin sisällytetään kaikkea, mitä yksittäisessä 

vastauksessa ei ole. Parhaimmillaan tyypit kuvaavat aineistoa laajasti ja 

mielenkiintoisesti, mutta samalla taloudellisesti. Lisäksi Eskola & Suoranta 

(2003: 174, 181) ovat todenneet, että tyypittely edellyttää aina jonkinlaista 

tarinajoukon jäsentämistä eli teemoittelua. Heidän mukaansa aineistosta 

voi nostaa esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tällä tavoin 

voidaan havainnoida ja vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja 

ilmenemistä aineistossa.   

 

Tätä tutkimusta suorittaessani epäilin, että käsillä olevasta laadullisesta 

aineistosta nousee esille vain muutamia tyyppejä, joihin tutkimusaineisto 

on luokiteltavissa. Tämä ennakkokäsitys muodostui siitä, että 

Talouselämä-lehdestä valitut artikkelit oli kerätty tarkoin kriteerein, jolloin 

ne liittyivät kiinteästi tutkimusaiheeseen. Se, mitä tutkimus tuo tullessaan 

ja millaiseksi tyypit ja niiden lukumäärä muotoutuvat selviää jäljempänä. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Käsillä oleva tutkimus jakaantuu teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. 

Johdanto-kappale perehdyttää aihealueeseen ja tutkimuksen taustoihin. 

Lisäksi johdannossa on määritelty tutkimuksen kannalta oleelliset termit 

sekä niiden merkitykset. Toisessa luvussa käsitellään oppimisen teoriaa, 

painotuksen ollessa vahvasti yksilön oppimisessa. Kolmas luku 

puolestaan perehdyttää organisaation oppimiseen ja organisaation 

tietovarannon kehittymisen teoriaan. Neljäs luku on yhteenveto 

teoriaosuudesta. Viides luku käsittää tutkimuksen toteutuksen 

tutkimustuloksineen. Kuudennessa luvussa esitetään johtopäätökset sekä 

ratkaisu tutkimusongelmaan. 
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2 YKSILÖN OPPIMINEN 

Oppimisen seurauksena ihmisen muistissa tapahtuu muutos. Opittu tieto 

jää yksilön muistiin. Pelkistetysti voisi todeta: mikäli emme muista mitään, 

emme ole oppineet mitään. Toisaalta ihminen ei aina kykene 

tiedostamaan kaikkea mitä on oppinut. Oppimisprosessin yhteydessä 

yksilön muistiin tallentuu myös muuta tietoa kuin varsinainen oppimisen 

kohteena olleet asiat. (Fox 2005: 91) 

 

Engeström (1984: 18) on määritellyt tavanomaisia käsityksiä oppimisesta. 

Alla olevat määritelmät johdattelevat siihen, mitä oppiminen on. 

Listauksessa mainittuja asioita sekä paljon muuta yksilön oppimiseen ja 

oppimisprosessiin liittyvää käsitellään tämän luvun aikana.    Engeströmin 

mukaan oppiminen on: 

• ”tiedon eli tosiasioiden vastaanottamista ja varastoimista muistiin. 

• taitosuorituksiin ja tottumuksiin harjaantumista, mihin pyritään 

toistamalla tehtäviä yhä uudelleen ja saamalla motivaatiota vahvistavia 

palkkioita oikeista suorituksista. 

• uusien asenteiden ja käyttäytymismallien omaksumista 

tunnepohjaisten ja sosiaalisten elämysten välityksellä”. 

 

Oppimisen ja koulutuksen tarkoituksena on synnyttää osaamista. 

Seuraava kuva havainnollistaa osaamisen kehittymistä. Kuten alla 

olevasta ilmenee, syvällisen osaamisen kehittyminen on pitkä prosessi, 

joka vaatii laaja-alaista oppimista. 

 

 
 
Kuva 2 Osaamisen kehittyminen (Järvinen ym. 2000: 72) 

OSAAMINEN

Hiljainen tieto Kokemus 

Kokemus 

Teoria Käytäntö 



 9 

Kuvan yksi vasemman puoleinen kolmio kuvaa, mitä voidaan saavuttaa 

koulutuksella. Oikean puoleinen kolmio puolestaan kuvaa, mitä on 

saavutettavissa työssä oppimisen ja kehittymisen kautta. Yksilön 

hankkima teoria- ja käytännön tieto integroituvat ensin kokemustiedoksi. 

Kokemustiedon kehittyminen varsinaiseksi osaamiseksi vaatii hiljaista 

tietoa, joka kehittyy vain pitkäaikaisen ammatillisen kokemisen ja 

oppimisen kautta. (Järvinen ym. 2000: 72-73) 

 

Hiljainen tieto voidaan määritellä toiminnassa luonnollisesti syntyväksi 

tiedoksi. Mikäli sen siirtäminen yksilöltä toiselle olisi mahdollista, voitaisiin 

oppimisprosessia nopeuttaa huomattavasti. Suuri osa yrityksen 

osaamisesta on hiljaisen tiedon alueella. Hiljaista tietoa ei voi siirtää tai 

periä. Sen havaitseminen on toisinaan vaikeaa, jopa henkilölle itselleen. 

(Asikainen & Toivonen 2004: 12-13) 

 

Järvinen ym. (2000: 72-73) ovat todenneet, että syvällistä osaamista ei 

saavuteta pelkällä koulutuksella tai ammatin harjoittamisella. Todellisen 

osaamisen syntyminen vaatii teoria- ja käytännön koulutuksen, joka 

yhdistettynä kokemuksiin ja ammatin harjoittamisen kautta kehittyvään 

hiljaiseen tietoon luovat osaamisen. Käytännön työelämän kannalta edellä 

mainittu tarkoittaa opinnäytetyön tekijän mielestä kattavaa työtehtäviin 

perehdyttämistä, jossa työntekijöille tarjotaan teoria- ja käytännön 

koulutus, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen pohjan itse työtehtävissä 

oppimiselle. Teoria- ja käytännön koulutus eivät saa mielestäni jäädä vain 

alkuvaiheen perehdyttämiseksi. Koulutus tulee integroida osaksi työtä. 

Työn tehtäväalueen, tekniikoiden ja työympäristön muuttuessa on tärkeää, 

että jatkuva koulutus on integroitu osaksi työtehtäviä. Säännöllinen 

koulutus takaa työntekijälle parhaat mahdollisuudet kartuttaa 

ammattitaitoaan, hiljaista tietoa ja siten myös osaamista. Osaamisen 

karttumisesta hyötyy sekä työntekijä että työnantaja. Tässä luvussa 

perehdytään yksilön oppimiseen, jonka tavoitteena on luonnollisesti 

yksilön osaamistason kohottaminen. 
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2.1 Yksilön oppimisprosessi ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

Oppimisprosessia suunniteltaessa tulisi opetus suunnitella sellaiseksi, että 

se sisältää paljon samoja elementtejä sisältäviä harjoituksia. Yksilöt 

oppivat havaitsemaan yhtäläisyyksiä eri harjoitusten välillä ja soveltamaan 

aiemmin opittua uusiin tehtäviin. Tällä tavoin toimintaperiaatteet tulevat 

tutuiksi ja yksilö oppii hallitsemaan, soveltamaan sekä käyttämään niitä 

aktiivisesti. Tiedon omaksuminen ja soveltaminen ovat tuloksellisen 

oppimisen perusedellytyksiä. Tiedon omaksumista ja soveltamista voidaan 

vahvistaa hyvin suunnitellun oppimisprosessin avulla. (Engeström 1981: 

26) 

 

Oppimisprosessissa on yksilön kannalta tavallaan aina kysymys 

ongelmanratkaisusta. Oppijan on kyettevä jatkuvasti tunnistamaan 

vastaan tulevia tehtäviä, vaatimuksia ja omia pyrkimyksiään eri tilanteissa. 

Samalla hänen täytyy sopeuttaa oma toimintansa tunnistamiensa 

tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi vaaditaan vielä toiminnan tulosten 

tarkistusta ja analysointia. Oppimisprosessia voitaisiin nimittää myös 

ongelmanratkaisuprosessiksi. Se kuvaa osuvasti oppimista, joka saa usein 

alkunsa juuri vastaan tulevasta ongelmasta, jonka jälkeen alkaa ongelman 

selvittely, josta usein seuraa oppiminen. (Hypén ym. 1986: 62) 

Seuraavaksi määritellään ne osatekijät, joista oppimisprosessi koostuu. 

 

Oppiminen on aktiivinen ja tiedollinen prosessi. Kyseessä ei ole muistin 

täyttäminen ulkoa opetelluin tiedoin. Syvällinen oppiminen vaatii 

ymmärrystä; miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Engeströmin (1981: 

26 - 27) teoksessa Mielekäs oppiminen ja opetus on määritelty 

tuloksellisen oppimisprosessin osatekijät: 
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• Motivoituminen 

• Orientoituminen 

• Omaksuminen (sisäistäminen) 

• Käyttö (ulkoistaminen) 

• Kontrolli 

 
Edellä mainitusta listauksesta on hyvä mainita, että eri osatekijöiden 

järjestys voi vaihdella. Tärkeää ei ole, mikä vaihe tulee ennen toista vaan, 

että eri vaiheet muodostavat toisiaan tukevan, yhtenäisen kokonaisuuden. 

Onnistuneessa oppimisprosessissa kontrollia tulisi olla prosessin kaikissa 

vaiheissa. Opeteltavasta asiasta riippuen muiden osatekijöiden järjestys 

voi vaihdella suuresti. (Engeström 1981: 27) Ajatellaan esimerkkinä 

oppimisprosessin osatekijöistä motivaatiota. Luonnollisesti olisi hyvä, 

mikäli yksilö olisi jo alkuvaiheessa prosessia motivoitunut oppimaan uuden 

taidon. Aina näin ei ole. Yksilö saattaa motivoitua oppimaan taitoa vasta 

kun on tutustunut siihen enemmän ja oivaltanut sen hyödyllisyyden 

itselleen. Näin ollen listan järjestys ei ole kaikissa tapauksissa pysyvä. 

Osatekijöiden järjestys saattaa vaihdella tapauskohtaisesti.  

 
Oppimisprosessissa toiminnot voidaan määrittää kahteen pääluokkaan. 

Automaattiset toiminnot ovat vaistonvaraisia, eivätkä vaadi aktiivista 

huomiota. Intentionaalisessa toiminnassa on puolestaan kysymys 

huomiota ja tarkkaavaisuutta vaativasta tekemisestä. Ajan myötä 

toimintojen automatisoituminen vähentää kognitiivista kuormitusta, eli 

minkä verran yksilön tulee kiinnittää huomiota tekemiseensä. Näin ollen 

automaattisten toimintojen määrä lisääntyy, kun taas intentionaalisten 

tietojen määrä vähentyy oppimisprosessin kuluessa. (Rauste-von Wright & 

von Wright, 2000: 29) Oppimisen ilmentymistä ja vaikutuksia yksilön 

suorituksiin on käsitelty tarkemmin luvussa 2.2. Ensin tutustutaan itse 

oppimisprosessiin vaikuttaviin seikkoihin, kuten palautteen saamiseen, 

itseluottamukseen sekä muistamiseen. Kiinnostuksen kohteena ovat myös 
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ihmiselle ominaiset oppimismuodot, jotka antavat esimerkkiä, millainen 

oppimisprosessi saattaa olla.    

 

2.1.1   Oppimismenetelmistä 

Tässä kappaleessa käsitellään ihmiselle ominaisia oppimismenetelmiä. 

Esiteltävien teoreettisten oppimismuotojen ja oppimistapojen 

havainnollistamiseksi esitellään esimerkkejä, jotka kuvaavat kutakin 

oppimismuotoa. Käytännön esimerkkien ottaminen mukaan on 

perusteltua, sillä näin saadaan syvällisempi kuva, mistä kussakin 

oppimistavassa on kysymys. Käsiteltävät oppimistavat antavat 

monipuolisen kuvan lähestyä oppimista. Oppimistapoja on varmasti monia 

muitakin. Tähän olen valinnut lähinnä keskenään hyvinkin erilaisia 

oppimismuotoja, jotka osoittavat oppimismenetelmien laaja-alaisuuden. 

Esiteltävät oppimistavat ovat ihmisluonnolle ominaisia, perustavaa laatua 

olevia käyttäytymisnormeja. Näiden oppimismuotojen ollessa syvälle 

ihmisen käyttäytymiseen juurtuneita, niiden voidaan havaita ilmenevän jo 

yksilön varhaislapsuudesta läpi aikuisuuden. Lähestymistapa 

oppimismuotoihin on siis varsin psykologinen. Kappaleen lopussa on 

käsitelty kahta oppimismuotoa, joilla on enemmän sovellusarvoa 

käytännön työelämään. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan käydä läpi eri 

oppimismenetelmiä, vaan ihmisen luontaista käyttäytymistä uusissa 

tilanteissa. 

 
Jäljittelemällä oppiminen on yksinkertainen oppimismuoto, joka ei sisällä 

välttämättä lainkaan aktiivista opetusta. Se on myös riippumaton 

kommunikaatiosta tai oppimistavoitteiden asettamisesta. Ajatellaan 

esimerkiksi pieniä lapsia, jotka ottavat mallia aikuisista ja saattavat oppia 

hetkessä toistamaan samaa asiaa, mitä aikuinen tekee. (Fox 2005: 87 - 

89) 

 

Asikainen ja Toivonen (2004: 15) ovat todenneet, että jotkin asiat opitaan 

tietoisesti opiskellen, mutta monet asiat opitaan jo oppimisvaiheessa ei-
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tietoisesti, altistumalla ilman varsinaista opiskelua. Havainnoinnissa ja 

tottumisessa on kyse ihmisen havainnointisysteemin tottumisesta 

ympäristössä toistuvasti ilmeneviin tekijöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi 

säännöllisesti toistuvat äänet ja tapahtumat. Yksilön altistuessa toistuvasti 

ympäristössä ilmeneville tekijöille, oppii hän tunnistamaan ne, mutta ajan 

myötä ei kiinnitä enää aktiivisesti huomiota niihin. Ominainen piirre 

havainnoimalla ja tottumalla oppimisessa on osittaisesta passiivisuudesta 

huolimatta tapahtuva oppiminen. Asioita ja säännönmukaisuuksia opitaan 

tunnistamaan niiden toistuessa riittävän usein. (Fox 2005: 89 - 90) 

  
Oppimisena mielleyhtymistä mainittakoon esimerkkinä seuraavanlainen 

tilanne. Vanha ystävä vuosien takaa soittaa toverilleen, jota ei ole tavannut 

pitkään aikaan. Vastaaja ehkä tunnistaa kuulleensa äänen aiemmin, mutta 

ei välttämättä onnistu palauttamaan mieleen ”kenelle se kuuluu”. Toisin 

sanoen hän tunnistaa kuulleensa ääneen aiemmin, mutta missä ja milloin 

on hieman epäselvää ja vaatii hetken miettimistä. Toinen esimerkki 

mielleyhtymästä voisi olla herääminen. Ihminen muistaa yleensä, mitä on 

tehnyt samana aamuna herätessään. Asia muuttuu vaikeammaksi 

yritettäessä tiedustella, mitä hän teki kuukausi sitten. Palautettaessa 

mieleen jokin tapahtuma kuukauden takaa, saattaa hän samalla muistaa 

myös mitä teki kyseisenä aamuna kuukausi sitten. Kaikki tapahtumat eivät 

ole aktiivisena mielessä vaan niiden palauttaminen vaatii ärsykkeitä. (Fox 

2005: 90 - 91) 

 

Edellä mainitut oppimistavat ovat ihmiselle ominaisia, suurelta osin jopa 

alitajuisia oppimismuotoja. Seuraavaksi tutustutaan lyhyesti kahteen 

muuhun hieman enemmän aktiivisuutta ja aloitteellisuutta vaativaan 

oppimistapaan. Seuraavat oppimistavat ovat käytännönläheisempiä 

työelämän ja organisaation toimijoiden kannalta.  

 
Kokemusperäisellä oppimisella viitataan oppimiseen, joka tapahtuu 

esimiesten, kollegojen ja muiden työtoverien ohjeistamana yrityksen ja 

erehdysten kautta. Kokemusperäinen oppiminen voi olla muodollista tai 

epämuodollista. Toisin sanoen oppiminen voi olla tarkasti suunniteltua, tai 
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vapaasti yksilön itsensä varassa, jolloin apuna toimivat työtovereiden 

lisäksi erilaiset työohjeet, mikäli niitä on laadittu. Suuri osa oppimisesta on 

juuri kokemusperäistä oppimista, jolloin työssä opitaan erehdyksen kautta. 

(Heraty 2004: 462) Kokemusteni perusteella tämän tyyppinen oppiminen 

on hyvin yleistä nykypäivän työelämässä. Seuraavaksi käsiteltävä 

oppimismuoto perehtyy yksilön käyttäytymiseen uusien ja ensikertaa 

vastaantulevien tilanteiden kohdalla. Sillä on paljon yhtymäkohtia ja 

samankaltaisuuksia edellä käsitellyn kokemusperäisen oppimisen kanssa. 

Mielestäni alla oleva täydentääkin hyvin edellä käsiteltyä asiaa.    

 

Oppiminen uusiin tilanteisiin sopeutumalla on myös jokapäiväinen 

oppimismuoto. Yksilöillä on aiempien kokemustensa pohjalta kertynyttä 

tietotaitoa, jota hyödyntämällä lähestytään ja ratkaistaan uusia tilanteita. 

Uudet tilanteet voivat olla luonteeltaan täysin uusia, tai sitten niissä on 

joitain samoja piirteitä, joita yksilö jo hallitsee. Mikäli yksilöllä ei ole 

lainkaan aiempaa kokemusta uudesta vastaan tulevasta tilanteesta, 

muuttuu hän usein passiiviseksi ja yrittää välttää uuden tilanteen. Mikäli 

yhtäläisyyksiä oman osaamisen ja uuden haasteen välillä kuitenkin löytyy 

edes jossain määrin, on odotettavissa, että yksilö ryhtyy ratkaisemaan 

ongelmaa. Yksilö valitsee jonkin jo hallitsemansa menetelmän, joka tuntuu 

sopivalle tilanteen ratkaisemiseksi. Toisaalta yksilön saavutettua 

mielestään riittävän oppimistason alkaa hän todennäköisesti etsimään 

uusia haasteita ja jättää edellisen tehtävän. (Fox 2005: 96) 

 

2.1.2   Muisti ja unohtaminen oppimisprosessissa 

Muisti määritellään ajalliseksi prosessiksi, joka saa alkunsa kun jotain 

havaitaan. Kaikki havaittu pysyy muistissa vain muutamia sekunteja, jonka 

jälkeen se alkaa hiljalleen häviämään. Vain pieni osa alkuperäisestä 

tiedosta tallentuu pysyvästi muistiin. (Hypén ym. 1986: 11)  

 
Muisti voidaan jaotella tapahtuma muistiin (episodic memory) ja 

semanttiseen muistiin (semantic memory). Tapahtuma muistissa on 
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kysymys passiivisesta muistamismuodosta. Tapahtuma muistiksi 

kutsutaan yksilön kokemusten perusteella muistiin tallentunutta 

tiedostamatonta tietoa, joka ei ole aktiivisessa käytössä. Suuri osa 

muistiimme tallentuvasta tiedosta unohtuu, mikäli sitä ei käytetä tai se ei 

ole niin merkittävää, että palautuisi automaattisesti mieleen. Kuten jo 

aiemmin kävi ilmi, kaikki tapahtumat eivät ole aktiivisena mielessä vaan 

niiden palauttaminen vaatii ärsykkeitä. Kaikkien menneiden tapahtumien 

kaivaminen muistista ei kuitenkaan onnistu, vaikka muistiin olisikin 

tallentunut jotain. Unohtamista voidaan pitää aivojen tapana tehdä tilaa 

uudelle opittavalle ainekselle. (Fox 2005: 91, 121) 

 

Semanttiseksi muistiksi kutsutaan muistia, joka on käytössä säännöllisesti. 

Yksilön käyttäessä muistiaan tiedot aktivoituvat ja ovat tämän jälkeen 

helpommin käytettävissä. Mitä useammin muistissa olevia tietoja 

käytetään ja palautetaan mieleen, sitä helpommin ne ovat aktivoitavissa 

seuraavilla kerroilla. Asioiden muistamiseen ja opettelemiseen riittää 

tietojen kertaaminen ja aktiivinen käyttö. (Fox 2005: 121) Voitaneen 

todeta, että vanha sananlasku, ”kertaus on opintojen äiti”, pitää paikkansa 

myös tapahtuma- ja semanttisen muistin kohdalla.  

 

Uuden tiedon omaksumisen lisäksi oppimisprosessi vaatii vanhojen 

tietojen unohtamista tai ainakin uudenlaista soveltamista. Tarve vanhojen 

tietojen unohtamiselle ja muokkaamiselle johtuu alati muuttuvasta 

toimintaympäristöstä. Myös tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat siihen 

tullaanko opituilla tiedoilla toimeen vai vaativatko jotkin tilanteet aiemmin 

opitun unohtamista. Opitun unohtaminen ei ole yksinkertainen asia. 

Uusien ratkaisumallien löytäminen ei käy aina itsestään, mutta 

onnistuneimmillaan opitun unohtamisesta voi tulla väline uusien 

innovaatioiden ja toimintatapojen löytämiselle. (O’Keeffe 2002: 134) 
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2.1.3   Palautteen saaminen ja itseluottamus 

Palautteella tarkoitetaan yksilön toimintaan pohjautuvaa arviointia, joka 

kerrotaan yksilölle tämän suorituksen jälkeen. Palautteen avulla yksilö saa 

tietoa onnistumisista ja epäonnistumisista, joiden perusteella toimintaa 

voidaan kehittää. Tehokkain tapa antaa palaute on välittömästi 

suorituksen jälkeen. Tällöin palautteen avulla voidaan ohjata tulevia 

suorituksia. Yksilölle jää aikaa sisäistää palaute, ja huomioida se tulevissa 

suorituksissa. Erityisen tärkeää on virheiden välttäminen. Samat virheet 

eivät pääse uusiutumaan, kun niihin kiinnitetään huomio hyvissä ajoin. 

(Heinonen & Kari 1981: 167) 

 
Palautteen antaminen on riippuvainen suorituksen laadusta. Toisinaan 

suoritukset koostuvat useista pienistä kokonaisuuksista, jolloin palaute 

tulisi antaa mahdollisuuksien mukaan eri kokonaisuuksien välissä. Aina 

tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan palautteen antaminen joudutaan 

jättämään myöhempään ajankohtaan. Tällöin on vaarana, että 

systemaattinen virhe pääsee toistumaan suorituksen eri vaiheissa. 

(Heinonen & Kari 1981: 167)  

 

Palautteen saamisella on yksilön oppimisen ja itseluottamuksen kannalta 

merkittäviä vaikutuksia.  Parhaimmillaan palaute vaikuttaa 

itseluottamukseen positiivisesti ja tehostaa oppimista olennaisesti. 

Palautteen antaminen ja saaminen tulisi yhdistää osaksi 

oppimisprosessia. Näin taataan osaltaan tehokkaan oppimisen 

edellytykset. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin itseluottamusta.  

   

Rauste-von Wright ja von Wright kirjoittavat kokemuksellisesta 

oppimisesta sekä itseluottamuksesta, joita on aiemmin käsitellyt mm. 

March (1994). Kokemuksellisessa oppimisessa painottuu ero koulutuksen 

sekä käytännön työelämän välillä. Koulutuksessa on mahdollista käydä 

läpi esimerkkitapauksia. Nämä otokset todellisuudesta eivät ole kaiken 

kattavia. Työelämässä tulee vastaan uusia erikoistapauksia, joihin ei ole 

aina mahdollista varautua ennalta. Rauste-von Wright ja Wright 
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puhuvatkin ”itseluottamusloukusta”. (Rauste-von Wright & von Wright, 

1996: 142) 

 

Itseluottamusloukussa on kysymys tunnetilasta, jossa ihminen tuntee 

osaavansa ja tietävänsä enemmän kuin todellisuudessa tietääkään. Tämä 

on seurausta koulutuksessa tapahtuneesta oppimisesta, joka ei 

kuitenkaan tutkijoiden mielestä anna kaiken kattavia tietoja käytännön 

työelämään. (Rauste-von Wright & von Wright, 1996: 142) 

 

Suorituksen haasteellisuuden määrittely on suhteellinen asia. 

Haasteellisuuden ja vaikeusasteen voidaan sanoa riippuvan suorittajan 

valmiudesta suoriutua tehtävästä. Ensimmäisillä kerroilla yksilön 

suorittaessa itsenäisesti tiettyä tehtävää, itseluottamuksella on tärkeä rooli 

onnistuneen lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Itseluottamuksen 

avulla yksilö saa käsityksen, että tehtävästä voi suoriutua itsenäisesti. 

(Heinonen & Kari 1981: 159-160) Palautteen avulla yksilö saa tietoa, millä 

tasolla hänen osaamisensa on ja pystyy näin saamaan realistisen kuvan 

osaamistasostaan, jonka pohjalta itseluottamus rakentuu. 

 

Koulutuksen tarkoituksena ei voi olla kaiken kattava oppiminen, vaan sen 

tulee mielestäni antaa perustiedot, joiden avulla voidaan toimia käytännön 

tilanteissa. Tällöin itseluottamuksella on todella tärkeä rooli, jotta 

koulutuksessa opittuja taitoja uskalletaan soveltaa käytännössä. 

Itseluottamusloukun näkeminen uhkana on mielestäni hieman liioiteltua. 

Hyvä itseluottamus on kaiken pohjana, jotta pystyy ja uskaltaa 

soveltamaan oppimiaan tietoja käytäntöön. Itseluottamus tulisi nähdä 

voimavarana, eikä ”uhkana” ja ”loukkuna”, josta saattaa seurata ongelmia. 

Toisaalta säännöllisen palautteen avulla yksilö saa realistista palautetta 

osaamistasostaan, joka vaikuttaa hänen itseluottamukseensa. 
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2.2 Opitun ilmeneminen yksilön suorituksessa 

Oppimispsykologisten tutkimusten mukaan yksilön toiminnassa tapahtuu 

asteittaisia muutoksia oppimisen myötä. Muutokset ovat harvoin suuria, 

kertaluonteisia harppauksia. Kehittyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa. 

(Heinonen & Kari 1981: 45) 

 

Ihmisen taidot ja tiedot kehittyvät samojen toimintojen toistuessa 

säännöllisesti. Osa näistä päivittäisistä askareista muodostuu rutiineiksi, 

joiden hoitamiseen kuluu vain murto-osa ajasta ja energiasta, jonka vasta-

alkaja joutuu käyttämään samaan lopputulokseen päästäkseen. 

Toimintojen automatisoitumisesta seuraa, että ihmisen rajallisesta 

kapasiteetista jää enemmän tilaa uuden oppimiselle. (Rauste-von Wright & 

von Wright, 1996: 97) 

 

Harjoituksen seurauksena yksilö vähentää oman suorituksensa tietoista 

tarkkailua. Oppiminen ja kehittyminen mahdollistavat toimintojen 

automatisoitumisen. Toimintojen automatisoitumisen lisäksi virheiden 

määrä vähenee harjoittelun ansiosta. Erityisen tärkeää harjoittelu on 

oppimisessa, joka sisältää rutiininomaista ajattelua tai rutiininomaisia 

liikkeitä. Esimerkkinä tällaisesta oppimisesta mainittakoon uiminen, kitaran 

soitto ja jopa tieteellisten tekstien kirjoittaminen. (Fox 2005: 126) 

 

Yksilön oppiessa hänen suoritustasonsa kohoaa, jonka seurauksena 

toiminta tehostuu. Toiminnan tehostuminen näkyy esimerkiksi virheiden 

määrän vähenemisenä, suorituksen nopeutumisena sekä yksilöstä 

johtuvien ominaispiirteiden näkymisenä työn jäljessä. Henkilön kehittyessä 

oppimisen myötä hänen työnsä saa ominaispiirteitä, joita ei ole välttämättä 

havaittavissa muiden tekemässä työssä. (Heinonen & Kari 1981: 44) 

 

Edellä mainittua virheiden määrän vähenemistä voidaan mielestäni pitää 

toimintojen automatisoitumisen seurauksena. Ajatellaanpa esimerkiksi 

tilannetta, jossa henkilö suorittaa jotain tehtävää ensimmäisiä kertoja. 
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Ensimmäisillä kerroilla hänen huomionsa kiinnittyy tehtävän läpiviemisen 

kannalta ratkaiseviin teknisiin seikkoihin. Oppimisprosessin edetessä ja 

taitojen karttuessa hänen ei enää tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota 

itse tehtävän läpiviemiseen, se onnistuu jo rutiinilla. Sen sijaan 

automatisoitumisen seurauksena jäljelle jäävä huomio voidaan kiinnittää 

nyt esimerkiksi suorituksen laadun, tehokkuuden ja nopeuden 

parantamiseen. Edellisen päättelyn perusteella voidaan virheiden määrän 

vähenemisen olettaa olevan seurausta toimintojen automatisoitumisesta. 

 

Toimintojen automatisoituminen rutiineiksi ei ole pelkästään positiivinen 

kehityssuunta. Keskustelua on käyty myös toimintojen automatisoitumisen 

aiheuttamisesta ongelmista. Ongelmia saattaa muodostua erityisesti jatko- 

ja aikuiskoulutuksessa. (Rauste-von Wright & von Wright, 1996: 97) 

Aikuiskoulutusta ja aikuisten oppimista käsitellään jäljempänä.  

 

Nopeasti kehittyvä teknologia ja toimintojen kehittäminen saattavat tehdä 

aiemmin rutiineiksi automatisoituneet toiminnot käyttökelvottomiksi. 

Opittuja taitoja on toisinaan purettava, jotta varmistetaan jatkuvan 

oppimisen aikaansaama kehitys. Tähän seikkaan tulee kiinnittää erityistä 

huomiota tulevaisuudessa, jotta varmistetaan oppimaan oppiminen 

nopeasti muuttuvassa maailmassa. (Rauste-von Wright & von Wright, 

1996: 97) 

 

Oppimistuloksena voidaan mainita myös muutokset toimintaan 

vaikuttavissa tekijöissä. Tällainen toimintaan vaikuttava, opittu tekijä on 

esimerkiksi häiriönsietokyky. Alkuvaiheessa oppimisprosessia häiriötekijät 

aiheuttavat epävarmuutta. Myöhemmin tietovarannon karttuessa ihminen 

oppii käsittelemään häiriötekijöitä, jolloin niiden vaikutus toimintaan 

minimoituu. Väsymys- ja kyllästymisvaikutukset vähenevät oppimisen 

myötä, mikäli oppimistilanne on yksilön kannalta mielekäs. Myös kyky 

säännöstellä oppimisen vaatimaa energian käyttöä kehittyy 

oppimisprosessin edetessä. (Heinonen & Kari 1981: 44) 
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2.3 Motivaation merkitys yksilön oppimiselle 

Henkilöstön kehittämisen voidaan todeta olevan yksi organisaation 

kannattavimmista investoinneista. Sillä on ainakin kahdenlaisia 

johdannaisvaikutuksia. Tuottavuus lisääntyy yksilön oppiessa tehtävänsä 

aiempaa paremmin ja tehokkaammin. Tämän lisäksi hänen motivaationsa 

kohoaa. Motivaation kohoaminen puolestaan voi olla seurausta 

esimerkiksi juuri työtehtävien kehittyneemmästä hallinnasta. (Vanhala ym. 

1997: 243) Tässä luvussa keskitymme motivaatioon ihmisen toimintaa 

ohjaavana tekijänä. 

 

Motivaatio on tila, joka on seurausta motiiveista, joita käsitellään 

jäljempänä. Yleensä motivaatiolla tarkoitetaan toiminnan virittymistä, 

suuntaamista ja tämän jälkeen toiminnan ylläpitämistä. Yksilön ajautuessa 

tilanteeseen, joka kiinnostaa häntä tapahtuu yleensä motivoituminen. Se 

mikä tilanne saa yksilön aktivoitumaan ja motivoitumaan riippuu siitä, mikä 

yksilön tarve on sillä hetkellä voimakkain. Tarpeen tyydytyttyä, tai sen 

estyttyä tarve heikkenee ja lakkaa motivoimasta. (Vanhala ym. 1997: 159) 

Heinonen puolestaan on määritellyt motivaation tarkoittavan 

käyttäytymistä ohjaavien ja virittävien tekijöiden järjestelmää. Yleensä 

motivaatio liittyy kaikkeen tietoiseen käyttäytymiseen, ja toisinaan 

tiedostamattomaankin toimintaan. Voidaan sanoa, että motiivit ohjaavat 

lähes kaikkea ihmisen käyttäytymistä.  Motivaation vahvuus vaihtelee. 

Kyseessä ei siis ole stabiili, käyttäytymistä säätelevä tila. Onnistunut 

suoritus yleensä rohkaisee yrittämään ja suoriutumaan paremmin 

seuraavalla kerralla. Onnistuneen suorituksen jälkeen yksilö toimii 

johdonmukaisesti, jolloin tulos on helpommin ennakoitavissa. Asia on 

toinen epäonnistumisen jälkeen, jolloin ahdistuneisuus ja pelko saattavat 

vaikuttaa suoritukseen. Motivaation määrä ei kuitenkaan ole suoraan 

ennakoitavissa saavutetuista tuloksista, vaan siihen vaikuttavat useat 

tekijät. (Heinonen 1971: 63, 71) 
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Yksilön oppimisella on itse itseään motivoiva vaikutus. Oppimistuloksen 

ollessa erittäin merkityksellinen yksilölle motivaatiotaso kohoaa 

myönteisten oppimistulosten myötä. Tärkeä havainto on myös 

ilmaisuvalmiuden ja –kyvyn lisääntyminen oppimisen seurauksena. 

Käytännössä tämä tarkoittaa pyrkimystä levittää tietoja lähiympäristöön ja 

sen toimijoihin. (Heinonen & Kari 1981: 44) 

 

Epäonnistumisen jälkivaikutukset ovat moninaisemmat kuin onnistumisen. 

Yksilöstä riippuen epäonnistuminen vaikuttaa eri tavalla eri yksilöihin. 

Mikäli yksilö ei tunne epäonnistumisen syytä, on tämä omiaan lisäämään 

epävarmuutta. Epäonnistumisen seurauksena on odotettavissa toiminnan 

uudelleenorganisointi. Mikäli toiminta suoritettaisiin muuttumattomana, 

myös lopputuloksen odotusarvo pysyisi muuttumattomana.  (Heinonen 

1971: 71) 

 

Heinosen (1971: 72) mukaan motivoitunut henkilö saattaa turhautua 

liiallisen toiminnan seurauksena, mikäli ei saavuta haluamaansa 

lopputulosta. Tällöin motivaatio laskee alhaiselle tasolle. Heinonen & Kari 

(1981: 162) ovat todenneet, että turhautuminen saattaa seurata myös 

pitkäaikaisesta oppimisesta, jossa edistyminen on vähäistä. Motivaatiota 

voidaan lisätä muuttamalla oppimisympäristöä. Uusien virikkeiden 

tuominen ympäristöön saattaa piristää oppimistilannetta ainakin 

väliaikaisesti. Toisaalta liialliset muutokset ympäristössä voidaan kokea 

uutena oppimistehtävänä, joka ei ole tavoiteltavaa. Oppimisympäristön 

muuttamisessa motivaation tehostamiseksi on siis oltava varovainen.  

 

Pysyvän motivaation saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on välttämätöntä 

saada onnistumisia. Toisin sanoen oppijoiden on toisinaan saatava tunne, 

että he hallitsevat opiskeltavan asian. Tällöin yksilö havaitsee osaavansa 

opiskeltavan asian ja saavuttaneensa ”opetuksen etumatkan”. Yksilö 

mieltää oppineensa opiskellun asian osatessaan soveltaa omaksumaansa 

tietoa uusissa tilanteissa. Oppimisen ja onnistuneen tietojen soveltamisen 
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kautta yksilölle syntyy positiivinen kokemus, joka vahvistaa motivaatiota. 

(Engeström 1981: 23) 

 

Mielestäni riittävän motivaation ylläpitäminen vaatii säännöllisiä 

onnistumisia. Lienee täysin luonnollista, että ryhdyttäessä uuden ja 

vieraan asian opetteluun myös epäonnistumisia tapahtuu. Näin on 

erityisesti prosessin alkuvaiheessa.  Onnistumiset kasvattavat 

itseluottamus- ja motivaatiotasoa. Kohonnut motivaatiotaso tuo 

mielekkyyttä niin tavanomaisten prosessien hoitamiseen kuin uuden 

oppimiseen.  Toisaalta motivaatiotaso sekä mielenkiinto saattavat laskea, 

mikäli yksilö suoriutuu kaikista prosesseista ilman vastoinkäymisiä. 

Riittävän motivaatiotason ylläpitäminen vaatii mielestäni onnistumisia, 

mutta myös haasteita ja vastoinkäymisiä. 

 

2.3.1 Motiivit 

Motiivit ovat haluja, tarpeita, viettejä ja sisäisiä yllykkeitä. Motiivit voivat 

olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, mutta ne ovat kuitenkin aina 

päämääräsuuntautuneita. Motiivit saavat ihmiset aktivoitumaan, 

motivoitumaan ja toimimaan tarpeen tyydyttämiseksi. Motiivin tai tarpeen 

tyydytyttyä tai tyydytyksen estyttyä, motivaatiotaso laskee tai häviää 

kokonaan. Motiivi tarkoittaa pitkälti samaa kuin tarve. Niitä voidaankin 

käyttää synonyymeinä. (Vanhala ym. 1997: 159) 

 

Motiivien jako voidaan suorittaa ei-opittuihin eli biogeneettisiin oppimisen 

motiiveihin ja opittuihin eli sosiogeneettisiin motiiveihin. Ei-opituissa 

motiiveissa on kyse ihmisen fysiologisista tarpeista, kuten nälästä ja 

janosta. Tunteenomaisista aistimuksista muut paitsi vahingollisten 

ärsykkeiden aiheuttamat ovat ei-opittuja. Ei-opittujen (biogeneettisten) 

motiivien määrä on rajallinen. Opittujen motiivien määrä puolestaan voi 

olla rajaton. Edellä mainittu ei-opittujen motiivien rajallisuus kuulostaa 

loogiselle. Ihmisellä on tietyt ei-opitut, fysiologiset motiivit. Näiden 

motiivien määrää ei voida kasvattaa samalla tapaa kuin opittuja, 
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sosiogeneettisiä motiiveja. Ihmisen oppiessa uutta myös opittujen 

motiivien voidaan olettaa lisääntyvän. (Heinonen 1971: 64) Edellistä 

motiivien jaottelua yleisempänä voidaan pitää motiivien jakoa ulkoisiin ja 

sisäisiin motiiveihin. Tähän motiivien jaotteluun tutustutaan seuraavaksi.  

 
2.3.2 Ulkoiset motiivit 

Heinonen (1971: 63) on jaotellut motiivit ulkoisiin ja sisäisiin motiiveihin. 

Ulkoiset motiivit ovat suurelta osin sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä. 

Ulkoisia motiiveja ovat esimerkiksi: 

 
• epäonnistuminen ja menestys 

• palkkio ja rangaistus 

• sosiaalinen tunnustus 

• muut ulkoiset- ja välineelliset motiivit 

 
 
2.3.3 Sisäiset motiivit 

Sisäisiä motiiveja ovat puolestaan: 

 
• asenteet 

• tarpeet 

• tavat 

• toiveet 

• sympatiat ja antipatiat 

 
Kuten yllä olevasta listasta käy ilmi sisäiset motiivit ovat syvällisiä, 

perustarpeisiin ja itsensä kehittämiseen liittyviä. Mielestäni Heinosen 

(1971: 63) mainitsemien sisäisten motiivien toteutuminen on ensisijaista 

verrattuna ulkoisten motiivien toteutumiseen nähden. Sisäisiä motiiveja 

voidaan siis pitää ulkoisia motiiveja merkityksellisempinä yksilön kannalta. 
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2.4 Oppimisympäristö palautteen ja ärsykkeiden lähteenä 

Oppimisympäristö muodostuu eri osatekijöistä.    Fox (2005: 96) on 

todennut oppimisympäristön rakentuvan alle listatuista tekijöistä. 

   
• fyysisestä ja materiaalisesta ympäristöstä  

• ihmisistä  

• kommunikointikielestä  

• sosiaalisista sekä institutionaalisista säännöistä ja ohjeista. 

 
Se, mitkä yllä mainituista ympäristön osatekijöistä yksilö havaitsee, 

vaihtelee oppimistilanteen luonteen ja vaatimusten mukaisesti. Oppijan 

aiemmilla kokemuksilla on myös suuri vaikutus, mille tekijöille hän antaa 

painoarvoa. (Fox 2005: 96) 

 
Havainnoivasta toiminnasta puhutaan, kun ihminen saa ärsykkeitä 

ympäristöstään, mutta reagoi vain osaan niistä. Erään näkemyksen 

mukaan ihminen päättää itse, mille ärsykkeille antaa huomiota eli mitkä 

niistä muuttuvat tehokkaiksi. Usein voimakkaat ja äkilliset ärsykkeet 

muuttuvat tehokkaiksi, ja saavat henkilön huomion puolelleen. Kuten 

seuraavassa kappaleessa todetaan, yksilön kynnys reagoida ärsykkeisiin 

laskee hänen kehittyessään oppimisen kohteena olevassa asiassa. 

(Skinner 1974: 173) 

 
Yksilö saa palautetta automaattisesti myös ympäristöstä ja itse 

suoritusprosessista suorituksen yhteydessä. Yksilön kehittyessä 

oppimisen kohteena olevan taidon hallitsemisessa, hän alkaa saada 

palautetta paljon vähäisempien ärsykkeiden pohjalta kuin oppimisen 

alkuvaiheessa. Oppimisprosessin alkuvaiheessa virheiden havaitseminen 

vaatii selkeitä, huomattavia vihjeitä. Oppimisprosessin edetessä 

palautteen saaminen alkaa muistuttaa ennakointia, joka ohjaa kehitystä 

automaattisesti haluttuun suuntaan. (Heinonen & Kari 1981: 167) 
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Tärkeänä yhtäläisyytenä yksilön- ja organisaation oppimisprosessien 

välillä mainittakoon vuorovaikutus ympäristön kanssa. Organisaation 

kosketuspintojen ympäristönsä kanssa voidaan kuitenkin todeta olevan 

huomattavasti laajemmat verrattuna yksilön oppimisprosessiin (vrt. edellä). 

Wang & Ahmed (2003: 13) ovat todenneet organisaation oppimisprosessin 

sisältävän seuraavanlaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Listasta 

käy ilmi mm. yksilöiden välinen vuorovaikutus organisaatiossa: 

 

• Eri organisaatioiden välinen vuorovaikutus 

• Yksilöiden välinen vuorovaikutus organisaation sisällä 

• Organisaation vuorovaikutus muun ympäristönsä kanssa eri tilanteissa 
 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen käydä tarkemmin läpi organisaation 

suhdetta ympäristöönsä. Tässä luvussa keskitytään yksilön oppimiseen. 

On kuitenkin hyvä havaita, että yksilöillä on merkittävä rooli 

organisaatioidenkin vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Organisaation 

oppimista on käsitelty laajemmin jäljempänä. 

 

2.5 Aikuisiällä oppimisen ja poisoppimisen erityispiirteistä 

Oppimaan oppiminen on elinikäinen prosessi. Oppimisprosessissa eikä 

oppimista edistävissä taidoissa tapahdu valtavia muutoksia verrattaessa 

pientä lasta ja eläke-ikään ehtinyttä senioria. Sen sijaan muutokset 

oppimisen ulkoisissa olosuhteissa voivat vaihdella suuresti. Esimerkiksi 

kun siirrytään koulusta työelämään tai uudelle osa-alueelle työelämässä. 

Em. seurauksena on toisinaan opeteltava suuriakin uusia kokonaisuuksia, 

jolloin puhutaan yleensä aikuiskoulutuksesta. Tässä luvussa käydään läpi, 

mitä ominais- ja erityispiirteitä aikuisiällä oppimiseen liittyy. Esiin nousevat 

mm. sellaiset teemat kuin muutosvastarinta, poisoppiminen ja 

henkilövalinnat.  

 
Verrattaessa aikuisia ja lapsia oppijoina havaitaan, että aikuisilla on laaja, 

elämän myötä kertynyt tietopääomansa, jota lapsilla ei vielä ole ehtinyt 
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kehittyä samoissa määrin. Aikuiset tukeutuvat oppimisessaan laajoihin 

aiempiin tietoihin. Mikäli aiemmin opitun ja uuden asian välillä on ristiriita, 

saattaa se ilmetä haluttomuutena ja kyvyttömyytenä opetella uutta. 

Aikuisen kiintymys omiin arvoihin, motiiveihin sekä ammattitaitoon saattaa 

myös aiheuttaa haluttomuutta uutta asiaa kohtaan. Lapsella sen sijaan ei 

ole paljoakaan aiempaa tietoa, jonka kanssa uutta tietoa tulisi sovittaa 

yhteen. Näin ollen lapsen on mahdollista omaksua uusi tieto sellaisenaan, 

kun sitä ei tarvitse peilata aiemmin opittuun. (Hypén ym. 1986: 10)  

 

Rauste-von Wright ja von Wright (1996) käsittelevät teoksessaan 

Oppiminen ja koulutus Knowlesin (1970) neljää olettamusta, jotka tuovat 

esiin aikuisten erityispiirteitä oppijoina (Rauste-von Wright & von Wright, 

1996: 71): 

 
• ”Ihmisten kypsyessä heidän minäkäsityksensä muuttuvat 

riippuvuudesta kohti itsenäisyyttä ja lisääntyvää itseohjautuvuutta. 

 

• Aikuisille karttuu elämän myötä yhä monipuolisempi, yksilökohtainen 

elämänkokemusten varasto, joka toimii samalla runsaana oppimisen 

resurssina. 

 

• Aikuisten oppimisvalmiudet kytkeytyvät enenevässä määrin niihin 

kehitystehtäviin, jotka liittyvät heidän yhteiskunnallisiin rooleihinsa ja 

ikään. 

 

• Aikuiset pitävät mielekkäänä oppimista, jolla on välitöntä 

sovellusarvoa; samalla oppiminen suuntautuu yhä selvemmin 

ongelmien ratkaisemiseen.” 

 
Muutokset työelämässä saattavat olla nykyisin nopeita ja merkittäviä. 

Tällöin työntekijöiltä edellytetään kykyä mukautua uusiin tilanteisiin, jotka 

vaativat tietojen päivittämistä ja uuden oppimista. Em. neljä kohtaa toi 

esiin, mitä erityispiirteitä aikuisten oppimisessa on verrattuna lasten tai 
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nuorten oppimiseen. Kuten kahdesta jälkimmäisestä kohdasta selviää, 

aikuisten oppiminen on yleensä konkreettista ja monesti sidoksissa 

jokapäiväisen elämän tilanteisiin. Lapset oppivat koulussa asioita elämää 

varten, joilla ei aina ole välttämättä välitöntä sovellusarvoa. Aikuisilla 

työnläheisyys luo usein vahvan motivaatiopohjan opiskeluun, kun 

reaalisesta työelämästä voidaan ottaa esimerkkejä ja oppilastehtäviä 

opiskelun tueksi (Engeström 1984 :12). Rauste-von Wright ja von Wright 

(1996: 72) toteavatkin, että aikuisten tavoitteet oppimiselle ovat yleensä 

tarkemmin määriteltyjä kuin nuorten. Aikuisten tavoitellessa oppimiselta 

välitöntä hyötyä ja sen hetkisessä elämässä hyödyttäviä uusia taitoja ja 

tietoja, lapset oppivat koulussa tulevaisuutta varten.  

 
2.5.1 Poisoppiminen ja muutosvastarinta 

Hypén ym. (1986: 26) ovat todenneet, että aikuisilla on laajat tiedot, joihin 

he vertaavat opetettavia asioita. Heidän maailmankuvansa muodostuu 

tiedoista ja elämänkokemuksesta. Eron tekeminen opeteltavan asian ja 

aiemman elämänkokemuksen välille on toisinaan vaikeaa. 

 

Aikuisten oppimisessa painottuu siis aiempi elämänkokemus.  Opittuja ja 

koettuja taitoja voi hyödyntää ja soveltaa uusiin tilanteisiin. Näin ei 

kuitenkaan ole aina kaikissa tapauksissa, kuten ilmenee seuraavassa. 

Aikuisten kokemuksellisten tietojen ollessa laajempia kuin lasten, ovat ne 

usein myös syvemmälle juurtuneita. Em. saattaa muodostua myös 

oppimisen esteeksi, mikäli uusi tieto ei ole selkeästi yhdistettävissä 

aiempiin kokemuksiin. Vuosikymmenten kuluessa jotkin taidot ovat 

muuttuneet automatisoituneiksi rutiineiksi, jolloin niiden muuttaminen on 

vaikeaa. (Rauste-von Wright & von Wright, 1996: 72) 

 

Uuden oppiminen on myös poisoppimista vanhasta. Uuden ajattelumallin 

käyttöönotto saattaa edellyttää vanhasta luopumista. Vanhalla 

ajattelumallilla on kuitenkin aina etulyöntiasema uuteen nähden, sillä usein 

se on todettu sopivaksi juuri kyseiseen ympäristöön. Mitä suurempi ristiriita 
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jaetun maailmankuvan ja uuden tiedon välillä on, sitä todennäköisemmin 

uusi tieto torjutaan. (Huuskonen 1997: 177)   

 

2.5.2 Poisoppiminen, muutosvastarinta ja funktionaalisuus 

Funktionalismi sai alkunsa 1900-luvun taitteessa. Tämä oppimisteoria sai 

myönteistä kannatusta psykologien keskuudessa erityisesti 

Yhdysvalloissa, jossa se keräsi aikanaan suosiota lähinnä epämuodollisen 

ja epävirallisen otteensa ansiosta. Funktionalismi on kerännyt ajan mittaan 

vaikutteita myös muista oppimisteorioista. Funktionalismin ei ole katsottu 

voivan esittää yhtä ainoaa ratkaisua oppimiseen liittyviin kysymyksiin. 

Ratkaisun on todettu olevan riippuvainen kulloinkin vallitsevista 

olosuhteista. Käytännössä nykypäivän funktionalistisella lähestymistavalla 

voidaan todeta olevan erityispiirteitä, eikä kyse ole yhtä vapaasta 

oppimisteoriasta kuin alan kirjallisuus antaa usein ymmärtää. (Bower & 

Hilgard, 1975: 281, 313) Tämä käy ilmi myös Järvisen ym. (2000) 

pohdinnoista, joihin tutustutaan seuraavaksi. Tosin on hyvä huomioida alla 

olevasta, että oppimisesta puhuttaessa sen on usein havaittu tapahtuvan 

tehtävä- ja yrityskohtaisesta näkökulmasta erillisenä. Tämä luo vapautta 

oppimiselle, mutta muodostaa vaikeuksia yritettäessä integroida opittua 

käytännön työelämään. 
 
Järvinen ym. ovat käsitelleet oppimista funktionaalisesta näkökulmasta. 

Funktionaalisuuden yhteydessä esiin nouseva teema on usein henkilöstön 

muutosvastarinta uusia muutoksia kohtaan. Lähestyttäessä koulutusta ja 

oppimista funktionaalisesta lähestymistavasta nähdään ne hierarkkisen 

kankeasti järjestettyinä koulutus- ja pätevöittämisjärjestelminä. 

Perinteisesti funktionaalisuudelle on ollut tyypillistä, että yksilön ja ryhmän 

osaamista kehitetään tehtävä- ja yrityskohtaisesta näkökulmasta 

irrallisena ja riippumattomana kokonaisuutena. Järvinen ym. (2000: 62 – 

63) 
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Järjestettäessä koulutus selkeästi työtehtävistä irrallisena kokonaisuutena, 

saattaa opitun soveltamisessa käytäntöön ilmetä vaikeuksia. 

Funktionaalinen lähestymistapa oppimiseen törmää käytännön 

työelämässä vallitseviin asenteisiin ja käytäntöihin, jotka eivät välttämättä 

tue uuden opitun tiedon integroimista työpaikalle. Eri ryhmien ja yksilöiden 

keskuudessa saattaa ilmetä muutosvastarintaa, kun aletaan keskustella 

tarvittavista muutoksista työrutiineihin. Muutosvastarinta ilmenee niin 

näkyvänä kamppailuna uutta kohtaan kuin näkymättömänäkin 

puolustuskamppailuna. Muutosvastarinnan seurauksena osa hyvistä, 

kehityskelpoisista ideoista saattaa jäädä toteutumatta. (Järvinen ym. 2000: 

63) 

 

Eniten muutosvastarintaa ilmenee tahoilta, jotka kokevat asemansa 

uhatuksi suunniteltaessa muutosta työyhteisön strategiaan, rakenteisiin 

sekä toimintatapoihin oppivan organisaation vaatimusten mukaisiksi. 

Erityisesti johdon joustamattomuus on todettu usein esteeksi oppivan 

organisaation kehittymiselle. Pelkät lupaukset ja suunnitelmat oppivan 

organisaation kehittämiseksi eivät riitä. Tarvitaan muodollisten 

hierarkioiden ja organisaatiorakenteiden purkamista sekä turhan salailun 

karsimista. (O’Keeffe 2002: 137) 

 
Järvinen ym. (2000: 63) toteavat, että suuretkin panostukset henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen voivat valua hukkaan, mikäli henkilöstön 

kehittäminen ei ole sidottu yrityksen toimintaympäristöön ja 

toimintatapoihin. Mielestäni henkilöstön kehittämistarve, sekä tarve uuden 

oppimiselle pitää perustella henkilöstölle selvästi. Yksilöiden sisäistettyä 

uuden oppimisen tarpeellisuuden, myös muutosvastarinta vähenee. Vasta 

yksilöiden ymmärrettyä muutoksen tarpeellisuuden ja motivoiduttua 

opettelemaan uusia tietoja ja taitoja ovat olemassa edellytykset pysyvän 

muutoksen aikaansaamiselle. Funktionalismia kohtaan esitetty kritiikki 

käytännön työelämän ja oppimistilanteen erillisyydestä on mielestäni 

perusteltua. Niiden tulisi olla tiiviisti toisiinsa sidottuja, ei irrallisia 

kokonaisuuksia. 
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2.5.3 Henkilövalintojen merkityksestä aikuiskoulutuksessa 

Organisaation tarpeita laadullisesti ja määrällisesti mahdollisimman hyvin 

vastaavan henkilöstön löytäminen ja rekrytointi on yrityksen toiminnan 

kannalta äärimmäisen tärkeää. Vanhala ym. ovat todenneet, että 

yritysjohto ei tee mitään muita saman suuruusluokan investointeja yhtä 

kevein perustein, kuin henkilöstövalintoja. Valintapäätökset ovat kalliita, 

pitkäaikaisia ja vaikeasti peruttavissa olevia, näin ollen voidaan puhua 

jopa miljoonainvestoinneista. (Vanhala ym. 1997: 237, 240)  

 

Organisaatio voi vaikuttaa henkilövalinnoilla siihen, että aiemmin opitut 

tiedot ja taidot eivät muodostuisi oppimisen esteeksi. Työyhteisö oppii 

nopeammin, mikäli organisaatioon palkataan koulutuksensa ja 

kokemustensa puolesta sopivia yksilöitä. Mikäli organisaation uusien 

jäsenten osaamistausta ei vastaa täysin työyhteisön tarpeita, tällä on 

vaikutusta yksilöiden onnistumiseen heidän toimiessaan organisaatiossa. 

Carley’n tutkimuksen mukaan 96 prosenttia yksilön lähimenneisyydessä 

oppimista tiedoista on siirrettävissä ja muokattavissa uuden ympäristön 

vaatimusten mukaisiksi. Näin ollen suuren osan tietojen ja taitojen 

soveltamisesta uudessa ympäristössä pitäisi onnistua. Tutkimuksen 

mukaan vain neljässä prosentissa tapauksista yksilön aiempien 

kokemusten ja koulutuksen perusteella syntyneestä osaamisesta ei ollut 

hyödynnettävissä uudessa tehtävässä, vaan tehdyt valinnat ja ratkaisut 

olivat virheellisiä johtuen epäsopivasta koulutustaustasta. (Carley 1992: 

250-251) 

 

Rauste-von Wright & von Wright (1996: 72) ovat maininneet, että aikuisiän 

oppimisessa korostuu erityisesti suhtautuminen muutokseen. 

Merkitykselliseksi muodostuu nähdäänkö oppiminen haasteena vai 

pelottavana ja epävarmana tulevaisuuden kuvana. Mielestäni tämä 

tarkoittaa käytännön työelämän kannalta, että henkilöstölle täytyy olla 

hyvin perusteltuna jatkuvan oppimisen tärkeys. Tällä ja oikeilla 

henkilöstövalinnoilla turvataan osaltaan henkilöstön ja organisaation 



 31 

oppimista. Uuden oppiminen ei saa olla seurausta vain irtisanomisista ja 

muutoksista työorganisaatiossa. Oppimisen halun tulee lähteä henkilöstön 

omasta tahdosta kehittää itseään työnantajan järjestämän koulutuksen ja 

kannustuksen avulla. Funktionaalinen oppimisteoreettinen suuntaus tarjosi 

edellä hyvän tarkastelunäkökulman muutosvastarintaan ja 

poisoppimiseen. 

 

Edellä käsitellyn aikuisiällä oppimisen eritityispiirteitä käsittelevän 

teoriaosuuden ei ollut tarkoitus antaa liian negatiivissävytteistä kuvaa 

oppimisesta. On vain hyvä havaita, mitä erityispiirteitä aikuisten 

oppimiseen liittyy. Aikuiset muodostavat suuren ryhmän oppijoita, joka jää 

ehkä toisinaan liian vähälle huomiolle. Monesti oppiminen mielletään vain 

lasten ja koululaisten puuhasteluksi, jolloin aikuisiällä oppiminen ja sen 

erityispiirteet eivät saa riittävää huomiota. Aiheesta laadittavat tutkimukset 

toivottavasti muuttavat tilannetta, mikäli edellä mainittua epäsuhtaa on 

ollut olemassa. 

 

2.6 Lopuksi yksilön oppimisesta 

Aiemmin vallinneen ”koulutus” käsitteen sijaan nykyään puhutaan 

”kokonaiskehittämisestä”. Sen tarkoituksena on kohottaa organisaatiossa 

toimivien yksilöiden ammatillista pätevyyttä. Vanhala (1997: 242) ym. ovat 

todenneet yksilön pätevyyden muodostuvan: 

 

• Tiedoista 

• Taidoista 

• Arvoista 

• Asenteista 

• Kokemuksesta sekä 

• Ihmissuhteiden solmimis- ja ylläpitokyvystä 

 
Edellä mainittu lista yksilön pätevyyden osatekijöistä ei ole mielestäni 

täydellinen. Oppimiskyvyn merkitys ammatillisen pätevyyden 
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muodostumiselle on ensiarvoisen tärkeä. Sen lisäämistä yllä olevaan 

listaan voidaan pitää perusteltuna. Tämän hetken yritysmaailmassa kyky 

sopeutua nopeisiin muutoksiin niin työympäristössä kuin työtehtävissäkin 

on ensiarvoisen tärkeää. Ilman valmiutta jatkuvaan oppimiseen ja itsensä 

kehittämiseen yksilö vaikeuttaa omaa sijoittumistaan uusiin työtehtäviin. 

Toisaalta jatkuvan oppimisen ylläpidolla yksilö mahdollistaa itselleen 

mielekkään ja tarkoituksenmukaisen uran työelämässä, joka inspiroi vielä 

vuosien jälkeenkin. Oppimiskyky ja oppimishalukkuus muodostavat 

mielestäni yksilön pätevyyden kannalta ratkaisevan osatekijän. 

Seuraavaksi tutustutaan oppimiseen hieman laajemmasta näkökulmasta, 

eli millä tavoin oppiminen ilmenee organisaatiotasolla. 
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3 ORGANISAATION OPPIMISESTA JA 
TIETOVARANNOSTA 

Yksilön oppimisen ja organisaation oppimisen välillä on paljon 

yhtymäkohtia. Yksilön oppimisprosessin tunteminen antaa hyvät valmiudet 

myös organisaation oppimisen ymmärtämiselle. (Wang & Ahmed 2003: 

13) Yksilön oppiminen on perustana organisaation oppimiselle. Toisaalta 

organisaatiolla on vaikutusta yksilön toimintaan työyhteisössä. Edellisessä 

luvussa käsitelty yksilön oppiminen on siis läheisessä yhteydessä 

organisaation oppimiseen, johon tutustumme tässä luvussa tarkemmin. 

Johdanto-kappaleessa esitellyssä tutkielman rajauksessa mainittiin tämän 

tutkielman lähestymistavan painottuvan käsittelemään tutkimusaluetta 

yksilön näkökulmasta. Näin on myös organisaation oppimiseen 

perehdyttäessä. Organisaation oppimisen aihe-alueista tutustutaan niihin, 

jotka ovat merkityksellisiä ja kiinnostavia nimenomaan organisaation 

yksittäisten toimijoiden kannalta. Toisaalta on myös hyvä käydä hieman 

läpi oppivan organisaation teoriaa, jotta saadaan kattava kuva, missä 

kontekstissa yksilöt toimivat työelämässä.  

 

Laajempi kiinnostus oppivaa organisaatiota kohtaan virisi 1990-luvulla. 

Yritysjohtajat ja muut asiaan perehtyneet tahot ovat todenneet luontaisen 

uudistumisen tärkeyden merkityksen osana organisaation toimintaa. 

Organisaation uudistuminen ei onnistu ainoastaan liikkeenjohdon 

ohjaustoimin, vaan uudistuminen tulee rakentaa osaksi organisaation 

luontaista toimintaa. (Vanhala ym. 1997: 151)   

   

Senge on jaotellut organisaation uudistumisen ja oppimisen mukautuvaan 

oppimiseen (adaptive learning) sekä tuottavaan oppimiseen (generative 

learning). Mukautuva oppiminen on ensimmäinen vaihe kohti oppivaa 

organisaatiota. Mukautuva oppiminen nimensä mukaisesti mukautuu 

ympäristön muutoksiin. Perinteiset byrokraattiset ja autoritääriset yritykset, 

jotka menestyivät aikoinaan jäykkine organisaatiorakenteineen, eivät 

pärjäisi enää nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehitys näistä 
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byrokraattisista organisaatiorakenteista kohti organisaation mukautuvaa 

oppimista on vain ensiaskel matkalla oppivaksi organisaatioksi. 

Oppimisessa on pohjimmiltaan kysymys halusta olla tuottava, eli toisin 

sanoen kehittää osaamista ja kyvykkyyksiä. Tämän vuoksi yritykset 

keskittyvät tuottavaan oppimiseen, jossa on kyse uuden tiedon luomisesta. 

Myös mukautuvalle oppimiselle on sijaa oppivassa organisaatiossa, mutta 

pääpaino tulisi olla tuottavalla oppimisella, joka ei ainoastaan sopeudu 

ympäristöön vaan luo myös aktiivisesti uutta. (Senge 1990: 8) 

  

Organisaation oppimista tapahtuu kun työntekijöiden kulttuuriset 

kokemukset, osaaminen, rutiinit, muistot, tietojärjestelmät, tiedollinen 

pääoma sekä oppiminen yhdistyvät. Työntekijöitä tai johtoa saattaa 

vaihtua, mutta organisaatiossa säilyy samat normit ja arvot, jotka ohjaavat 

yksilöiden toimintaa tavalla, joka on ominaista juuri ko. organisaatiolle. 

Organisaation kohdatessa ja ratkoessa toimintaympäristöstä tulevia 

haasteita, organisaation jäsenille muodostuu yhteisiä osaamisalueita, jotka 

edustavat koko organisaation laajuista kollektiivista oppimista. Uusien 

työntekijöiden liittyessä organisaatioon he oppivat edeltäjiltään tietoja ja 

taitoja. Organisaation oppimisessa tärkeä ulottuvuus onkin jatkuvuus. 

(O’Keeffe 2002: 133) Näitä ja monia muita organisaation oppimiseen 

liittyviä asioita käsitellään tämän luvun aikana. 

 

3.1 Organisaation käsite 

Ennen perehtymistä organisaation oppimiseen on hyvä määritellä, mitä 

tässä yhteydessä tarkoitetaan organisaatiolla. Käsittelyn ulkopuolelle 

rajataan erilaisten organisaation rakennemallien käsittely. Matriisi- ym. 

organisaatiomuotojen käsittely ei tuo lisäarvoa tälle tutkimukselle. Sen 

sijaan tarvitsemme määritelmän mikä ja mitä organisaatio on. Mielestäni 

Vanhalan ym. määritelmä on osuva. Se kuvaa hyvin organisaation 

tehtävää ja sosiaalista luonnetta. 
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”Tavallisimman määritelmän mukaan organisaatio on sosiaalinen 

järjestelmä, jolla on tietyt tavoitteet ja sen jäsenten tiedostama, 

tarkoituksellisesti luotu rakenne. Muita organisaation ominaisuuksia ovat 

jatkuvuus ja vakaisuus toiminnassa, työnjako ja koordinointi sekä 

todettavissa olevat rajat, ts. yksiselitteinen käsitys siitä kuka on 

organisaation jäsen”. (Vanhala ym. 1997: 131) 

 
Edellisestä määritelmästä on tärkeää havaita organisaation olevan 

”sosiaalinen järjestelmä”. Näin ollen organisaation määritelmän mukaan 

organisaatioon kuuluu enemmän kuin yksi ihminen. Suuri osa yrityksistä ei 

siis ole organisaatioita, työskenteleehän niissä usein vain yksi henkilö. 

Myös ”työnjako” viittaa organisaatioiden koostuvan useammasta kuin vain 

yhdestä henkilöstä. Rakenteella puolestaan tarkoitetaan organisaation 

pysyviä ominaisuuksia, jotka ovat suurelta osin tietoisen luomisen tulosta, 

mutta osittain myös itsekseen ajan myötä kehittyneitä. Rakenne 

muodostuu työnjaon seurauksena syntyneestä tehtävärakenteesta, 

raportointi- ja ohjaussuhteista sekä koordinointijärjestelmistä. (Vanhala 

ym. 1997: 131-132) 

 
Juuti (1999: 208) on määritellyt organisaation avoimeksi sosiaaliseksi 

järjestelmäksi, joka koostuu useasta eri osajärjestelmästä. Organisaatio 

saa syötteitä, joita se muuntaa ja luovuttaa panoksena ympäristölleen, 

sekä käyttää ympäristöstä saatavaa palautetta toimintojensa ohjauksen 

apuna. Esimerkkinä tästä mainittakoon sairaalat, jotka parantavat sairaita 

potilaita, tai koulut, jotka opettavat oppilaita vieläkin viisaammiksi. Alla 

oleva kysymyksistä ja vastauksista koostuva taulukko kuvaa myös hyvin 

organisaatiota ja sen suhdetta ympäristöönsä. 

 

 

 

 

 

 



 36 

KYSYMYS VASTAUS 

1. Mistä organisaatio 
muodostuu? 

Ihmisistä ja ihmisten 
muodostamista 
ryhmistä. 

2. Miksi organisaatio 
on olemassa? 

Tiettyjen päämäärien ja 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  

3. Mikä on 
organisaation suhde 
ympäristöönsä? 

Ympäristön 
ominaispiirteet 
määrittävät 
organisaation 
ominaisuuksia. 
Organisaation ja sen 
ympäristön välisen 
vuorovaikutuksen 
ominaisuudet 
heijastuvat 
organisaation 
rakenteeseen. 

4. Miten organisaatio 
toimii? 

Ympäristöön 
sopeudutaan pyrkimällä 
löytämään tietynlainen 
tasapaino työnjaon 
erilaistuneisuuden ja 
toiminnan 
yhtenäisyyden välillä. 

 
Taulukko 2 Organisaation määrittely kysymysten avulla (Juuti 1999: 207) 

 

Edellä käsiteltiin organisaatioiden rakenteellista puolta, ja niiden suhdetta 

ympäristöönsä eri teoreettisten määritelmien avulla. Tärkeä tekijä toimivan 

organisaation muodostumisessa on myös henkinen puoli. Mielestäni 

organisaation rakenteilla ei ole niinkään merkitystä, mikäli organisaation 

jäsenten välillä ei ole minkäänlaista todellista yhteenkuuluvuutta kuin, että 

heidät on piirretty samaan organisaatiokaavioon yrityksen konsultin 

laatimissa yritysesittelykalvoissa. Tämän vuoksi on perusteltua käydä läpi 

Edgar H. Schein’n määritelmä organisaatiokulttuurista. 

 

”Kulttuuri on perusoletusten malli, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt 

tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai 

sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin 

hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille 
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jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea”. (Schein 

1991: 26) 

 

Edellä mainitulla organisaatiokulttuurin määritelmällä tarkoitetaan 

itsestäänselvyyksiä ajattelu- ja toimintamalleissa, jotka ovat ajan myötä 

siirtyneet tiedostamattomalle tasolle organisaatiossa. Näiden 

perusoletusten pohjalta organisaation eri alaryhmät, kuten tiimit ja yksilöt 

ratkovat vastaantulevia haasteita. Kyseessä eivät siis ole tietoiset 

käyttäytymismallit. Ne jäävät määritelmän ulkopuolelle. (Schein 1991: 26) 

Organisaation rakenteellisten mallien tulisi mielestäni yhdistyä Schein’n 

määritelmään organisaatiokulttuurista, jotta kyseessä olisi todella 

yhtenäinen organisaatio, jota tutkimuksen kohteena oleva oppiva 

organisaatio eittämättä edustaa. Brooks (1999: 128) on jopa maininnut, 

että organisaatio tulisi nähdä kulttuurina, jonka ilmentymiä rakenteet, 

säännöt ja järjestelmät ovat. Rakenteet olisivat siis seurausta kulttuurista 

eikä päinvastoin. Edellä käsitellyt organisaation määritelmät antavat 

mielestäni tässä yhteydessä riittävän kattavan kuvan, mikä ja mitä 

organisaatio on. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään organisaation 

oppimista, joka tuo lisäselvennystä tutkimusongelman ratkaisemisen 

pohjaksi. 

 

3.2 Yksilön oppimisesta organisaation oppimiseen 

Organisaation oppimisessa on kysymys kollektiivisesta tapahtumasta. 

Organisaation voidaan todeta oppivan yhtä nopeasti kuin sen hitain osa. 

Lähes kaikissa artikkeleissa ja teoksissa joihin tutustuin, mainittiin, että 

organisaation oppiminen on enemmän kuin vain yksilöiden oppimisen 

summa. Näin myös O’Keeffen artikkelissa Organisational Learning: a New 

Perspective. Yksilön oppimisen vaikutukset ulottuvat organisaation 

institutionaalisiin oppimismekanismeihin saakka, jolloin myös 

organisaation muut toimijat hyötyvät organisaation laajentuneesta 

tietovarannosta. (O’Keeffe 2002: 134)  
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Ryhmän oppimisena voidaan pitää ryhmän jäsenille yhteiseksi 

muodostuvien maailmankuvien ja jaettujen skeemojen syntymistä. Toisten 

kokemukset kasvattavat myös ryhmän muiden toimijoiden osaamista. 

Toisin sanoen ryhmän jäsenille muodostuu osaamista sellaisia tilanteita 

varten, joissa he eivät ole itse olleet mukana. Oppivan organisaation on 

luotava järjestelmiä, jotka tehostavat 

 

• uuden tiedon muodostumista, keräämistä ja tallentamista 

• tiedon omaksumista ja siirtoa organisaatiossa.  

(Huuskonen 1997: 174 – 175) 

 

Ryhmäoppimisen järjestäminen on helppoa, mikäli ryhmän jäsenten 

vuorovaikutus on luonnollista, eli he ovat työn puolesta päivittäin 

tekemisissä keskenään, sekä fyysisesti samassa paikassa. Samoissa 

tiloissa yhteistyötä tekevät ihmiset oppivat toisiltaan automaattisesti, eikä 

erikoisjärjestelyjä tarvita. Opitun siirtäminen organisaatiossa hankaloituu 

huomattavasti, kun toiminta hajaantuu eri maantieteellisille alueille, tai 

esimerkiksi aikaerosta johtuen. (Huuskonen 1997: 175) 

   
Omat kokemukseni ryhmäoppimisesta tukevat Huuskosen näkemystä. 

Samoissa tiloissa tai samassa työhuoneessa toisten kanssa 

työskennellessä oppii väistämättäänkin tietoja ja taitoja, vaikka ei 

aktiivisesti kiinnittäisi oman tekemisensä ohessa huomiota työtovereiden 

tekemisiin. Edellä mainittu edistää kätevästi organisaation oppimista 

esimerkiksi tilanteessa, jossa uusi työntekijä tulee yritykseen ja hänet 

laitetaan työskentelemään kokeneen kollegansa kanssa samoihin 

työtiloihin.   

 
Ryhmäoppimisesta puhuttaessa on muistettava ryhmien muodostuvan 

yksilöistä. Ihannetilanteessa myös oppivassa organisaatiossa 

työskentelevien yksilöiden ominaisuudet ovat ryhmien ja organisaation 

toimintaa tukevia. Tällöin vanhat, perinteiset ominaisuudet ja arvot eivät 
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ole välttämättä täysin yhtenevät oppimista tukevan ilmapiirin 

aikaansaamisessa.       

 
Johtajilta vaadittavat ominaisuudet poikkeavat verrattaessa perinteisen 

hierarkisen organisaation johtajia oppivan organisaation johtajiin. Oppivan 

organisaation johtajia voidaan kuvailla opettajiksi, suunnittelijoiksi sekä 

järjestelijöiksi. Johtajan rooli muodostuukin eräänlaiseksi opettajan, tai 

kuvainnollisesti sanottuna ”oppi-isän” tehtäväksi, enemmän kuin 

esimiehen tai päällikön rooliksi. Johtajien tulisi olla vastuussa oppimisesta 

rakentaen organisaation rakenteita oppimista edistäviksi, ja siten 

yksilöiden kyvykkyyksiä sekä osaamista jatkuvasti kehittäväksi. (Senge 

1990: 9) 
          

3.3 Oppivan organisaation ominaispiirteistä ja toimintatavoista  

Mitä ominaispiirteitä oppivilla organisaatioilla on? Mitä yhtäläisyyksiä ja 

tunnuspiirteitä voidaan löytää oppivan organisaation toimintatavoista? 

Mikä erottaa niitä perinteisistä organisaatioista? Näihin kysymyksiin on 

mielestäni oleellista saada vastauksia. Seuraavassa perehdytään asiaan 

vastausten löytämiseksi. 

 

Räsänen (2000: 67) on korostanut, että yritysten tai muiden 

organisaatioiden menestyksen perustuessa henkilöstön osaamiseen ja 

asiantuntijuuteen, on organisaation pystyttävä jatkuvaan oppimiseen. 

Asiantuntijuus on yleisesti ottaen vain väliaikainen tila, jonka ylläpitäminen 

edellyttää uuden oppimista. Näin ollen jatkuva oppiminen on ensimmäinen 

ja tärkein oppivan organisaation ominaispiirre. Seuraavaksi tutustumme 

joukkoon muita oppivan organisaation ominaispiirteitä ja toimintapoja.  

 

Huuskonen (1997: 176) on todennut menestyvien oppivien 

organisaatioiden toimintatavoista löytyvän seuraavia piirteitä: 
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• ”Uusia ratkaisuja kokeillaan jatkuvasti sen sijaan, että yritetään löytää 

lopullisia vastauksia. 

• Improvisointia ja soveltamista arvostetaan enemmän kuin muodollista 

ennustamista. 

• Epäilyä kannustetaan. 

• Vastakkainasetteluja ja paradokseja etsitään.” 

 
Edellä mainituissa neljässä kohdassa korostuu toiminnan satunnaisuus ja 

luovuus, jotka toimivat uuden tiedon lähteinä sekä innoittajina uuden 

tiedon luomiselle. Tärkeää on myös, että ei turvauduta nykytilanteeseen; 

”kaikki on kunnossa”. Oppimisesta ja hallitusta muutoksesta pitäisi pyrkiä 

luomaan instituutio, ei voimassa olevista rakenteista. Rakenteet elävät 

oman aikansa, mutta olosuhteiden muuttuessa niiden tulisi uusiutua. 

Uusiutuminen onnistuu jatkuvan oppimisen avulla. (Huuskonen 1997: 176)  

 

Argyris (1999: 6) on kerännyt tekijöitä, jotka tukevat organisaation 

tuottavaa oppimista ja ovat ominaisia oppivalle organisaatiolle. Alla 

olevassa listauksessa on yhtymäkohtia edellä esiteltyihin Huuskosen 

mainitsemiin tekijöihin. Myös Argyriksen listauksessa mainitaan 

organisaation vallitsevien toimintatapojen kyseenalaistaminen ja uusien 

etsiminen. 

 

• Litteä, hajautettu organisaatiorakenne 

• Tietojärjestelmät, jotka tuottavat julkista ja ajantasaista informaatiota 

organisaation ja sen eri osien toiminnasta 

• Mekanismi organisaation vallitsevien toimintatapojen 

kyseenalaistamiseksi, sekä uusien kokeilujen tukeminen 

• Organisaation suorituskyvyn mittaaminen 

• Organisaation oppimista tukevat kannustimet 

• Myös sellaiset termit ja ideologiat kuten laatujohtaminen, jatkuva 

oppiminen, erinomaisuus, avoimuus ja perinteisten organisaatiorajojen 

ylittäminen kuvaavat organisaation tehokasta oppimista.    

 



 41 

Edellä käsitellyn perusteella jatkuvaa oppimista ja uudistumista sekä 

vallitsevien rakenteiden kyseenalaistamista voidaan pitää oppivan 

organisaation ominaispiirteinä. Stabiilius ja tyytyväisyys vallitsevaa tilaa 

kohtaan voivat muodostua oppimisen ja kehittymisen esteiksi. 

Organisaatiorakenteiden ollessa hyvin hierarkisia ja toimintatapojen 

tarkoin säänneltyjä, vaikeutuu työntekijöiden uusien ideoiden testaaminen 

käytäntöön. Esimerkiksi suurissa yrityksissä toiminnan organisoiminen 

tehokkaaksi vaatii pakostakin säänneltyjä toimintatapoja, eikä vapauksille 

jää yhtä paljon liikkumavaraa kuin pienemmissä organisaatioissa. 

Toisaalta suurien pörssiyritysten sisäiset ja ulkoiset säännöt sekä niiden 

tarkan noudattamisen säännöllinen seuranta, eivät mahdollista 

samanlaista kokeilevaa toimintaa kuin pienemmissä yrityksissä. Tämä ei 

tietenkään tarkoita ettei niiden olisi mahdollista uusiutua, päinvastoin, 

uudistusten käyttöönotto näissä massiivisissa organisaatioissa vaatii vain 

enemmän ponnisteluja kuin pienemmissä organisaatioissa, jotta ne 

saadaan vietyä läpi koko organisaatiotasolla yhtenäisesti. Uudistuminen 

on toki erinomainen asia kilpailukyvyn säilyttämiseksi kaiken kokoisissa 

organisaatioissa. 
 

3.4 Oppivan organisaation tulevaisuuteen suuntautuneisuus  

Oppivan organisaation -käsitteessä painottuu vahvasti tulevaisuuteen 

suuntautuneisuus. Tämä on mielestäni tärkeä seikka. Tulevaisuuden 

huomioiminen toiminnassa tuo mukanaan aikaulottuvuuden ja sen myötä 

paljon muita erityispiirteitä, jotka luovat mielenkiintoisen lisän oppivan ja 

kehittyvän organisaation tutkimukseen. Tämän luvun aikana perehdytään 

oppivan organisaation toimintaan, kun huomion keskipisteenä on 

toiminnan jatkuvuus. Jatkuvuus on ominaista organisaatioille, ja näin ollen 

tulevaisuuden huomioon ottaminen on merkittävässä roolissa.  
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Kuva 3 Todellisuus vs. visio. Nykyisen tilan (todellisuuden) ja tulevaisuuden tavoitetilan (vision) 

välinen ero muodostaa jännitteen, joka toimii virikkeenä tavoitetilaan pääsemisessä (Senge 1990: 

9).  

 
Sengen (1990: 9) mukaan organisaation nykyisen tilan ja tulevaisuuden 

tavoitetilan väliin muodostuu jännite (creative tension), joka toimii 

virikkeenä ja suunnan näyttäjänä tavoitetilaan pääsemisessä. Tällöin 

puhutaan todellisuudesta (current reality) sekä visiosta (vision). 

Todellisuus kuvaa organisaation tämän hetkistä tilaa, jossa yritys on. Visio 

puolestaan on tila, jossa yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Pelkkä 

todellisuuden tai vision määrittely ei riitä aikaansaamaan tehokasta 

muutosta kohti tulevaisuuden tavoitetilaa, visiota. Todellisuuden sekä 

vision molempien tulee olla tarkasti määriteltyjä, jotta haluttuun 

päämäärään päästään. Ainoastaan toisen tilan määrittely ei takaa 

organisaation tehokasta uudistumista. Parhaimmillaan todellisuuden ja 

vision välinen eroavaisuus muodostavat organisaatiossa kehittymistä 

vauhdittavan voiman. (Senge 1990: 9) 

 

Vision viestittäminen kaikille organisaation jäsenille on yrityksen johdon 

tehtävä. Koko organisaation laajuisen vision muodostuminen toimintaa 

ohjaavaksi ja tukevaksi välineeksi on mahdollista, kun vision sanoma on 

käännetty arvoiksi, jotka tukevat organisaation jokapäiväistä toimintaa. 

Työntekijöiden samaistuminen organisaation päämääriin ja tehtäviin sekä 

yrityksen näkeminen jatkuvan oppimisen paikkana, edellyttää vision 

ilmaisemista ja konkretisoimista työntekijöille. Yritysjohdon tehtävänä on 

TODELLISUUS 

VISIO 
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ilmaista organisaation visio yrityksessä, ja saada aikaan yksilöiden ja 

ryhmien sitoutuminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Heraty 

2004: 466)   

 

Oppivalle organisaatiolle onkin mielestäni ominaista eron tekeminen 

nykyisyyden ja tulevaisuuden tavoitetilan välille. Näiden kahden 

ulottuvuuden välistä eroa voidaan pitää kehittämistarpeena. Oppiva 

organisaatio ei siis ole stabiili, muuttumaton organisaatio, vaan siellä 

panostetaan ja pyritään kehittämään organisaatiota aktiivisesti 

tulevaisuuden edellytysten mukaiseksi. Seuraava kuva esittää hyvin 

organisaation oppimista kahdesta eri näkökulmasta. Toinen kuvan kehistä 

huomioi nykyisyyden. Toinen kehä puolestaan varautuu laajamittaisemmin 

tulevaisuuden vaatimuksiin. 
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Kuva 4 Kaksoiskehäoppiminen (Huuskonen 1997: 181)  

 
Organisaation oppimiseen, kuten kaikkeen muuhunkin elämässä liittyy 

myös ristiriitoja ja epäkohtia. Organisaation oppimisen paradoksina 

voidaan pitää oppimisen itsensä muodostumista oppimisen esteeksi. 

Edellä mainittu saattaa kuulostaa ensi kuulemalta hyvin ristiriitaiselle, 

mutta sitä se nimenomaan onkin. Mietitäänpä asiaa hieman. Yhteisön 

oppiessa ja kehittäessä ammattitaitoaan vallitsevissa rakenteissa ja 

toimintaympäristössä, työntekijöiden osaaminen keskittyy nimenomaan 

nykyisissä olosuhteissa menestymiseen. Mitä paremmin nykyisten 

perusoletusten varassa on onnistuttu ratkaisemaan ongelmia ja 

menestytty, sitä vaikeampaa olettamuksista on luopua toimintatapojen 

muuttamiseksi. Tämä kuulostaa järkeen käyvälle, sillä ihmisen on helppo 

elää tuttujen toimintatapojen kanssa. Ne luovat turvallisuuden tunnetta 
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sekä vakautta. Uusi taas koetaan aina jonkin asteisena haasteena ja 

uhkana. Vallitsevissa olosuhteissa menestymistä ja kehittymistä selvittää 

kuvan 3 ylempi kehä. Vaarana tässä mallissa on paikalleen 

”jämähtäminen”. (Huuskonen 1997: 180-181) 

 

Kuvan 3 alempi kehä taas kuvaa luovaa kyseenalaistamista ja kokonaan 

uudentyyppisten toimintamallien etsimistä. Nykyisellä osaamisella ja 

toimintamalleilla on voitu saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset; virheitä 

ei ole tehty, vaan kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Ajan myötä 

vanhat mallit jäävät kuitenkin auttamatta vanhoiksi. Kilpailukyvyn ja 

tuloksellisuuden lisäämiseksi täytyy toisinaan tehdä radikaaleja prosessien 

uudelleenjärjestelyjä tai mahdollisesti suunnitella ne kokonaan uudelleen. 

(Huuskonen 1997: 181)   

 

Edellä esitellyillä kahdella kehällä on selkeät eroavaisuudet.  

Ensimmäinen kehä kuvaa, miten nykyisten henkilöstöresurssien oppiessa 

ja harjaannuttaessa taitojaan, saadaan mahdollisimman hyvä tulos 

aikaiseksi. Jälkimmäinen kehä puolestaan kuvaa uusien ratkaisumallien 

etsimisen merkitystä pitkä-aikaisen ja pysyvän kilpailukyvyn 

saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu liiketoimintaprosesseja uudistamalla, 

jolloin aiemmin opittua kyseenalaistetaan etsien entistä tehokkaampia 

toimintamalleja. Myös kaksoiskehäoppimista kuvaava malli korostaa 

mielestäni oppivan organisaation tulevaisuuteen suuntautuneisuutta. 

Nykyisten perusoletusten kyseenalaistaminen ja vanhoista rutiineista 

luopuminen ovat omiaan luomaan tulevaisuuden vaatimusten mukaisia, 

oppimista edistäviä rakenteita.   

 

3.5 Tiedon määrittely   

Tieto muodostaa yritysten merkittävimmän strategisen resurssin 

nykypäivän liiketoiminnan kannalta. Yritysjohtajien tehtävänä on hallita 

oppimisprosessi ja määrittää sen saavutukset ja lopputulokset, joiden 

pohjalta muodostuu organisaation ehkä jopa tärkein resurssi eli tieto. 
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Suurella osalla yrityksiä ei kuitenkaan ole käytössään tietojohtamismalleja 

tai mittaristoja selvittämään oppimistuloksia, asiantuntemusta, 

kompetensseja sekä tietoja ja taitoja. Järjestelmällistä tiedon johtamista 

voidaan pitää puutteena tämän päivän yritysmaailmassa. (Ordóñez de 

Pablos 2004: 629)   

 

Organisaation tietovarantoon perehtyminen aloitetaan tieto-käsitteen 

määrittelyllä. Mitä tieto on? Mikä sen arvo on? Mihin sitä voidaan käyttää? 

Miten sitä voidaan hyödyntää? Mikä sen merkitys on? Kuten koko 

tutkielman ajan, myös tietoa ja tietovarantoa käsitellään organisaation 

yksittäisen toimijan ts. työntekijän, eli yksittäisen ihmisen näkökulmasta. 

Tästä saadaan mielenkiintoista tietoa esimerkiksi, kun perehdytään 

henkilöstön vaihtuvuuden vaikutuksiin organisaation tietovarannolle.  

  

Aalto & Jarenko (1984: 36) ovat todenneet, että tietoa voidaan pitää 

resurssina siinä missä taloudellisia ja fyysisiäkin resursseja, silloin kun sitä 

käytetään oikein hyväksi ja sovelletaan käytännön toiminnassa. Sen 

erityispiirre on, että sitä tarvitaan muiden resurssien ohjaamiseen. Tieto ei 

ole toisten resurssien tapaan niukka voimavara. Tietoa voi olla jopa liikaa, 

mutta sen laadussa saattaa olla toivomisen varaa. Tiettyyn 

yksityiskohtaiseen tarpeeseen tarvittavasta tiedosta on usein jopa pulaa. 

Mielestäni Aallon & Jarenkon edellä mainittu näkemys, että tieto ei olisi 

niukka voimavara on harhaanjohtava. Tiedon kohdalla määrällä ei voi 

korvata laatua, joten laadukasta tietoa voidaan pitää niukkana 

voimavarana. Seuraavaksi perehdytään tiedon ominaisuuksiin.  

 

Tiedolla on paljon samoja ominaisuuksia kuin muillakin resursseilla. 

Muiden resurssien tapaan alla esiteltyjä tiedon ominaisuuksia voidaan 

ohjata ja valvoa (Aalto & Jarenko 1984: 36): 
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• Arvo. Esimerkkinä tiedon arvosta mainittakoon informaatio, joka auttaa 

tekemään parempia päätöksiä. Tällaista voi olla esimerkiksi tieto 

kilpailijoiden odotettavissa olevista toimenpiteistä. Mitä 

merkittävämmästä asiasta on kysymys, sitä arvokkaampaa tieto on. 

 

• Laatu. Tiedolla on laadullisia ominaisuuksia. Tieto voi olla tarkkaa tai 

epätarkkaa. Tieto voi olla esitetty eri muodoissa, kuten numeroina, 

taulukoina tai raportteina. 

 

• Kustannukset. Tiedolla, kuten kaikilla laadukkailla resursseilla on 

myös hintansa. Tiedon hankinnasta, jalostamisesta, tallentamisesta ja 

jakelusta aiheutuu kustannuksia. 

 

Grönroos & Ståhle (1999: 81) ovat todenneet, että yrityksen tietopääoma 

ei ole pelkkää sisältöä eli tietoa. Tärkeän osan tietopääomaa muodostavat 

myös toiminta ja tapahtumat, joiden seurauksena tieto syntyy. Hypén ym. 

(1986: 29) korostavat tiedon voivan olla olemassa vasta sen saatua 

merkityksen havainnoijan kautta. Mitään asiaa ei voida esittää niin 

täydellisesti ja yksiselitteisesti ilman tulkinnan varaa, ettei se vaatisi 

ennakkotietoja ja päätelmiä tullakseen ymmärretyksi. Tieto muodostuu siis 

uuden informaation pohjalta, jota yksilöt prosessoivat ja peilaavat aiempiin 

kokemuksiinsa. Yksilöt antavat tiedolle merkityksen prosessoimalla sekä 

muodostamalla ja käyttämällä sitä hyväkseen. Yksilöiden toiminnnan 

seurauksena myös organisaation tietovaranto karttuu.   

 

3.6 Tietovarannon määritelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan tietovaranto-käsitteellä samaa kuin 

tietopääoma-käsitteellä. Mielestäni tietovaranto on tässä yhteydessä 

parempi sana kuvaamaan organisaation työntekijöiden tietojen, taitojen ja 

osaamisen seurauksena syntynyttä tietojen keskittymää. Arthur D. Little on 

esittänyt määritelmän organisaation tietopääomasta. Littlen määritelmä on 

hyvin laaja. Mielestäni se kuvaa ja pitää sisällään organisaation resursseja 
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varsin monipuolisesti. Jäljempänä on myös määritelty tietovarantoa, jolloin 

saadaan lisää näkemystä tietovaranto-käsitteestä. Littlen mukaan 

organisaation tietovaranto on 

 

”kokemusten ja ymmärryksen summa. Se pitää sisällään työntekijöiden 

ideat ja taidot, järjestelmät, tutkimuslaboratoriot, brändit sekä toiminnan ja 

kulttuurin, jotka johtavat yrityksen menestykseen”. (Maula 1999: 222)  

 

Organisaation tietovaranto muodostuu yksilöiden osaamisesta. 

Osaaminen koostuu työntekijöiden tiedoista ja taidoista, joita he 

hyödyntävät työssään. Riittävä tietotaito muodostaa yrityksen kilpailukyvyn 

perustan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Pelkkä tietovaranto 

ei kuitenkaan takaa yrityksen ylivertaista suoriutumista kilpailijoihinsa 

nähden. Tärkeäksi muodostuu, miten yksilöiden tietotaitoa osataan 

hyödyntää ja yhdistellä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tietopääoman tehokas 

kehittäminen vaatii organisaation tietotaidon, osaamisen, suhdeverkoston 

sekä uudistumiskyvyn jatkuvaa hallinnointia.  (Grönroos & Ståhle 1999: 

73, 81)         

 

Yrityksen tietopääoma on samanaikaisesti sekä aineetonta että 

dynaamista. Aineeton, vaikeasti havaittava tietopääoma muodostuu 

suhteista ja linkeistä eli yhteyksistä. Vaikeasti havaittavilla 

suhdeverkostoilla voi olla valtavia vaikutuksia organisaation 

tietopääomalle. Suhteet ja ihmisverkostot ovat niihin kuuluville yksilöille 

merkittävää pääomaa. Yksilöiden kautta nämä aineettomat 

suhdeverkostot muodostavat koko organisaatiota hyödyttävän pääoma-

alueen. Aineettomuuden lisäksi tietopääoma-käsitettä kuvaa 

dynaamisuus. Tiedon ollessa jatkuvassa liikkeessä muodostuu uutta 

tietoa. Näin luodaan edellytykset innovaatioiden kehittymiselle. Yrityksen 

uudistumiskyky riippuu pitkälti siitä, mitä enemmän ja mitä nopeammin 

tietoa vaihdetaan. (Grönroos & Ståhle 1999: 74-75)  
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Ordóñez de Pablos (2004: 635-636) on määritellyt tiedollisen pääoman 

olevan ”tietovarasto”, joka organisaatiolla on käytössään tiettynä ajan 

hetkenä. Hän on jaotellut tiedollisen pääoman inhimilliseen, 

rakenteelliseen sekä suhteista muodostuvaan pääomaan. Seuraava kuva 

selvittää tarkemmin jaottelua. 

 
 

 
 
Kuva 5 Tietovarannon muodostuminen (Mukaellen Ordóñez de Pablos 2004: 636) 

 

Organisaation inhimillinen pääoma on yksilöiden tiedoista, kyvyistä ja 

osaamisesta muodostuva tietokokonaisuus. Rakenteellinen pääoma 

puolestaan koostuu organisaation itsensä omistamista tiedoista. Toisin 

sanoen siitä, mitä jäisi jäljelle työntekijöiden lähtiessä yrityksestä. 

Suhdepääoma taas on tietovarannon pääoma-alueista vaikeiten 

havaittavissa ja jäljiteltävissä olevaa. Se käsittää esimerkiksi olemassa 

olevat suhteet ulkopuoliseen ympäristöön. Näin ollen se edustaa toisaalta 

jatkuvuutta ja toisaalta se on osittain ulkopuolisesta maailmasta 

riippuvaista. Ihmisillä on vahva asema suhdepääoman muodostumisessa. 

(Ordóñez de Pablos 2004: 629)    

 

Organisaation tietopääoma, inhimilliset resurssit, ideat ja innovaatiot sekä 

kyky niiden toteuttamiseen tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä 
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tärkeämmässä roolissa tiukan kilpailun markkinoilla selviämisessä. 

Tietopääoma on pystyttävä pitämään ja sitä on pystyttävä kehittämään 

organisaation sisällä. (Grönroos & Ståhle 1999: 159) 

 

Läpikäydyn teoriaosuuden perusteella organisaation tietovarannon 

voidaan todeta muodostuvan organisaation yksilöiden tiedoista, taidoista 

ja osaamisesta. Yksilöiden osaaminen on puolestaan syntynyt 

oppimisprosessin seurauksena. Inhimillisten resurssien resurssien lisäksi 

osaamista on tallentunut organisaation rakenteisiin ja jopa organisaation 

ulkopuolelle. Tällöin on kyseessä edellä käsitelty suhdepääoma, jota voi 

muodostua esimerkiksi yhteistyöstä asiakkaiden tai tavarantoimittajien 

kanssa. Ihmisten tiedoilla ja osaamisella on siis merkittävä vaikutus 

organisaation tietovarantoon. 

 

3.7 Henkilöstön vaihtuvuuden vaikutus tietovarantoon 

Tämän tutkielman aiheena on yksilön oppimisen vaikutus organisaation 

oppimiseen ja tietovarantoon. Henkilöstön vaihtuvuudella on merkittävä 

rooli organisaation oppimiseen ja sitä kautta yrityksen tietovarannon 

kehittymiseen. Organisaation henkilöstössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. 

Ihmiset vaihtavat työpaikkaa, jäävät eläkkeelle tai äitiyslomalle, jolloin 

poislähtevien tilalle rekrytoidaan uusia työntekijöitä. Tällä henkilöstön 

luontaisella vaihtuvuudella voi olla suuri merkitys organisaation 

tietovarannolle. Yritysten on varauduttava henkilöstömuutoksiin, jotta ne 

pysyvät kilpailukykyisinä muihin alalla toimijoihin nähden. Seuraavaksi 

perehdytään henkilöstövaihdosten vaikutuksiin organisaatiossa. 

 

Yrityksen voimavaroista henkilöstöllä on omalaatuinen piirre, verrattaessa 

sitä organisaation muihin resursseihin. Henkilöstön vaihtuvuus ei ole 

ainoastaan organisaation itsensä säädeltävissä, vaan yksittäiset 

työntekijät voivat halutessaan vaihtaa työpaikkaa. Lähtiessään 

organisaatiosta työntekijä vie mukanaan ison määrän osaamista ja tietoa. 

Nämä tiedot muodostuvat yleisistä tiedoista, yrityskohtaisista tiedoista 
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sekä usein myös yrityksen patentoimista tiedoista. Organisaatioiden on 

kyettävä korostamaan positiivisia puolia itsestään työnantajana, ja näin 

vähentämään kilpailevien yritysten houkuttelevuutta itseensä nähden. 

Pystyäkseen hillitsemään henkilöstön vapaaehtoista vaihtuvuutta ja 

pitääkseen omalaatuisen, kilpailuedun muodostavan erityisosaamisen 

hallussaan täytyy yrityksen olla houkutteleva vaihtoehto työntekijöille. 

(Foote 2004: 965-966)     

 

Tiedon säilyminen organisaatiossa henkilöstövaihdosten yhteydessä 

edellyttää työyhteisöltä järjestelmällisiä toimia riittävän osaamistason 

säilyttämiseksi. Yksilöiden vaihtaessa työpaikkaa häviää organisaatiosta 

automaattisesti tietotaitoa poislähtevien mukana, mikäli henkilöstön 

lähtöön ja vaihtuvuuteen ei ole varauduttu. Organisaatiosta poislähtevien 

yksilöiden mukana yrityksestä häviävä tieto voi olla esimerkiksi 

historiatietoa menneistä tapahtumista, yksilön omaa osaamista sekä 

tietoja, jotka vaikuttavat koko työyhteisön organisaatiomuistin tietoihin. 

(Carley 1992: 231) Toisaalta Dalton & Tudor (1979: 225-235) ovat 

todenneet henkilöstövaihdosten voivan myös hyödyttää organisaatiota. 

Organisaatio saattaa saada uutta ja erittäin käyttökelpoista tietotaitoa 

henkilöstövaihdosten seurauksena. Henkilöstövaihdosten vaikutukset 

organisaation muistiin ja osaamiseen voivat siis olla hyvinkin moninaiset.  

 

Seuraavaksi perehdytään Carley’n (1992: 247) tutkimuksen tuloksiin 

henkilöstön vaihtuvuuden merkityksestä organisaation osaamiseen ja 

tietovarantoon. Henkilöstön vaihtuvuuden seurauksena organisaation 

suorituskyky laskee, koska osa organisaation muistista ja siten 

osaamisesta häviää henkilöstön vaihtuessa. Carley’n selvitysten mukaan 

mitä suurempi henkilöstön vaihtuvuus on sitä todennäköisemmin 

työntekijät vaihtavat työpaikkaa, ennen kuin ovat oppineet tehtävänsä 

perusteellisesti. Henkilöiden vaihtaessa työpaikkaa ennen kuin hallitsevat 

tehtävänsä täysin, osaamistaso ei pääse kohoamaan missään vaiheessa 

maksimiinsa. Näin on sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Näin ollen 
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Carley´n tutkimuksen perusteella henkilöstön vaihtuvuudella on 

negatiivinen vaikutus organisaation tietovarantoon.        

 
Carley on esittänyt mielenkiintoisen mittaustuloksen henkilöstön 

vaihtuvuudesta. Tutkimuksessaan hän keskittyi vertaamaan asiantuntija- 

ja johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden vaihtuvuuden merkitystä 

organisaation oppimis- ja osaamistasolle. Työtehtävien vaativuuden 

ollessa alhaista tasoa johdon merkitys organisaation tietomäärään on 

merkittävämpi kuin asiantuntijan. Tutkimuksen mukaan asiantuntijan 

suhteellinen merkitys organisaation tietovarannolle kasvaa, kun tehtävän 

vaativuusaste ja tietointensiivisyys kasvavat. Artikkelissa esitellyn 

tutkimuksen tuloksista ei ilmene suoraan voiko asiantuntijan tietovarannon 

merkitys organisaation oppimiselle ja osaamiselle kohota jossain 

vaiheessa korkeammaksi kuin ylimpään johtoon kuuluvan henkilön 

merkitsevyys. Tutkimuksessa esitellyt tulokset ovat pelkistettyjä, eikä niistä 

voida tehdä suoria johtopäätöksiä, että ylimmän johdon merkittävyys 

organisaation osaamiselle ja tietovarannolle olisi aina korkeampaa tasoa 

kuin asiantuntijan. Carley´n tutkimus antoi kuitenkin mielenkiintoisen 

lähestymistavan henkilöstön vaihtuvuuden merkitykselle organisaation 

osaamisen ja oppimisen kannalta. (Carley 1992: 252) 

 

Henkilövaihdosten seurauksena organisaatiosta häviää osaamista ja 

hiljaista tietoa, joiden kehittyminen on saattanut viedä vuosikausia. Näin 

ollen niiden korvaaminen uudella tiedolla ei onnistu hetkessä. 

Organisaatioiden tulisi varautua näihin muutostilanteisiin jo ennalta 

suunniteltujen järjestelyjen avulla. Osaamisen ja hiljaisen tiedon avoin 

jakaminen työyhteisössä on tehokas keino, joka ehkäisee tehokkaasti jo 

etukäteen niukan osaamisen häviämistä yrityksestä. Eräs keino hiljaisen 

tiedon jakamiseksi tai oikeastaan hiljaisen tiedon muodostumisen 

estämiseksi on tehtäväkierto. Yrityksessä tulisi olla useampi henkilö, jotka 

pystyvät suoriutumaan samasta tehtävästä. Tällöin ei pääse syntymään 

tilannetta, jossa poislähtijä veisi mukanaan yrityksen kaiken osaamisen, 

joltain tietyltä osa-alueelta. 
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4 YHTEENVETO TEORIAOSUUDESTA 

Oppiminen on aktiivinen ja tiedollinen prosessi. Pelkkä asioiden 

ulkoaopettelu ei ole oppimista. Syvällinen oppiminen vaatii ymmärrystä, 

miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Tehokkaan oppimisen 

saavuttamiseksi tärkeää on myös yksilön motivoituminen. Toiminnassa 

tapahtuu asteittaisia muutoksia oppimisen myötä. Muutokset ovat harvoin 

suuria, kertaluonteisia harppauksia. Kehittyminen tapahtuu pitkän ajan 

kuluessa. Oppiminen ilmenee uusina asenteina ja käyttäytymismalleina 

yksilön toiminnassa. Aikuisilla oppijoina on erityispiirre verrattuna lapsiin. 

Aikuisten elämänkokemus on paljon laajempi kuin lasten. Aikuiset pystyvät 

usein hyödyntämään aiempia kokemuksiaan opetellessaan uutta. On 

myös mahdollista, että uuden tiedon opettelu saattaa edellyttää 

poisoppimista vanhasta tiedosta. Tekniikoiden kehittyessä vanhat 

toimintamallit saattavat muodostua käyttökelvottomiksi, jolloin ne voivat 

muodostua oppimisen esteiksi.      

 

Ihmisen toiminnot voidaan määrittää kahteen pääluokkaan. Automaattiset 

toiminnot ovat vaistonvaraisia, eivätkä vaadi aktiivista huomiota. 

Intentionaalisessa toiminnassa on puolestaan kysymys huomiota ja 

tarkkaavaisuutta vaativasta tekemisestä. Ajan myötä toimintojen 

automatisoituminen vähentää kognitiivista kuormitusta, eli minkä verran 

yksilön tulee aktiivisesti kiinnittää huomiota tekemiseensä. Näin ollen 

automaattisten toimintojen määrä lisääntyy, kun taas intentionaalisten 

tietojen määrä vähentyy oppimisprosessin edistyessä. Toimintojen 

automatisoituessa rutiineiksi yksilön osaaminen on jo hyvin kehittynyttä. 

Yksilön vaihtaessa työpaikkaa, saattaa hän samalla viedä suuren määrän 

tietoa ja osaamista mukanaan. Organisaatioiden tulisi olla varautuneita 

työntekijöiden vaihdoksiin, että kaikki yrityksen osaaminen tietyltä osa-

alueelta ei häviäisi kerralla. 

 

Läpikäydyn teoriaosuuden perusteella organisaation tietovarannon 

voidaan todeta muodostuvan organisaation yksilöiden tiedoista, taidoista 

ja osaamisesta. Yksilöiden tiedot, taidot ja osaaminen ovat puolestaan 
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syntyneet oppimisprosessin seurauksena. Yksilön oppimisen vaikutukset 

ulottuvat organisaation institutionaalisiin oppimismekanismeihin saakka, 

jolloin myös organisaation muut toimijat hyötyvät yksittäisten henkilöiden 

kasvaneesta osaamisesta. Organisaation oppimisena voidaan siis pitää 

organisaation jäsenille yhteiseksi muodostuvien maailmankuvien ja 

jaettujen skeemojen syntymistä. Tällöin toisten kokemukset kasvattavat 

myös organisaation muiden toimijoiden osaamista. Tämän seurauksena 

yksilöiden sosiaaliset suhteet nousevat tärkeiksi tiedonsiirron kannalta.  

 

Tutkimuksessa käsitellyn teorian perusteella yksittäisen henkilön 

oppimisella voidaan havaita olevan suora yhteys organisaation 

oppimiseen. Oppimisen seurauksena organisaation hallussa olevat tiedot 

kasvavat. Yksilöiden tietojen pohjalta muodostuva organisaation 

tietovaranto voidaan määritellä ”tietovarastoksi”, joka organisaatiolla on 

käytössään tiettynä ajan hetkenä. Tietovarannosta on tärkeää havaita, että 

se ei ole stabiili tila, vaan siinä tapahtuu jatkuvaksi muutoksia. Tämä 

havainto muodostuu äärimmäisen tärkeäksi, kun muistetaan, että 

organisaatioille on ominaista jatkuvuus. Toisin sanoen organisaatiot ovat 

olemassa määrittelemättömän, usein hyvinkin pitkän ajanjakson. Tämän 

vuoksi ne eivät voi jämähtää paikalleen, vaan niiden on huolehdittava 

jatkuvasta kehittymisestään toisin sanoen myös oppimisesta.  
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5 CASE: TALOUSLEHDISTÖN KIRJOITUKSET 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan teoriaosuudessa 

ilmenneitä asioita talouslehdistön viime vuosien kirjoittelun pohjalta. 

Empiirinen osuus on toteutettu keräämällä talous- ja liike-elämää 

käsittelevän lehdistön kirjoituksia ja artikkeleita, jotka käsittelevät yksilön 

oppimista sekä organisaation oppimista ja tietovarantoa. Tarkoituksena on 

muodostaa kuva, miten yksilön oppimisen merkitys organisaation 

oppimiselle ja tietovarannolle nähdään viime vuosien talouslehdistön 

kirjoittelussa. Aiemmin on jo ilmennyt, että empiirisessä osuudessa 

käsiteltävä aineisto on kerätty Talouselämä-lehden vuosien 1999, 2002 

sekä 2005 artikkeleista, jotka käsittelevät tutkimusaluetta. Seuraavaksi 

tutkitaan, esitellään ja analysoidaan aineiston sisältöä käyttäen 

tutkimusmetodina tyypittelyä, kuten on todettu tutkimusmetodologiaa 

käsittelevässä luvussa 1.4. Tutkimalla ja analysoimalla lehdistön 

kirjoituksia, jotka pohjautuvat suurelta osin käytännön työelämän 

tapahtumiin, tilanteisiin ja ympäristöön, saadaan havainnollisia 

tutkimustuloksia, jotka auttavat peilaamaan käsiteltyä teoriaa käytäntöön.  

 

5.1 Aineiston tyypittely 

Aineiston analysoinnissa tutkimusmetodina käytettävän tyypittelyn 

teoriaan on perehdytty luvussa 1.4, joten sitä ei käsitellä enää tässä 

yhteydessä. Tutkimusaineiston kirjoitukset ja artikkelit on luokiteltu neljään 

eri tyyppiin. Tyypittelyperusteena on käytetty kirjoitusten sisältöä. Toisin 

sanoen, mitä pääasiallista teemaa artikkeli käsittelee. Kaikki kirjoitukset 

käsittelevät laajemmassa kontekstissa ajatellen jollain tapaa oppimista ja 

tietoa, mutta teemat, joista aihetta lähestytään vaihtelevat. Kirjoitukset 

muodostavat mielestäni melko yhtenäisen aineiston. Tämä selittyy sillä, 

että aineisto on kerätty kokonaan saman julkaisun eri numeroista. Aiheet 

eivät rönsyile juurikaan eri suuntiin, vaikka painotuseroja niissä on. 

Lähestymistapa on myös hyvin taloustieteellinen, käsitteleehän 

Talouselämä-lehti nimensä mukaisesti talous- ja liike-elämää käsitteleviä 

aihealueita. 
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Eri tyypit on nimetty niitä kuvaavan nimen mukaan. Tyypit ovat Koulutus, 

Oppiminen, Tieto ja Työyhteisö. Artikkeleissa tietoa, tietovarantoa sekä 

yksilöiden ja organisaatioiden oppimista on käsitelty näkökulmista, jotka 

viittaavat edellä mainittujen tyyppien nimiin. Jäljempänä käsitellään kutakin 

neljää tyyppiä ja niiden erityispiirteitä tarkemmin. Esille nousee teemoja, 

jotka ovat yhteisiä kunkin tyypin lehtiartikkeleille. Ennen yksittäisten 

tyyppien tarkempaa analysointia perehdytään tutkimusaineiston 

havaintojen jakaantumiseen tyypeittäin. Samalla tutustutaan kunkin tyypin 

havaintomäärien jakaantumiseen tutkimusvuosittain. Näin saadaan 

mielenkiintoista informaatiota, miten paljon ja minkätyyppisiä asioita 

Talouselämä-lehdessä on käsitelty tutkimusaiheen tiimoilta eri vuosina.        

 

Alla oleva Taulukko 3 havainnollistaa kunkin tyypin esiintymistä 

tutkimusaineistossa. Aineisto muodostuu 33:sta lehtikirjoituksesta. Eniten 

havaintoja on Tiedossa, yhteensä 12 kappaletta. Tiedon havaintomäärät 

jakaantuvat epätasaisesti tutkimusvuosille. Vuonna 1999 havaintoja oli 

kahdeksan kappaletta, mikä on selkeästi enemmän kuin kahtena muuna 

tutkimusvuonna, jolloin havaintoja oli kaksi vuotta kohden. Tämä saattaisi 

selittyä sillä, että monessa kirjoituksessa käsiteltiin hiljaista tietoa. Hiljainen 

tieto –termin voidaan ajatella tulleen suuren yleisön tietoisuuteen 1990-

luvun lopulla, joka selittäisi suurta kirjoitusten määrää aiheesta. Muiden 

tyyppien havainnot jakaantuvat tasaisemmin. Toiseksi eniten havaintoja 

on Koulutuksessa, yhteensä yhdeksän kappaletta. Kirjoitukset aiheesta 

ovat lisääntyneet hieman vuosittain. Vuonna 1999 havaintoja oli kaksi 

kappaletta, vuonna 2002 kolme kappaletta ja vuonna 2005 neljä 

kappaletta. Kolmas tyyppi on nimeltään Oppiminen. Selkeästi oppimista 

käsitteleviä kirjoituksia oli vuonna 1999 vain yksi kappale, kahtena muuna 

vuonna niitä oli kumpanakin kolme. Työyhteisö pitää sisällään viisi 

havaintoa. Vuodelta 2002 löytyi yksi kirjoitus, vuosina 1999 ja 2005 

havaintoja oli kaksi vuotta kohden. 

 



 57 

TYYPPIEN FREKVENSSIT

12

9

7

5

0

2
4

6

8

10
12

14

Tieto Koulutus Oppiminen Työyhteisö

Yhteensä 33 kpl
 

Taulukko 3 Tyyppien Frekvenssit 

 

5.2 Tyypit 

5.2.1 Tieto 

Ensimmäisenä tutkitaan eniten havaintoja sisältävää tyyppiä eli Tietoa. 

Tämän ryhmän kirjoituksissa painottui yksilöiden tiedot, osaaminen sekä 

tietämyksen siirtäminen muille organisaation jäsenille. Seuraavat 

lainaukset on valittu kuvastamaan tälle tyypille ominaisia tekijöitä. 

Professori Pirjo Ståhle on todennut Salon (2002a: 56) artikkelissa 

tietovarannosta seuraavaa: ”Kaikissa yrityksissä on paljon tietoa, jota ei 

ole koottu, kirjattu ja arkistoitu. Kaikkea tietoa ei löydy tietokoneelta, 

manuaaleista tai toimintaohjeista. Jopa 90 prosenttia yritysten 

kilpailukykyyn vaikuttavasta tietovarannosta on niin sanottua hiljaista 

tietoa, joka perustuu ihmisten kokemuksiin, tulkintoihin, näkemyksiin ja 

ajatusmalleihin”. 

 

Salo (2005: 41) on kirjoittanut Talouselämä-lehdessä hiljaisesta tiedosta: 

”Monet työpaikat tuntevat ja tunnistavat jo niin sanotun hiljaisen tiedon. 

Hiljainen tieto on sitä tietoa, jota itsekullekin työyhteisön jäsenistä kertyy 

työvuosien aikana. Se on osin faktaa ja ammatillista rutiinia, mutta suurelta 

osin intuition, kokemuksen ja vuorovaikutuksen yhteydessä kertynyttä 
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osaamista, jota ei ole kirjattu manuaaleihin eikä muistioihin. Se on myös 

sellaista tietoa, jonka vajeen tai puuttumisen huomaa vasta, kun 

tiedonhaltija lähtee talosta.” 

 

Edellä käsitelty toi hyvin vahvistusta teoriaosuuden toisessa luvussa 

muodostuneeseen käsitykseen, että työtehtävien perinpohjainen 

hallitseminen syntyy vasta vuosien työkokemuksen ja koulutuksen 

pohjalta. Yksittäiselle työntekijälle kehittyy tietotaitoa, jota ainoastaan itse 

pystyy täysimääräisesti hyödyntämään. Edellä olleet viittaukset 

teoriaosuudessakin mainittuun hiljaiseen tietoon ovat tämän tutkielman 

näkökulmasta välittömässä yhteydessä henkilöstön vaihtuvuuteen. 

Saattaahan yksittäisellä työntekijällä olla tietoja ja osaamista, joita muilta 

ei löydy. Työntekijän vaihtaessa työtä organisaatio voi menettää arvokasta 

osaamista.   

 

Teoriaosuudessa mainittiin, että tiedon siirtäminen nopeuttaa 

oppimisprosessia huomattavasti. Tätä näkemystä tukee myös Rajalahden 

(1999: 39) kirjoitus: ”Orgaanisessa ympäristössä, esimerkiksi 

asiakaspalvelussa, tieto perustuu yksittäisen työntekijän kokemuksiin. 

Johdon haasteena on luoda työntekijöiden välille suhteita, joissa tieto 

alkaa virrata”. (Rajalahti 1999: 39) 

 

Holtarin (2005: 47) näkemys osaamisesta on hyvin samankaltainen kuin 

aiemmin teoriaosuudessa käsitelty Aallon & Jarenkon näkemys tiedosta. 

Myös osaaminen voidaan nähdä resurssilähtöisestä näkökulmasta: 

”Osaamisen johtamisen ydin on ymmärtää yksikön oppimista ja osaamista. 

Toisaalta osaaminen on raaka-ainetta -  massaa, jonka pitää uudistua 

yrityksen tarpeita ja päämääriä ennakoiden. Tämä viileän mekanistinen 

näkökulma tekee osaamisesta samanlaisen johtamisen kohteen kuin 

investoinnit tai yritysostot” (Holtari 2005: 47) 

 

Edellä käsitellyn perusteella saatiin tämän tutkielman kannalta arvokasta 

tietoa. Yksittäisen työntekijän hallussa on tietoa, joka hyödyttää koko 
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organisaatiota yksilön ollessa organisaation jäsen. Tilanne muodostuu 

organisaation kannalta haasteelliseksi, kun työntekijä vaihtaa toiseen 

yritykseen. Tällöin osa työntekijän oppimisen seurauksena syntyneistä 

tiedoista häviää organisaation tietovarannosta. Kaikki tieto ei ole 

siirrettävissä automaattisesti työntekijältä toiselle, vaan vaatii syvällisen 

oppimisprosessin muodostuakseen. Talouselämä-lehden kirjoituksissa 

tietoa käsiteltiin paljon yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Kirjoituksista 

oli selkeästi havaittavissa yksittäisten työntekijöiden tietojen keskeinen 

merkitys koko organisaation tietovarannon muodostumiselle. 

 

5.2.2 Koulutus 

TietoEnatorin toimitusjohtaja Matti Lehti on todennut: ”Mitään työtä ei 

pysty täysipainoisesti tekemään, ellei huolehdi kouluttautumisestaan ja 

kehittämisestään” (Salo 1999: 42). Tämä viesti käy selväksi kirjoituksista ja 

artikkeleista, joista tämän luvun empiirinen aineisto koostuu. Jäljempänä 

olevat lainaukset ovat poimintoja Koulutus-tyyppiä käsittelevistä 

artikkeleista. Ne kuvaavat tyhjentävästi tämän tyypin sisältöä, joten luvun 

lopussa niiden pohjalta tehtyä analysointia voidaan perustellusti pitää 

hyvin edustavana. 

 

Kankareen (2005: 73) mukaan eräässä ulkomaalaisomisteisessa 

Suomessa toimivassa yhtiössä toteutettiin kolmivuotinen 

johtamiskoulutusohjelma. Yhtiössä oltiin erittäin tyytyväisiä 

koulutusohjelman aikaansaamiin tuloksiin. Tulosten voitiin havaita 

vaikuttaneen koko organisaation tasolla sekä yksittäistä työntekijää 

hyödyttäen. Ohjelman saavutuksina on mainittu esimerkiksi 

seuraavanlaisia tuloksia: 
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• Sisäisen yhteistyön paraneminen organisaatiossa 

• Toisiinsa tutustumisen seurauksena ihmisten oppiminen tekemään 

ryhmätöitä keskenään 

• Ihmisten oppiminen analysoimaan oman yrityksen ja toimialan 

tilannetta 

• Koulutuksen ihmisiä motivoiva vaikutus, sillä osaamisen seurauksena 

heidän työmarkkinakelpoisuutensa työmarkkinoilla kohenee 

 

Eräässä suuressa suomalaisessa langattomaan viestintään 

erikoistuneessa yrityksessä taas on käytössä valmennusohjelma, jossa 

koulutus tapahtuu normaalin työn yhteydessä. Koulutus on ikään kuin 

integroitu osaksi työtehtäviä. Vapaaehtoisille osallistujille muokataan 

heidän tarpeidensa mukainen valmennusohjelma. Seuraava Talouselämä-

lehdestä tehty lainaus kuvaa hyvin tätä käytännön ratkaisua, jossa 

koulutus on yhdistetty selkeästi työn yhteyteen. ”Valmennus on räätälöity 

soveltaen työnpsykologisia varmennusmenetelmiä, kuten 

toimintaympäristön mallinnusta, ryhmädynamiikkaa, kehittävää 

työntutkimusta ja työnohjausta. Valmennukset ovat työntäyteisiä 

oppimistilanteita eivätkä ulkopuolelta tulevaa tiedon kaatoa. Valmennus 

vaatii osallistujilta yhteensä noin kuusi päivää puolen vuoden aikana. 

Valmennus on rakennettu tavalla, joka mahdollistaa yksilöiden ja ryhmien 

oppimisen arjen työssä. Projektissa rakennetaan oppiva organisaatio 

käytännössä. Kukin ryhmä vie kehitystä eteenpäin sekä käytännön että 

teorian tasolla”. (Seies 2002: 52) 

 

Aikuiskoulutusta käsittelevässä luvussa 2.5 nousi esiin, että aikuiset 

pitävät mielekkäänä oppimista, jolla on välitöntä sovellusarvoa 

jokapäiväiseen työelämään. Yritysten järjestämässä koulutuksessa 

reaalisesta työelämästä voidaan ottaa käytännön esimerkkejä opiskelun 

tueksi, joka motivoi koulutukseen osallistujia. Silvo (2005: 71) on 

kirjoittanut yritysten järjestämästä koulutuksesta Talouselämä-lehdessä: 

”Osaamistarveluotain-selvitys toteaa, että yritykset edellyttävät 

henkilöstökoulutukselta kustannustehokkuutta ja työtehtäviin välittömästi 
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liittyvää kehittämistä. Entistä enemmän käytetään yritysten sisäisiä 

kouluttajia ja verkko-oppimista. Osaaminen ymmärretään keskeiseksi 

kilpailukykytekijäksi. Yrityskohtaisesti toteutettavien koulutusohjelmien 

suurimpia etuja on, että valmennus voidaan kytkeä tiiviisti yrityksen omaan 

toimintaan. Pahimmillaan edelleen kuitenkin törmää tilanteeseen, jossa 

tällaista koulutusta ostetaan periaatteella ”äkkiä jotakin ja vähän sinne 

päin” ilman, että tavoitteita olisi mietitty strategian valossa”. 

 

Edellä olevalla koulutuksen räätälöinnillä vastaamaan yrityksen tarpeita 

tulisi teoriassa saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Koulutuksen käsitellessä 

työntekijöiden työhön liittyviä jokapäiväisiä teemoja, heidän voidaan 

olettaa olevan motivoituneita saamaan kaiken mahdollisen hyödyn 

työnantajan järjestämästä koulutuksesta. Luonnollisesti koulutuksen 

onnistumiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten oppimisympäristö 

ja yksilön aiemmat tiedot. Näin ollen koulutuksen onnistumista ei voida 

ennustaa yksiselitteisesti. Silvon mainitsema tilanne, jossa koulutusta 

ostettaisiin yksilön ja organisaation tavoitteita ja tarpeita miettimättä 

kuulosta sen sijaan varsin mielenkiintoiselle. On vaikea ymmärtää minkä 

takia mikään yritys haluaisi kuluttaa työntekijän arvokasta työaikaa 

koulutukseen ilman, että siitä on hyötyä työntekijälle ja organisaatiolle. 

 

Yhteenvetona tämän tyypin kirjoitusten sisällöstä voidaan todeta, että 

niiden mukaan työntekijöiden koulutus on mahdollista järjestää työtehtäviin 

integroituna tai kokonaan erillisenä toimenpiteenä. Kuten jo 

teoriaosuudessa ilmeni, koulutuksen integroimisella työtehtäviin liittyväksi 

saavutetaan yleensä parempi motivaatiotaso oppimiseen työntekijöiden 

keskuudessa. Koulutusta käsitteleviä kirjoituksia oli ilmestynyt 

tutkimusaineistossa mielestäni verrattain paljon. Artikkeleille oli 

tunnusomaista, että ne käsittelivät aihetta yleensä vahvasti eri yritysten 

näkökulmasta. Tämä palveli hyvin myös tämän tutkimuksen tarkoitusta 

saada empiiristä evidenssiä teoriaa täydentämään. 
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5.2.3 Oppiminen 

Tutkimusaineiston yksiselitteisesti oppimista käsittelevät kirjoitukset 

muodostavat kolmannen tyypin. Kirjoitukset jakaantuvat organisaation 

oppimiseen painottuviin ja toisaalta yksilön oppimiseen painottuneisiin 

artikkeleihin. Tämän luvun alkupäässä painotus on organisaatiotason 

oppimisessa ja sen jälkeen painotus vaihtuu enemmän yksilön oppimista 

käsitteleväksi. Seuraava poiminta Salon (2002b: 64) artikkelista tiivistää 

hyvin viestin, joka kirjoituksista oli havaittavissa: ”Yritykset ovat 

kohdanneet muutoksia kautta maailman sivun, mutta eri syistä muutosten 

suuruus on kasvanut ja muutokset on vietävä läpi entistä nopeammin. 

Oppimisen nopeuden pitää jatkuvasti olla suurempi kuin muutosnopeuden, 

muuten yritys kuolee”. 

 

Myös Kohonen (2002: 29) on todennut, että yritysten menestys perustuu 

kasvavassa määrin oppimiseen. Teollisuudessa keskeinen oppimisen alue 

on tuotannon kehittäminen. Tuotannon kehittämisessä jatkuvaan 

oppimiseen ohjaa jo vuotuinen investointitarve, joka on toimialasta 

riippuen 5-12 prosenttia. Ainoastaan tuotannon kehittäminen ei saa 

kuitenkaan olla syy oppimiselle. Yrityskulttuuri on rakennettava oppimista 

tukevaksi. Yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi henkilöstön on 

sisäistettävä jatkuvan oppimisen ja kehittymisen välttämättömyys osana 

jokapäiväistä työtä. 

 

Henkilöstön vaihtuvuudella voi olla organisaation oppimisen kannalta sekä 

negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Usein uuden työntekijän 

rekrytointiin liittyy oppimisriski. Tällä tarkoitetaan, että yksilöltä saattaa 

mennä jopa useampi vuosi opetellessa ennen kuin työnteko muuttuu 

työnantajan kannalta taloudellisesti kannattavaksi. Toisin sanoen voi 

kestää aikansa ennen kun yksilön tuottavuus kohoaa suuremmaksi kuin 

hänestä aiheutuvat palkkakustannukset ovat. Edellä käsitellyssä on kyse 

työssä oppimisesta, joka kartuttaa yksilön osaamista. Myönteistä puolta 

henkilöstön vaihtuvuudessa edustaa taas uuden tiedon ja kokemuspohjan 
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saaminen yritykseen. Uuden henkilön mukaantulo työtiimiin voi kasvattaa 

tiimin tuotosta jopa 50 prosentilla. Tällöin uusi henkilö on tuonut mukanaan 

uutta tietoa ja taitoa, joka on hyödyttänyt myös tiimin muita jäseniä. 

Käsitellyn perusteella henkilöstön vaihtuvuudella voi siis olla merkittäviäkin 

vaikutuksia organisaation tietovarantoon. (Kohonen 2002: 29) 

  

Tästä eteenpäin perehdytään oppimiseen yksilön näkökulmasta. Seuraava 

lainaus Porttisen (2005a: 64) artikkelista korostaa urasuunnittelua ja 

osaamisen kehittämistä motivaation lähteenä: ”Urasuunnittelua Turun 

kauppakorkeakoulussa tutkineen professori Satu Lähteenmäen mukaan 

nykyinen epävarmuus ja pätkätyöelämä kuitenkin pakottavat ihmiset 

suunnittelemaan omaa työuraansa. Suunnittelulla hän tarkoittaa oman 

osaamisen kehittämistä. Se ylläpitää työmarkkinakelpoisuutta. 

Lähteenmäen mielestä työntekijän on myös pohdittava, missä tehtävässä 

viihtyy. Se antaa lopullisen motivaation kehittää omaa ammattitaitoa”. 

 

Vihman (2002: 24-27) artikkeli Talouselämä-lehdessä käsittelee työssä 

oppimista, jota on käsitelty teoriaosuudessa esimerkiksi luvussa kaksi. 

Artikkeli on kirjoitettu 25 suurimman suomalaisyrityksen henkilöstön 

kehittämisestä vastaaville johtajille suoritetun haastattelun vastausten 

pohjalta. Artikkelin viesti on, että tehokkain tapa oppia on 

työssäoppiminen, vaikka artikkelissa on käsitelty myös työstä irrallista 

koulutusta. Alla olevat henkilöstöjohtajien kommentit puoltavat tätä 

näkemystä vahvasti. Niiden perusteella kaikkiin työtehtäviin tulisi 

suhtautua oppimistilanteina, joista voi ammentaa itselleen jotain uutta. 

Esiin nousee myös sellaiset teemat kuin tehtäväkierto sekä erilaiset 

projektit ja työryhmät. Ne mahdollistavat luonnollisesti yksilölle tilaisuuden 

oppia uusia tietoja, joita voi hyödyntää tulevaisuudessa omissa tehtävissä. 

Tehtäväkierto tarjoaa varmasti uudenlaisia näkökulmia hahmottaa oma työ 

osana koko liiketoimintaa. Alla on Vihman artikkelista peräisin olevia 

poimintoja henkilöstöjohtajien kommenteista työssä oppimisesta. 

  



 64 

• ”Jokainen tehtävä on oppimistilanne ja näin pitäisi myös osata 

suhtautua” 

• ”Kovissa paikoissa oppii parhaiten. Lisää tehtäväkiertoa, lisää lyhyitä ja 

pitkiä ulkomaankomennuksia, osallistumista paikallisiin ja globaaleihin 

projekteihin, työryhmiin, virtuaalitiimeihin”. 

• ”Gurut ja ismit ovat out. Mitä ismeissä, teorioissa ja toimintamalleissa 

todella on uutta? Perusasiat ja lainalaisuudet näyttävät olevan 

ytimeltään varsin pysyviä. Kääreet vain muuttuvat” 

 

Kohonen (2002: 29) on kirjoittanut jo teoriaosuudessa tutkitusta 

poisoppimisesta. ”Suurimmat oppimisen ongelmat ovat henkilökunnan 

asenteissa: valtaosa henkilöstöstä saattaa haluta tehdä työnsä kuten 

ennenkin eikä halua muuttaa toimintatapojaan”. Poisoppiminen voi 

muodostua yksilön kannalta suureksikin haasteeksi. Ammatti-ihmiset 

saattavat arvostaa toimintatapojaan niin paljon, että eivät ole halukkaita 

perehtymään tietojen ja taitojen muuttamiseen tähtääviin uusiin ideoihin. 

Ammatti-ihmisiä voi epäilyttää myös uuden tiedon lähde, joka saattaa 

poiketa siitä mihin he ovat tottuneet. Kohonen mainitsee myös mielestäni 

äärimmäisyyksiin menevän käytännön esimerkin, jossa yritys on 

varautunut poisoppimisen mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin 

ennakoivasti, valitsemalla tehdasta perustaessaan vain sellaisia 

työntekijöitä, joilla ei ollut työstä aiempaa kokemusta. Poisoppimisen voi 

muodostua siis merkittäväksi tekijäksi myös käytännön työelämän 

tilanteissa, vaikka edellistä esimerkkiä voidaankin pitää aivan 

ääriesimerkkinä. 

 

Tässä luvussa käsitellyissä artikkeleissa painottui arkinen lähestymistapa 

oppimiseen. Kirjoituksista käy ilmi, että työssäoppiminen on tehokas tapa 

oppia. Poisoppiminen vanhoista toimintatavoista voi sen sijaan muodostua 

haasteeksi yksilölle. Urasuunnittelulla ja omien mieltymysten mukaisella 

työllä on motivaatiota kohottava vaikutus. Talouselämä-lehden kirjoitukset 

käsittelivät oppimista enemmän yrityksen hyötymisnäkökulmasta, ei 

niinkään yksilön kehittymisprosessina. Tämä on hyvin ymmärrettävää, 
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painottuvathan lehden kirjoitukset talouteen, liike-elämään ja 

kansantalouden kehittymiseen. Nämä katsontakannat määrittelevät myös 

vahvasti, miten oppiminen nähdään. Työpsykologiaan, opetukseen tai 

koulutukseen erikoistuneissa lehdissä oppiminen oltaisiin saatettu nähdä 

hieman erilailla, enemmän yksilön kehittymiseen liittyvänä ilmiönä. 

  

5.2.4 Työyhteisö 

Neljäs käsiteltävä tyyppi on Työyhteisö. Tämän tyypin kirjoituksista esille 

nousseet teemat käsittelevät sellaisia aihe-alueita, kuten työyhteisössä 

vallitsevat sosiaaliset suhteet, osaamisen keskittyminen vain harvoille 

ihmisille organisaatiossa sekä työntekijöiden vaihtuvuus. Kaikilla edellä 

mainituilla seikoilla on vahva vaikutus organisaation oppimiseen ja 

tietovarantoon. Aluksi perehdytään organisaatiossa vallitseviin sosiaalisiin 

suhteisiin.  

 

”Yrityksen osaamisen kehittäminen on paras menestymisen tae 

kiihtyvässä kilpailussa. Kyky oppia on tietopääomaakin tärkeämpi taito. 

Oppiminen on sosiaalinen tapahtuma, jossa luodaan uutta tietoa ja uusia 

tulkintoja ja jossa kokemukset saavat uuden merkityksen. Jotta 

kokemusten vaihto, parhaiden käytäntöjen siirtäminen eteenpäin ja tiedon 

välittyminen organisaatiossa onnistuvat, tarvitaan elävää ja tiivistä 

vuorovaikutusta. Sisäisen vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen laatu 

merkitsee menestyksen kannalta jopa enemmän kuin yksilöiden 

osaamisen taso tai se, mihin organisaation pienemmät yksiköt yksinään 

pystyvät. Vuorovaikutuksessa liikkuu elintärkeä tieto ja sen mukana 

välittyy energia, joka on organisaation polttoainetta. Erilaisten sisäisten 

kehittämisohjelmien suosio on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Ne 

liittävät ihmisiä yhteen arkityöstä poikkeavalla tavalla. On oivallettu, että 

näissä tilaisuuksissa verkostoidutaan ja luodaan yrityksen identiteettiä ja 

kulttuuria, ei yksistään kartuteta tietoja ja taitoja”. (Masalin 1999: 49) 
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Kuten edellä olevasta lainauksesta voidaan havaita sosiaalisilla suhteilla ja 

ihmisten välisellä aktiivisella vuorovaikutuksella on organisaatiossa  tiedon 

muodostumisen ja levittämisen kannalta merkittäviä tehtäviä. Masalin on 

korostanut oppimista nimenomaan sosiaalisena tapahtumana. Sosiaaliset 

suhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus on nähty keskeisiksi välineiksi 

oppimisen ja tiedon välittymisen näkökulmasta. Teoriaosuudessa 

sosiaalisia suhteita sekä tiedonsiirtoa on käsitelty esimerkiksi luvuissa 3.2 

sekä 3.6.  

 

Pysytellään vielä henkilöstöön ja työyhteisöön liittyvissä aihepiireissä, 

tutkimalla henkilöstön vaihtuvuutta ja sen vaikutuksia organisaatiolle 

Säntin (2002: 64) kirjoituksen pohjalta. Puntaroitava teema vastaa 

tavallaan kääntäen tämän tutkielman tutkimusongelmaan. Henkilöstön 

vaihtuessa tai lähtiessä yrityksestä, häviää heidän mukanaan tietoa, joka 

vaikuttaa tietovarantoon sitä supistavasti. ”Klisee on oikeassa. Osaava 

henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Mutta jos käy ikävästi, 

liiketoiminalle välttämätön ydinosaaja voi jättää firman vaikka huomenna. 

Siitä huolimatta monet yritykset tuntevat huonosti henkilöstöriskinsä. 

Riskeistä tyypillisimpiin kuuluu ydinosaamisen kasautuminen vain 

muutaman konkarin harteille. Varsinainen aikapommi tilanteesta syntyy, 

jos tiedon siirtäminen nuoremmille on vaikeaa esimerkiksi vinksallaan 

olevan ikärakenteen vuoksi”. 

 

Nykyään ei enää riitä, että organisaatiot olisivat varautuneet yksittäisten 

työntekijöiden lähtöihin. On nimittäin mahdollista, että kokonaiset tiimit ja 

ryhmät vaihtavat yhdellä kertaa toisen työnantajan palvelukseen. Tämä 

mielenkiinoinen havainto tuo täydentävää informaatiota teoriaosuudessa 

käsiteltyyn henkilöstön vaihtuvuuteen. Porttisen (2005b: 62) artikkelissa on 

lueteltu useampi esimerkki rahoitus- ja mainostoimistoaloilta, joissa 

yritykset ovat rekrytoineet kokonaisia asiantuntijatiimejä toiselta yritykseltä. 

Tällaisella useamman työntekijän yhtäaikaisella lähdöllä saattaa olla 

merkittäviä vaikutuksia yksittäisen organisaation osaamisen ja 

tietovarannon kannalta. Porttinen (2005b: 62) kirjoittaakin artikkelissaan 
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osuvasti: ”Varsinkin pienelle toimistolle kokonaisen ryhmän lähteminen 

saattaa olla jopa kohtalokasta”. 

 
Seuraavassa on vielä katkelma Vihman (2005: 37) Talouselämä-lehdessä 

julkaistusta kirjoituksesta. Se kuvastaa, miten useat tässäkin tutkielmassa 

käsitellyt teoriat liittyvät käytännössä läheisesti toisiinsa. ”Vaikka hyvin 

koulutetut oppivat nopeasti uutta tietoa, he ovat huonoja muuttamaan 

uskomuksiaan. Johtamisen pitää kuitenkin muuttua jo siksikin, että 

yritysrakenteet ja toimintatavat muuttuvat, kun kumppanuudet ylittävät 

organisaatioiden rajat”. Lainaus kuvaa hyvin useamman teoriaosuudessa 

käsitellyn teeman suhdetta toisiinsa. Vihman kirjoituksessa mainitaan 

”kumppanuuksien ylittävän organisaatioiden rajat”. Tämä asia liittyy 

läheisesti Ordóñez de Pablos’n tietovarannon muodostumiseen liittyvään 

malliin, joka koostuu muun muassa suhdepääomasta. Suhdepääomahan 

muodostuu myös organisaation ulkopuolisista suhteista. Johtamisen, 

yritysrakenteiden ja toimintatapojen muutos taas viittaa oppivan 

organisaation ominaisuuksiin, joita on käsitelty luvussa 3.3. Uskomusten 

muuttaminen puolestaan viittaa esimerkiksi teoriaosuudessa käsiteltyyn 

poisoppimiseen ja muutosvastarintaan.  

 

Työyhteisö-tyypissä käsitellyt teemat liittyivät vahvasti organisaation 

henkiseen puoleen. Toisin sanoen ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin, 

joilla on vaikutusta tiedon levittämisen kautta organisaation oppimiseen. 

Sosiaalisella kanssakäymisellä lienee myös vaikutusta henkilöstön 

vaihtuvuuteen. Kannustavan työilmapiirin voidaan kuvitella saavan ihmiset 

viihtymään työssään ja sitä kautta sitoutumaan työyhteisöön. Tämän 

tyypin artikkelit käsittelivät läheisesti teoriaosuudessakin esille nousseita 

teemoja. Tutkimusaineistosta olisi voinut kuvitella löytyvän enemmänkin 

artikkeleita, jotka olisivat käsitelleet työyhteisön henkistä puolta, jolla on 

merkittävä vaikutus yksilöiden oppimiseen. Tulevaisuudessa uskon tämän 

tyyppisten kirjoitusten lisääntyvän, ja laajemmaltikin työyhteisön oppimista 

käsittelevien kirjoitusten määrän kasvavan. Kilpailun ja työtahdin 



 68 

kiristyessä työyhteisöön ja sen hyvinvointiin liittyvät aihealueet nousevat 

entistä tärkeämmiksi. 

 

5.3 Tutkimustulokset 

Tässä yhteydessä esitetään lyhyesti empiirisestä aineistosta nousseita 

tutkimustuloksia. Seuraavan luvun johtopäätöksissä esitetään 

yksityiskohtaisempi ratkaisu tutkimusongelmaan. Tutkimusaineisto 

muodostui 33 havainnosta, jotka luokiteltiin neljään eri tyyppiin. Tyypit 

olivat Tieto, Koulutus, Oppiminen ja Työyhteisö. Tyyppien nimet kuvaavat 

aihealueita, joiden näkökulmasta oppimista ja tietovarantoa käsiteltiin 

tutkimusaineistossa.    

 

Tutkimuksessa havaittiin, että yritysten menestys perustuu kasvavassa 

määrin oppimiseen. Oppiminen vaikuttaa koko organisaation tasolla sekä 

yksittäistä työntekijää hyödyttäen. Koulutuksella on ihmisiä motivoiva 

vaikutus, sillä sen avulla heidän työmarkkinakelpoisuutensa 

työmarkkinoilla kohenee. Organisaatio taas hyötyy yksilön oppimisen 

seurauksena kohonneesta osaamis- ja tietotasosta työntekijän toimiessa 

tehokkaammin.    

 

Tutkimusaineistosta ilmeni, että jopa 90 prosenttia yritysten kilpailukykyyn 

vaikuttavasta tietovarannosta on tietoa, joka perustuu ihmisten 

kokemuksiin, tulkintoihin, näkemyksiin ja ajatusmalleihin. Sitä ei ole 

tallennettu minnekään, vaan se on ainoastaan omistajansa eli yksittäisen 

työntekijän tiedossa. Aineistosta nousi useaan otteeseen esiin havainto, 

että työntekijöiden vaihtuvuudella saattaa olla kohtalokkaita seurauksia 

yksittäiselle yritykselle, mikäli niukka tieto on vain harvojen työntekijöiden 

hallussa. Työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa organisaatiosta häviää 

väistämättä tietotaitoa. Kaikki tieto ei ole siirrettävissä automaatisesti 

työntekijältä toiselle. Tieto muodostuu oppimisen ja ammatillisen 

kokemisen kautta. Tiedon kulun edistämisellä voidaan kuitenkin tukea 
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tiedon leviämistä organisaatiossa. Työntekijöiden sosiaalisella 

vuorovaikutuksella on tärkeä rooli tiedon kulussa.  

 

Kuten jo aiemmin ilmeni, tutkimusaineistosta olisi voinut kuvitella löytyvän 

enemmän artikkeleita, jotka olisivat käsitelleet työyhteisön henkistä puolta, 

jolla on merkittävä vaikutus yksilöiden oppimiseen. Tulevaisuudessa 

tämän tyyppisten kirjoitusten voidaan olettaa lisääntyvän, ja laajemmaltikin 

työyhteisön oppimista käsittelevien kirjoitusten määrän kasvavan. Kilpailun 

ja työtahdin kiristyessä työyhteisöön ja sen hyvinvointiin liittyvät aihealueet 

nousevat entistä tärkeämmiksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmassa tutkittiin yksilön oppimisen vaikutuksia organisaation 

tietovarannolle. Asioita tarkasteltiin ensin teoreettiselta kannalta. Tämän 

jälkeen siirryttiin empiiriseen aineistoon, joka muodostui Talouselämä-

lehdessä julkaistuista tutkimusaihetta käsittelevistä kirjoituksista. 

Tutkimusaineisto koostui 33:sta kirjoituksesta, jotka luokiteltiin neljään 

tyyppiin. Tyyppien nimet olivat Koulutus, Oppiminen, Tieto ja Työyhteisö. 

Nimet kuvaavat aihealueita, joiden näkökulmasta oppimisen vaikutuksia 

tietovarantoon käsiteltiin kirjoituksissa. 

 

Yksilön oppimiseen vaikuttavat monet yksilöstä riippuvat ja riippumattomat 

tekijät. Oppimiseen läheisesti liittyvä tekijä on poisoppiminen. 

Poisoppimisella tarkoitetaan, että toisinaan yksilöiden on purettava 

vanhoja tietojaan ja käyttäytymismallejaan voidakseen oppia uutta. 

Vanhojen tietojen purkaminen saattaa muodostua yksilötasolla 

haasteelliseksi tehtäväksi, mikäli aiemmat toimintatavat ovat muuntuneet 

vuosien varrella rutiineiksi.  

 

Poisoppimisen lisäksi motivaatiolla on keskeinen merkitys yksilön 

oppimisen kannalta. Syvällinen oppiminen vaatii motivaation lisäksi 

ymmärrystä, minkä vuoksi asiat tehdään juuri tietyllä tavalla. Aikuiset 

odottavat oppimiselta ja koulutukselta välitöntä hyötyä, esimerkiksi 

työtehtävien tehokkaamman hoidon muodossa. Oppimisympäristö ja 

sosiaaliset vuorovaikutussuhteet taas ovat osittain yksilöstä 

riippumattomia tekijöitä, joilla on kuitenkin vaikutusta oppimiseen. Niiden 

avulla yksilö saa palautetta ja ärsykkeitä, jotka vaikuttavat 

oppimisprosessiin. 

 

Yksilön oppiessa hänen tietonsa lisääntyvät. Yksilön lisääntyneellä 

tietomäärällä taas on vaikutusta organisaation tietovarantoon. 

Organisaation oppiminen on enemmän kuin vain yksilöiden oppimisen 

summa. Tällä tarkoitetaan, että yksilöiden kokemukset kasvattavat 

organisaation muidenkin toimijoiden osaamista. Toisin sanoen 
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organisaation yksilöille muodostuu osaamista sellaisiakin tilanteita varten, 

joissa he eivät ole itse olleet mukana. Yksilöiden tietojen levittäminen 

edellyttää sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemista ja edistämistä 

organisaatiossa. Näin yksilöiden tiedot saadaan mahdollisimman laajaan 

ja tehokkaaseen käyttöön. 

 

Tutkimusaineistosta nousi esiin havainto, että työntekijöiden 

vaihtuvuudella saattaa olla kohtalokkaita seurauksia yksittäiselle 

yritykselle, mikäli niukka tieto on vain harvojen työntekijöiden hallussa. 

Työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa organisaatiosta häviää väistämättä 

tietotaitoa. Kaikki tieto ei ole siirrettävissä automaattisesti työntekijältä 

toiselle. Tärkeä havainto on, että tieto muodostuu ainoastaan oppimisen ja 

ammatillisen kokemisen kautta. 

 

Tarkasteltaessa yksilön oppimisen vaikutuksia organisaation 

tietovarannolle sitten teoreettisestä lähestymistavasta tai viime vuosien 

talouslehtien kirjoitusten pohjalta, voidaan yksilön oppimisella ja tiedoilla 

todeta olevan huomattavia vaikutuksia organisaation tietovarantoon. 

Talouslehtien kirjoituksissa käsitellyt teemat olivat samoja kuin 

teoriaosuudessa, mutta toisinaan aihetta oli käsitelty hieman 

voimakkaammin taloudellisesta näkökulmasta. Toisin sanoen ihmisten 

oppiminen ja tiedot nähtiin vahvasti organisaatiota hyödyttävänä tekijänä. 

Kirjoituksissa tarkastelunäkökulma oli harvemmin ainoastaan yksilön 

kehittymiseen liittyvissä tekijöissä.   

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla saatiin selkeitä havaintoja 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tutkimusaineiston pohjalta tehdyt 

havainnot yksittäisen työntekijän merkityksestä organisaation 

tietovarannolle tukivat ja vahvistivat teoriaosuudessa esille nousseita 

tekijöitä. Yksittäisen työntekijän tiedoilla saattaa olla huomattavia 

vaikutuksia organisaation tietovarannolle, se ilmeni tässä tutkimuksesta 

selkeästi. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista saada selville yksilön 

oppimien tietojen laatua ja arvoa organisaatiolle. Tällöin voitaisiin suorittaa 
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kvantitatiivinen mittaus esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa. Myös 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkempi tutkiminen oppimiseen 

vaikuttavana tekijänä saattaisi tuoda lisäarvoa oppimista käsittelevään 

tutkimukseen.            
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