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Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi kilpailukyvyn keskeisistä avainresursseista. 
Ympäröivän maailman nopea muutostahti ja teknologian mahdollistama kehitys oh-
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Competent and well-being personnel is one of the key resources for an organiza-
tion’s competitiveness. The rapid change pace of the world and the technological 
development encourage employees to continuous learning and self-development. 
Learning at work has become an increasing part of every employee's life and work-
ing day, as the majority of the skills needed at work are learned through the job. For 
this reason, organizations must understand the factors that can be used to support 
this informal learning and at the same time take care of staff well-being at work. 

This qualitative case study aimed to find out the factors that can be used to promote 
and support continuous informal learning at work and the resulting job well-being. 
Learning and well-being at work were examined from the long-term employee's per-
spective. The study identified factors that promote and impair an individual’s learn-
ing at work. Also, the study looked at how learning at work can support job well-
being. The empirical data of the study were collected by semi-structured thematic 
interviews and analyzed by the Gioia method, which is an inductive content analysis 
method. 

Based on the research results, an individual's learning at work is influenced by the 
individual's characteristics, the structural and social interactions of the work environ-
ment, as well as the learning opportunities provided by the work tasks and sufficient 
time resources. Also, strong supervisory work, clear operating models and pro-
cesses, and an open and equal atmosphere can be seen as key factors supporting 
learning at work, and thus also well-being at work. 
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1. Johdanto 
 

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Jo pitkään on puhuttu työn murroksesta, 

mutta nyt keskusteluun on noussut myös osaamisen murros (Sitra 2019).  Osaami-

sen ja sitä tukevan jatkuvan oppimisen voidaan katsoa olevan, hyvinvoivan henki-

löstön ohella (Panari, Guglielmi, Simbula & Depolo 2010, 175; Schulte & Vainio 

2010), kilpailukyvyn keskeisiä avainresursseja (Collin 2007, 201; Jerez-Gomez, 

Cespedes-Lorente & Valle-Cabrera 2005, 724; Senge 1990; Saksi 2013, 55; Tynjälä 

2008, 131).  

 

Muuttuva maailma edellyttää työntekijöitä jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä 

(Rauramo 2008, 167; Marsick, Watkins, Callahan ja Volpe 2008, 592). Työnantajan 

odotukset työntekijää kohtaan kasvavat jatkuvasti.  Työntekijältä odotetaan erin-

omaista ja tehokasta suoriutumista nykyisistä työtehtävistä, mutta samalla myös jat-

kuvaa uusien taitojen ja osaamisen kartuttamista. (Greco, Charlier & Brown 2019, 

179-180) Työntekijöiden tulee varmistaa oman osaamisensa ajantasaisuus pysyäk-

seen kiinnostavana ja haluttavana työntekijänä, josta ei haluta luopua (Füchten-

kort & Harteis 2007, 139).  

 

Teknologian kehittyminen haastaa perinteiset toimintamallit ja mahdollistaa samalla 

asioiden tekemisen paremmin ja älykkäämmin (Sitra 2019; Tynjälä 2008, 131). 

OECD:n (2019) tutkimuksen mukaan automaatio uhkaa 7,2% Suomen nykyisistä 

työpaikoista. Saman tutkimuksen mukaan 26,4% suomalaisista työpaikoista on 

muuttumassa merkittävällä tavalla seuraavan 10-20 vuoden aikana. On siis selvää, 

että osaamista pitää kehittää ja lisätä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa jatkuva op-

piminen on läsnä niin yksilön kuin organisaationkin arjessa ja työssä oppiminen on 

osa jokaisen työpäivää. 

 

Ympäröivän maailman muuttuminen edellyttää organisaatioiden näkökulmasta op-

pimista mahdollistavien olosuhteiden luomista. Organisaation eri tasoilla tapahtuvaa 

tiedon jakamista ja luomista tulee pystyä tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla, 

jotta varmistetaan niin organisaation kuin yksittäisen työntekijänkin kilpailukyky. Or-

ganisaatioiden tulee pysähtyä miettimään, miten nykyisillä resursseilla voidaan 

luoda lisää arvoa, mutta samalla heidän tulee huolehtia myös henkilöstönsä 
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hyvinvoinnista ja jaksamisesta (Manka & Manka 2016, 51-52). Tästä syystä organi-

saatioiden on tärkeä ymmärtää tekijöitä, joilla voidaan tukea työssä oppimisen ja 

osaamisen kasvua (Viitala 2005, 16-17) sekä saada ymmärrystä henkilöstönsä nä-

kemyksiä ja kokemuksia erilaisista oppimiseen ja tätä kautta työhyvinvointiin liitty-

vistä tekijöistä. Organisaatioiden on hahmotettava asiat, joihin henkilöstö tarvitsee 

tukea tai mitä osa-alueita organisaation tulee omassa toiminnassaan vahvistaa op-

pimisprosessien ja -tulosten tukemiseksi. Näin organisaatiot voivat ottaa suunnitte-

lussaan ja toimenpiteissään entistä paremmin huomioon nämä oppimista ja samalla 

työhyvinvointia tukevat tekijät.  

 

Työssä oppiminen ja työhön liittyvä oppimisen tutkimus ovat olleet kasvavan mie-

lenkiinnon kohteena jo muutaman viime vuosikymmenen ajan. Niihin liittyvää tutki-

musta on tehty laajasti useilla eri tieteenaloilla, joita ovat edustaneet muun muassa 

psykologia, sosiologia, kasvatustieteet, organisaatiotieteet ja strateginen henkilös-

töjohtaminen. (Fuller & Unwin 2011, 46; Tynjälä 2013, 11-12) Ensimmäinen kan-

sainvälinen ja poikkitieteellinen konferenssi työstä ja oppimisesta, Researching 

work and learning international conference, pidettiin jo vuonna 1999 (Fenwick 

2008a, 228) ja konferenssi on jatkanut toimintaansa säännöllisesti tähän päivään 

asti.  

Myös informaalin oppimisen ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimus on ollut viime vuo-

sikymmenten aikana aktiivista. Informaalilla oppimisella tarkoitetaan epämuodollista 

oppimista ilman varsinaista opetuksellista kontekstia (Cunningham & Hillier 2013, 

38; Eraut 2004b, 250). Sen voidaan ajatella sijoittuvan aina jonnekin tarkoitukselli-

sen ja tiedostamattoman oppimisen välimaastoon (Eraut 2004b, 250). Organisaa-

tion näkökulmasta informaali työssä oppiminen voi tapahtua myös suunnittelematta, 

mutta sen toteutuminen edellyttää organisaatiolta tarkoituksen mukaisia ja täsmälli-

siä toimia (Tynjälä 2013, 18-19). Informaaliin oppimiseen liittyvän aiemman tutki-

muskirjallisuuden keskinäinen vertailu on haastavaa, sillä tutkimuksen kontekstit 

eroavat aina toisistaan.  Tutkimusten vertailua ei myöskään helpota työssä oppimi-

sen laaja käsitteistö, informaalin työssä oppimisen termin monimuotoinen määrittely 

(Fenwick 2008a, 239) sekä informaalia oppimista käsittelevien tutkimusten erilaiset 

viitekehykset (Jeong, Han, Lee, Sunalai ja Yoon 2018, 130). Lewinin kenttäteorian 
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perusteella voidaan kuitenkin todeta, että oppiminen on aina riippuvaista tilanteessa 

vallitsevista olosuhteista sekä yksilöstä itsestään (Marsick 2009, 271). Eri konteks-

teissa ilmenevät oppimisolosuhteet eivät siis välttämättä tuota samanlaisia oppimis-

tuloksia (Kyndt, Vermeire & Cabus 2016, 444). Tästä syystä informaalin oppimisen 

tarkastelu yksittäisen organisaation kontekstissa on hyödyllistä. Tarkastelun kautta 

organisaatio voi ymmärtää paremmin oman organisaationsa osalta keskeisiä oppi-

mista tukevia tekijöitä ja niiden vaikutuksia. 

Tutkielman toinen aihepiiri, työhyvinvointi, on myös hyvin paljon tutkittu aihealue. 

Työhyvinvoinnin tutkimuskenttä on laaja ja tarkastelunäkökulmat aiheeseen vaihte-

levat suuresti. Työhyvinvoinnin tutkimuksesta on löydettävissä useita eri lähestymis-

tapoja. Osa tutkimuksista esimerkiksi painottuu työn stressitekijöiden ja työuupu-

muksen tarkasteluun (esim. Laschinger, Heather & Fida 2014; Panari et al. 2010), 

kun taas osa työhyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta lähestyy aihetta positiivisen 

psykologian ja työn imun näkökulmista (esim. Hakanen 2004; Youssef-Morgan & 

Luthans 2015; Luthans et al. 2007). Keskittyminen työhyvinvoinnin positiivisiin teki-

jöihin edistää työhyvinvoinnin tukemista ja lisäämistä sen sijaan, että keskityttäisiin 

vain ongelmien ehkäisyyn.  Tästä syystä tässä tutkielmassa tarkastellaankin työn-

tekijöiden kokemuksia työhyvinvointia edistävistä tekijöistä. Työssä oppimisen ja 

työhyvinvoinnin aihepiirien ajankohtaisuudesta huolimatta aiemmasta tutkimuskir-

jallisuudesta ei vielä löydy kovinkaan paljon työkontekstissa tapahtuvan oppimisen 

ja työhyvinvoinnin välistä suhdetta tutkivaa tutkimusta (ks. Watson, Tregaskis, Ge-

dikli, Vaughn ja Semkina 2018). Tälle tarkastelunäkökulmalle on siis tarvetta. 

 

Omassa pro gradu -tutkielmassani haluan tutkia työssä tapahtuvaan informaaliin 

oppimiseen liittyviä kokemuksia sekä työssä oppimisen linkittymistä työhyvinvoin-

tiin. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii Helsingin seudun Osuuspankki (OP 

Helsinki) ja tarkempana kohderyhmänä vähintään seitsemän vuotta OP Helsingissä 

työskennelleet työntekijätasossa toimivat henkilöt. Valinta kohdistettiin heihin, sillä 

usein yritysten henkilöstökoulutus jakautuu epätasaisesti (Tilastokeskus 2020). 

Myös OP Helsingissä aktiiviset osaamisen kehittämistoimenpiteet keskittyvät usein 

työuransa alussa oleviin henkilöihin (OP 2020a). Henkilökunnan osaamisen 
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kehittäminen nähdään myös yhtenä finanssialan johtamisen suurimpana haasteena 

(Saksi 2013, 159).  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, joiden avulla pitkäaikaisen henkilöstön 

jatkuvaa informaalia työssä oppimista ja tätä kautta syntyvää työhyvinvointia voi-

daan tukea. Yrityksen tulisi saada parempi ymmärrys henkilöstönsä kokemuksista, 

jotta rajallisia resursseja pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaammin tukemaan myös 

tämän kohderyhmän jatkuvaa työssä oppimista. Vaikka tämä tutkielma keskittyy in-

formaalin työssä oppimisen tarkasteluun, ei formaalia oppimista voida täysin sivuut-

taa. Nämä kaksi erilaista oppimisen muotoa, kun linkittyvät hyvin usein toisiinsa käy-

tännön toiminnassa (Marsick 2009, 271). Työssä on tarkoitus tarkastella informaalin 

työssä oppimisen kokemusta pitkäaikaisen henkilöstön ja tarkemmin yksilön näkö-

kulmasta. Tutkimuksen pääpaino on tekijöissä, jotka työyhteisön jäsenet kokevat 

tärkeiksi tiedon jakamisen ja oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan 

oppimista nimenomaan jatkuvana, työn tekemisen ohessa tapahtuvana, epämuo-

dollisena oppimisena. 

 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan työssä oppimisen ja työhyvinvoin-

nin kokemusta työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää niitä 

yleisiä ja erityisiä tekijöitä, joita organisaation on otettava huomioon edistääkseen 

työssä oppimista ja pystyäkseen tätä kautta lisäämään työntekijän työhyvinvoinnin 

kokemusta. Tutkimuksen tutkimuskysymyksinä ja niiden alakysymyksinä toimivat 

seuraavat kysymykset: 

 
Mitkä tekijät edistävät yksilön informaalia työssä oppimista?  

• Mitkä yksilötekijät edistävät työssä oppimista? 

• Mitkä työyhteisö- ja organisaatiotekijät työyhteisön jäsenet kokevat 

tärkeiksi työssä oppimista edistäviksi asioiksi?  

• Mitkä asiat koetaan työssä oppimisen esteiksi?  

 Miten työssä oppimisella voidaan tukea työhyvinvointia? 

• Mitä ovat ne asiat, joiden koetaan edistävän työhyvinvoinnin  

lisääntymistä?  
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Tutkimuksessa on kaksi päätutkimuskysymystä, joista ensimmäinen tarkastelee te-

kijöitä, jotka vaikuttavat yksilön jatkuvaan, informaaliin työssä oppimiseen. Organi-

saation on tärkeä ymmärtää näitä erilaisia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotekijöitä 

ja niiden vaikuttavuutta oppimisprosesseihin sekä oppimistuloksiin, jotta voivat tu-

kea yksilön työssä oppimista entistä paremmin. Ensimmäistä päätutkimuskysy-

mystä tukee kolme alakysymystä, joista ensimmäinen käsittelee työssä oppimiseen 

vaikuttavia yksilötekijöitä. Toinen alakysymys käsittelee työntekijän näkemystä työ-

yhteisö- ja organisaatiotekijöistä, jotka hän kokee tärkeiksi työssä oppimista edistä-

viksi tekijöiksi. Kolmas alakysymys käsittelee työssä oppimisen esteeksi koettuja 

tekijöitä.  

 

Toinen päätutkimuskysymys tarkastelee sitä, miten työssä oppimisella voidaan tu-

kea työhyvinvointia. Tätä toista päätutkimuskysymystä tukee alakysymys, jolla sel-

vitetään työntekijän kokemuksia asioista, jotka lisäävät henkilökohtaista työhyvin-

voinnin kokemusta. Tällä alakysymyksen laajemmalla näkökulmalla halutaan saada 

ymmärrys työntekijän työhyvinvointiin olennaisesti liittyvistä asioista. Laajalla kysy-

myksen asettelulla tavoitellaan ymmärrystä merkittävimmistä työhyvinvointia edis-

tävistä tekijöistä. Laaja kysymyksen asettelu mahdollistaa kattavamman kuvan työn-

tekijän työhyvinvoinnin kokemuksesta. Tätä kautta on myös mahdollista ymmärtää 

työssä oppimisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin tukena.  

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Molemmat tutkielman aihepiirit, työssä oppiminen ja työhyvinvointi, ovat omilla ta-

hoillaan laajoja ja paljon tutkittuja osa-alueita. Nopea muutos niin yhteiskunnassa 

kuin työelämässäkin on saanut työntekijät sekä työnantajat huomaamaan oppimi-

sen tärkeyden läpi työuran. Myös tiedeyhteisö on vastannut tähän tarpeeseen jul-

kaisemalla valtavan määrän artikkeleita työssä, työn kautta ja työtä varten tapahtu-

vasta oppimisesta. (Tynjälä 2013,12) Kirjallisuudessa on kuitenkin tutkimusaukko 

työnkontekstissa tapahtuvan informaalin oppimisen ja työhyvinvoinnin osalta. Siitä 

huolimatta, että oppimisen tärkeys hyvinvoinnille tunnustetaan laajasti, ei näiden 

kahden eri osa-alueen keskinäistä tutkimusta ole toistaiseksi tehty vielä kovinkaan 
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systemaattisesti (ks. Hussi 2003; Laine 2015; Watson et al. 2018). Tämän tutkiel-

man empiirisen tutkimuksen näkökulmana on työntekijän subjektiivinen kokemus 

työssä oppimisesta sekä työhyvinvoinnista. Aihe on tärkeä siitäkin syystä, että työs-

sään viihtyvä ja osaava työntekijä on yritykselle tärkeä tuottavuuden lähde (Füch-

tenkort & Harteis 2007, 141) sekä keskeinen edellytys oppivan organisaation ole-

massa ololle (Confessore & Kops 1998, 365).  

 

Organisaation oppiminen rakentuu aina henkilöstön oppimisen varaan. Pelkkä yksi-

lön oppiminen ei riitä, vaan tarvitaan myös kollektiivista oppimista, joka mahdollistaa 

yrityksen toiminnan ja kehittymisen. Näiden kahden oppimistason oppimistulokset 

tulevat näkyviksi organisaation oppimisena. Varsinaisesti organisaation oppimiseen 

voidaan lukea kaikki se näkyvä oppimisen tulos, joka jää jäljelle ihmisten vaihtuessa. 

Näitä asioita ovat organisaation rakenteet, kulttuuri, järjestelmät, toimintamallit, pro-

sessit sekä erilaiset johtamisjärjestelmät. (Viitala 2005, 52-58) Organisaation oppi-

misprosessi voidaan nähdä jatkuvana ja dynaamisena prosessina, jossa tieto liikkuu 

organisaation eri tasoilla mahdollistaen näin organisaation oppimisen ja suoritusky-

vyn parantumisen (Jerez-Gomez et al. 2005, 716). 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan informaalin työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin 

suhdetta sekä niihin keskeisellä tavalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman empiirinen 

osuus rajautuu käsittelemään yksittäisen organisaation työntekijän kokemusta 

työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Eraut (2004b) korostaa työssä oppimisen 

tutkimuksen osalta sen vahvaa kontekstisidonnaisuutta. Työssä oppimiseen liittyviä 

tekijöitä tunnistetaan laajasti, mutta niiden keskinäinen suhde ja vaikutuksen mer-

kittävyys riippuu aina tarkasteltavassa organisaatiossa vallitsevista olosuhteista. 

Yksittäiselle organisaatiolle onkin kannattavaa tarkastella työssä oppimista sen 

omassa kontekstissa. Muuttamalla työskentely-ympäristöä paremmin oppimista tu-

kevaksi voi organisaatio luoda itselleen paremmat lähtökohdat menestymiseen ja 

uudistumiseen. (Eraut 2004b, 268-269) Tutkielman teoreettinen viitekehys on ku-

vattu kuvioon 1. Syvempi tiimi- ja organisaatiotason tarkastelu rajataan tämän tutki-

muksen ulkopuolelle. Syy tälle tarkastelutavalle on se, että yksilön työssä oppiminen 

antaa aina pohjan laajemmalle kollektiiviselle oppimiselle (Viitala 2005, 57), joka on 

myös oppivan organisaation edellytys (Confessore & Kops 1998, 366).  
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Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimuksen pääkäsitteitä ovat informaali työssä oppiminen sekä työhyvinvointi.  

 

Informaali työssä oppiminen  

Informaali työssä oppiminen on oppimista ilman varsinaista opetuksellista konteks-

tia (Cunningham & Hillier 2013, 38; Bauer, Rehrl & Harteis 2007, 28). Informaali op-

piminen voi olla a) tiedostamatonta eli oppimista, joka tapahtuu esimerkiksi sisäis-

tämällä työpaikan käytänteet tai kirjoittamattomat säännöt; b) reaktiivista eli tietoista, 

mutta vahvasti tilanteisiin reagoivaa oppimista, jossa hyödynnetään jo olemassa 

olevaa tietoa ja kokemusta; c) tarkoituksellista työn tekemisen ohessa tapahtuvaa 

oppimista, joka hyödyntää aktiivista ongelman ratkaisua, reflektointia sekä päätök-

sen tekoa (Eraut 2004b, 250-251). Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan 

työssä oppimista työnteon kontekstissa tapahtuvana informaalisena oppimisena, 

jossa tavoitteena ei ole muodollisen pätevyyden tai koulutuksen suorittaminen vaan 

yksittäisen työntekijän osaamispohjan kasvattaminen ja kehittyminen.  Oppiminen 

nähdään työnteon ohessa tapahtuvaksi toiminnaksi, jolle on tyypillistä varsinaisen 

opetuksellisuuden puuttuminen. Tässä tutkielmassa puhutaan informaalista työssä 

oppimisesta myös silloin kun käytetään termiä työssä oppiminen tai oppiminen. 

 

Työhyvinvointi  

Työhyvinvoinnin voidaan katsoa syntyvän työn arjessa (Työterveyslaitos 2020). Se 

on erilaisten ympäristö- ja yksilötekijöiden vuorovaikutuksen tulosta (Manka & 

Manka 2016, 65; Biggio & Cortese 2013; Danna & Griffin 1999). Työhyvinvoinnista 

puhuttaessa kiinnitetään usein huomiota työskentelyolosuhteisiin, työn sisältöön, 
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vaatimuksiin ja organisointiin, työyhteisöön ja siinä valitsevaan ilmapiiriin, johtajuu-

teen sekä yksilön osaamiseen ja terveyteen (Ilmarinen 2006, 132-134).  

 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

 

Tämä tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus ja sen kohteena olivat vähintään seit-

semän vuotta OP Helsingissä työskennelleet työntekijätason henkilöt. Tutkimuksen 

rajauksena oli informaali työssä oppiminen sekä pitkäaikaisten työntekijöiden koke-

mukset työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Tutkimuksen empiirinen osio toteu-

tettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimuksen haastatteluteemoina 

toimivat työssä oppiminen ja työhyvinvointi. Kaikki haastattelut toteutettiin etähaas-

tatteluina ja tehdyissä haastatteluissa hyödynnettiin videoyhteyttä tutkijan ja haas-

tattelijan välillä. Haastattelut toteutettiin vuoden 2020 maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Haastatteluiden kesto vaihteli 39-48 minuutin välillä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

ja litteroitiin analyysiä varten.  

 

Tutkimuksen aineisto analysointiin Gioia-menetelmällä, joka on induktiivinen sisäl-

lönanalyysimenetelmä. Gioia-menetelmä mahdollistaa haastatteluaineiston syste-

maattisen käsittelyn läpinäkyvällä ja täsmällisellä tavalla. (Gioia, Corley & Hamilton 

2013, 15). Menetelmässä haastatteluaineistosta nostettiin tutkittavien teemojen 

osalta relevantteja tekstikatkelmia, joita luokiteltiin Gioia-menetelmän kaksivaihei-

sen analyysin mukaisesti aineistosta syntyviin termeihin, teemoihin ja ydinkategori-

oihin. Analyysin pohjalta saatuja tutkimustuloksia tarkasteltiin lopuksi suhteessa 

aiempaan teoriaan saaden näin vastaukset tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman rakenne koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäinen luku esittelee 

tutkimuksen taustan ja tavoitteen, teoreettisen viitekehyksen sekä tutkimuksen me-

todologian. Tässä ensimmäisessä johdantoluvussa määritellään myös tutkimuson-

gelmat ja tutkimuksen rajaukset. Tutkielman luvuissa kaksi, kolme ja neljä käsitel-

lään aiempaa tutkimuskirjallisuutta informaalista työssä oppimisesta sekä työhyvin-

voinnista. Luvussa kaksi tarkastellaan työssä oppimisen tutkimuksen taustoja ja 
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näkökulmia. Samalla tarkastellaan työpaikkoja oppimisympäristöinä sekä kartoite-

taan informaaliin oppimiseen liittyviä tekijöitä. Luvun kaksi lopussa tarkastellaan 

myös työssä oppimisen vaikutuksia sekä yksilön työssä oppimisen tapoja. Luvussa 

kolme tutustaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen työhyvinvoinnista, sen määritel-

mistä ja työhyvinvointiin liitettävistä tekijöistä. Aiemman tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella rakennetaan kuva työhyvinvointia lisäävistä ja heikentävistä tekijöistä sekä 

niiden vaikutuksista yksilöön.  Luvussa neljä käsitellään informaalin työssä oppimi-

sen ja työhyvinvoinnin välistä suhdetta. Luvussa viisi käydään läpi tarkemmin tämän 

tutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja metodologisia valintoja, tutkimuksen toteutusta 

sekä analyysiä. Luvun viisi lopussa tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuutta. 

Luvussa kuusi esitellään tutkimuksen tulokset ja viimeisessä eli seitsemännessä lu-

vussa esitellään tutkimustulosten yhteenveto ja johtopäätökset, tutkimuksen rajoi-

tukset sekä jatkotutkimusehdotukset. Tutkimuksen rakenne on kuvattu kuvioon 2.  

 

             
Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne  
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2. Työssä oppiminen 

Työssä oppimisen tutkimus on ollut useamman eri tieteenalan mielenkiinnon koh-

teena. Sitä on tutkittu niin sosiologian, psykologian, organisaatiotieteiden kuin ai-

kuiskasvatustieteenkin näkökulmasta (Collin 2007, 198-201; Fuller& Unwin 2011, 

46; Tynjälä 2013,12). Työssä oppimisen tutkimus sisältää hyvin paljon erilaisia ter-

mejä ja käsitteitä sekä näkemyksiä ja näkökulmia oppimiseen. Kansainvälisessä 

työssä oppimisen tutkimuskirjallisuudessa käytettäviä termejä ovat muun muassa 

seuraavat termit: workplace learning, learning at work, learning for work, work lear- 

ning ja work-based learning. Työssä oppimisesta puhuttaessa voidaan sitä tarkas-

tella sekä formaalin koulutuksen että informaalin, ei-opetuksellisessa kontekstissa 

tapahtuvan, oppimisen näkökulmasta käsin. Nykyisellään korostetaan mieluummin 

oppimisen kuin koulutuksen näkökulmaa (Cross 2007, 37), vaikkakaan formaalin 

työssä oppimisen tärkeyttä ei tulisi poissulkea, vaan ennemminkin korostaa molem-

pien oppimismuotojen hyödyntämistä osana työntekijöiden ammatillisen kasvun ja 

osaamisen tukemista (Marsick 2009, 271). Molemmat oppimisen muodot tukevat ja 

täydentävät toisiaan. Suurin osa työssä tarvittavista taidoista kuitenkin opitaan in-

formaalin oppimisen kautta (Cross 2007, 16-17; Marsick 2009) ja tästä syystä tässä 

tutkielmassa keskitytäänkin informaalin työssä oppimisen näkökulmaan. 

Työssä oppimisen monimuotoisuudesta johtuen sille on mahdotonta löytää yhtä yh-

tenäistä teoriapohjaa (Collin 2007, 200; Heikkilä 2006, 49). Oppimista tarkastellaan 

usein konstruktivistisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin. Konstruktivisti-

sen käsityksen mukaan oppiminen rakentuu aina aiemman tiedon ja kokemuksen 

varaan (Billet 2001b, 30-31). Aikuisten oppimista painottava tutkimus korostaa tä-

män lisäksi oppijan kiinnostuneisuuden vaikutusta oppimiseen. Opitun tiedon arvi-

ointi ja reflektointi ovat välttämättömiä tekijöitä teoreettisen ja käytäntöön pohjaavan 

tiedon toisiinsa kytkemiseksi. (Collin 2007, 203-204) Oppimisen konteksti- ja tilan-

nesidonnaisuus liittyy myös sosiokulttuuriseen näkökulmaan, jossa työpaikalla ta-

pahtuvaan oppimiseen voidaan nähdä vaikuttavan sekä laajemmat kulttuurilliset te-

kijät että yksittäiseen organisaatioon ja yksittäisiin oppijoihin liittyvät seikat. (Tynjälä 

2013, 13-14) Eraut (2004a) toteaakin, että kulttuurin vaikutus tietoon ja oppimiseen 

on vahvaa, vaikka puhuttaisiin vain yhden henkilön läsnäolosta ja oppimisesta. 
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Työpaikalla vallitseva kulttuuri heijastuu organisaation toimintoihin, käytänteisiin 

sekä vuorovaikutussuhteisiin ja tätä kautta vaikuttaa yksittäisen työntekijän oppimi-

seen. (Eraut 2004a, 201-202) 

 

Työssä oppimisen tutkimukseen liittyy vahvasti myös monitasoisuus. Tynjälän 

(2008, 150) mukaan oppijoita voivat olla sekä yksilöt, ryhmät, organisaatiot, organi-

saatioiden väliset verkostot tai jopa maantieteelliset alueet. Tätä monitasoisuutta on 

omassa yksilöllisen ja organisatorisen oppimisen välistä suhdetta tutkivassa artik-

kelissaan kuvannut myös Antonacopoulou (2006). Yksilön oppimiseen ja sen suun-

tautumiseen vaikuttaa ympäröivä maailma, sen odotukset ja arvostukset. Yksilöllä 

itsellään on puolestaan rajalliset resurssit vaikuttaa ympäröivään kontekstiin. Tästä 

syystä yksilö joutuu siis tasapainottelemaan omien ja organisaation oppimispriori-

teettien välillä ja päätyy oppimaan asioita organisaatiokulttuurin hyväksymillä ta-

voilla. (Antonacopoulou 2006, 466-468.)  

 

Nykyisen työssä oppimisen tutkimuksen pioneereja ovat Victoria Marsick ja Karen 

Watkins, jotka ovat julkaisseet useita teoksia ja tutkimuksia työpaikalla tapahtuvasta 

oppimisesta. Informaalin ja tahattoman oppimisen malli nousi ajatuksesta korostaa 

oppimista koulutuksen sijaan. Tämä näkökulma mahdollistaa hyötymisen niistä 

luonnollisista oppimismahdollisuuksista, joita jokapäiväinen työelämä pitää sisäl-

lään (Marsick & Watkins 1990,4). Se myös tarjoaa organisaatiolle formaalia koulu-

tusta edullisemman tavan pitää huolta työntekijöidensä yksilöllisestä osaamisesta 

(Füchtenkort & Harteis 2007, 139).  Marsickin ja Watkinsin ajatusmalli tukeutuu pit-

källe teorioihin, jotka käsittelevät aikuisten oppimista sekä kokemukseen perustu-

vaa ajattelua ja reflektointia (Collin 2007, 199-200). 

 

Marsickin ja Watkinsin työssä oppimisen teoriapohja on rakentunut Deweyn reflek-

tointia hyödyntävän ongelman ratkaisun sekä Lewinin korostaman yksilön ja ympä-

ristön vuorovaikutuksen ympärille. He ovat hyödyntäneet myös Argyriksen ja Schö-

nin toimintatieteen (action science) näkökulmaa sekä Kolbin näkemystä informaa-

tion muokkaantumisesta tiedoksi, joko reflektoivan havainnoinnin tai aktiivisen ko-

keilun kautta. (Marsick 2009, 266-267; Marsick & Watkins 2018, 12-14) Marsick ja 

Watkins (1990) ovat alun alkaen tarkastellet työkontekstissa tapahtuvaa oppimista 



 

12 

nimenomaan informaalisena ja ei-tarkoituksellisena työnteon sivutuotteena synty-

vänä ilmiönä. Myöhemmässä vaiheessa Marsick et al. (2008) ovat jatkaneet tätä 

informaalin ja tahattoman oppimisen mallin kehittelyä ja tulleet siihen tulokseen, että 

organisationaalinen konteksti on keskeisessä roolissa oppimisen näkökulmasta. Or-

ganisaation tavoitteet, organisaatiokulttuuri, olemassa olevat rakenteet, prosessit 

sekä käytännöt vaikuttavat yksilön oppimiseen. Organisaatiolla on keskeinen rooli 

oppimisen mahdollistajana tai rajoittajana.  Tämä näkyy oppimiseen käytettävissä 

olevan ajan, resurssien, odotusten sekä palkkioiden muodossa. (Marsick et al. 

2008, 591)  

 

Työssä oppimista voidaan tarkastella tahattoman oppimisen sijaan myös suunnitel-

mallisemmasta näkökulmasta. Esimerkiksi Billett (2001b, 39) tarkastelee työssä op-

pimista enemmän suunnitelmallisena kuin tahattomana toimintana, sillä työntekijän 

oppimista ohjaavat työn vaatimukset. Lisäksi hän korostaa oppimisen osallistuvaa 

luonnetta ja työpaikan osallistavia käytänteitä. Informaalin työssä oppimisen kan-

nalta on tärkeää varmistaa, että oppimismahdollisuudet on sisällytetty organisaation 

normeihin ja työkäytänteisiin, jotta oppiminen voi tapahtua luontevasti työn teon 

ohessa. (Billett 2001a, 209) Billettin (2004) mukaan työssä oppimista tulisi tarkas-

tella osallistumisen, jatkuvuuden ja yksilön sitoutumisen näkökulmasta. Työpaikan 

oppimiskokemukset syntyvät nimenomaan toimintana sosiaalisessa kontekstissa. 

Vuorovaikutuksen asteeseen vaikuttavat sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet 

osallistua toimintaan että yksilön sitoutuminen ja tarttuminen tarjottuihin oppimis-

mahdollisuuksiin. (Billett 2004, 109-115)  

 

Seuraavissa kappaleissa perehdytään tarkemmin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen 

informaalista työssä oppimisesta ja sen määritelmistä. Työssä oppimista tarkastel-

laan sekä oppimisympäristöjen että siihen liittyvien tekijöiden näkökulmista. Työpai-

kan tarkastelu oppimisympäristönä on tärkeää, sillä se luo raamit yksilön työssä op-

pimisen mahdollisuuksiin.  On myös tärkeä ymmärtää yksilön näkökulmaa työssä 

oppiseen liittyvistä tekijöistä sekä yksilön oppimisen tavoista.  
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2.1 Työpaikka oppimisympäristönä 

 

Tarkasteltaessa työpaikkoja oppimisympäristöinä kuvaillaan niitä usein laajentavina 

(expansive) tai rajoittavina (constraining) (Fuller & Unwin 2004, 2011). Fuller ja Un-

win (2004) ovat olleet kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, miten yksilöllisiä oppi-

miseroja voidaan häivyttää luomalla laajentavia oppimisympäristöjä ja tarjoamalla 

enemmän mahdollisuuksia oppimista tukevaan osallistumiseen. Laajat oppimis-

mahdollisuudet voivat näyttäytyä 1) työntekijän mahdollisuutena osallistua useisiin, 

mahdollisesti jopa päällekkäisiin, osaamisverkostoihin (communities of practice, 

CoP), 2) työn organisoinnin mahdollistamana tiedon hankintana ja asiantuntijuuden 

kasvuna, kuten työkiertoina, ja 3) mahdollisuutena osallistua teoreettista tietopohjaa 

vahvistaville kursseille. Työympäristöt, jotka tarjoavat näitä erilaisia osallistumis-

mahdollisuuksia, tukevat ja vaalivat työssä oppimista ja samalla mahdollistavat sekä 

henkilökohtaisen että organisatorisen kehittymisen (Fuller & Unwin 2004,126, 130-

131,133). Taulukkoon 1 on koottu tyypillisiä laajentavan ja rajoittavan oppimisym-

päristön piirteitä. Esimerkiksi esimiesten toiminnan voidaan nähdä olevan joko op-

pimista mahdollistavaa tai rajoittavaa. Tällä esimiesten mahdollistajina tai kontrol-

loijina toimimisella onkin usein kaikista suurin merkitys oppimisympäristön luontee-

seen. (Fuller & Unwin 2004, 130)  

 

Laajentavaa näkökulmaa toteuttava työpaikka mahdollistaa työntekijöilleen aikaa 

oppimisen edellyttämään reflektointiin. Oppimisessa hyödynnetään laajasti rajat 

ylittävää yhteistyötä, jossa taidot ja tiedot voidaan jakaa koko organisaation käyt-

töön. Laajentavassa oppimisympäristössä oppiminen on myös osa valmentavalla 

otteella johdettua työntekoa. Rajoittavat työpaikat puolestaan luottavat vanhoihin 

käytänteisiin ja rajaavat oppimisen vain käsillä olevaan työtehtävään. (Fuller & Un-

win 2011, 52)  
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Taulukko 1. Rajoittavan ja laajentavan oppimisympäristön piirteet (Fuller & Unwin 

2011, 52) 

Laajentava oppimisympäristö Rajoittava oppimisympäristö 

Osaamisverkostoihin osallistumista rohkaistaan  
– työtehtävä/tiimirajat voidaan ylittää 

Osallistuminen rajoitetaan koskemaan vain lähimpiä  
työtovereita – rajojen ylittämiseen ei rohkaista 

Osaamisverkostolla on yhteinen osallistumiseen perustuva 
muisti 

Osaamisverkosto toimii ilman kumulatiivisen  
asiantuntemuksen tavoitetta  

Työssä oppimisen visio – uralla eteneminen huomioitu Lyhyt näköisyys – pääasia on saada työ tehtyä 

Tunnustusta ja tukea työntekijöille oppijoina – uusille  
työntekijöille (myös harjoittelijoille) annetaan aikaa täyspai-
noisiksi yhteisön jäseniksi tulemiseen 

Työntekijät nähdään vain tuotantoyksilöinä – nopea  
siirtyminen aloittelijasta/harjoittelijasta täysin tuottavaksi 
työntekijäksi 

Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä käytetään välineenä 
sekä organisaation että yksittäisen työntekijän tavoitteiden 
yhdenmukaistamiseen 

Henkilöstön kehittämistoimenpiteet yksittäisen työntekijän 
osalta tähtäävät ainoastaan organisaation tavoitteiden 
saavuttamiseen 

Taidot hajaantuneet ympäri organisaatiota –  
moniulotteinen näkemys ammattitaidosta 

Taitojen keskittäminen – tieto/ammattitaito rajautuu vian 
avainhenkilöiden käyttöön 

Erikseen aikataulutettua aikaa reflektointiin ja  
syväoppimiseen myös oman työn vaatimusten ulkopuolelta 

Kaikki koulutus tapahtuu työssä ilman erillisistä aikaa  
reflektiolle, oppiminen rajautuu myös työn välittömiin  
vaatimuksiin 

Esimiehille annettu aikaa henkilöstön kehittämisen  
tukemiseen ja työssä oppimisen helpottamiseen  

Esimiestyö rajoitettu henkilöstön hallintaan ja tavoitteiden 
saavuttamiseen 

Työntekijöille annettu mahdollisuus vaikuttaa  
päätöksentekoon 

Harkintavalta keskitetty avainhenkilöille – työntekijöillä ei 
ole asiaa työpaikalla tapahtuvaan päätöksentekoon 

  
 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen muokkaa organisaatiota aivan, kuten organisaa-

tioympäristökin muokkaa oppimista. Tämä aiheuttaa sen, ettei työssä oppimista 

voida tarkastella irrallisena ja organisaatiosta riippumattomana asiana. On siis tär-

keää löytää työympäristöön tai työtilanteisiin liittyvät tekijät, jotka edistävät tai hidas-

tavat oppimismahdollisuuksien syntymistä. (Fuller & Unwin 2004, 131) Ellström 

(2011) kiinnittää huomiota tämän oppimisen sosiokulttuurisen tarkastelunäkökul-

man haasteellisuuteen ja tarkasteleekin itse oppimispotentiaalia ennemminkin eri-

laisten rakenteellisten olosuhteiden sekä sosiaalisten, organisatoristen ja kulttuuril-

listen tekijöiden summana. Oppimispotentiaali voidaan nähdä joko mahdollistavana 

(enabling) ja rajoittavana (constraining). (Ellström 2011, 108) Oppimispotentiaali 

koostuu seuraavista tekijöistä: 1) työtehtävän ominaisuudet, kuten tehtävien moni-

mutkaisuus ja -muotoisuus, 2) mahdollisuus palautteeseen, arviointiin sekä työn tu-

losten reflektointiin, 3) työprosessien standardointi, 4) työntekijän osallistuminen on-

gelmanratkaisu- ja kehittämisaktiviteetteihin ja 5) oppimisresurssit, kuten aika, vuo-

rovaikutus sekä reflektio. (Ellström 2001, 425). Keskeisenä elementtinä Ellströmin 

(2011, 107) näkemykseen liittyy myös hyödyntävä ja kehittävä oppimisen muoto, 
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joiden välillä työntekijä voi mahdollistavassa oppimisympäristössä löytää sopivan 

balanssin.  

 

Näiden edellä kuvattujen, Fullerin ja Unwinin (2004, 2011) sekä Ellströmin 

(2001,2011), lähestymistapojen väliltä on löydettävissä eroavaisuuksista huolimatta 

myös yhtäläisyyksiä. Molemmat näkemykset kiinnittävät huomiota saman tyyppisiin 

tekijöihin oppimismahdollisuuksia tai -potentiaalia tarkasteltaessa. Työtehtävien 

vaihtelevuudella sekä monipuolisella vuorovaikutuksella nähdään olevan vahva 

rooli työssä oppimisen tukemisessa. Merkittävin ero näiden kahden näkökulman vä-

lillä on niiden erilainen suhtautuminen oppimiseen. Fuller ja Unwin (2004) painotta-

vat oppimisen osallistuvaa luonnetta, kun taas Ellström (2001) nostaa keskiöön op-

pimisen erilaiset muodot, joiden välillä työntekijä tasapainottelee. Työntekijän valin-

taan oppimisen muodosta vaikuttaa työskentelytilanteen kontrollin taso; mitä va-

paammat raamit työntekijälle annetaan, sitä innovatiivisempaa ja luovempaa oppi-

minen on (Ellström 2001,423).  

 

Luodakseen yksilöiden ja tiimien oppimista tukeva oppimisympäristö, tulisi organi-

saation pyrkiä poistamaan oppimisen esteet. Confessore ja Kops (1998, 371) esit-

televät viisi työskentely-ympäristöön liitettävää tekijää, joita organisaation tulisi vaa-

lia: 1) suvaitsevaisuus virheisiin, kokeilun ja riskinoton tukeminen sekä luovuuden 

ja innovoinnin painottaminen, 2) osallistavan johtamistavan käyttö ja vastuun siirtä-

minen organisaation jäsenille, 3) tuki oppimiseen, joka liittyy organisaation tavoittei-

siin ja arvoihin, 4) kannustus avoimen viestinnän sekä tiimityötä tukevien tietojärjes-

telmien käyttöön ja 5) erilaisten mahdollisuuksien ja tilanteiden tarjoaminen yksilöl-

lisen oppimisen edistämiseksi. Näissä edellä luetelluissa organisaation oppimista ja 

tätä kautta oppivaa organisaatiota tukevissa olosuhteissa on paljon samaa kuin Ful-

lerin ja Unwinin (2004, 2011) laajentavassa oppimisympäristössä. Mitä enemmän 

oppimismahdollisuuksia ja osallistumisvaihtoehtoja työntekijälle tarjotaan, sitä use-

ammin niihin tartutaan ja sitä parempaa on oppimisen laatu ja kehittyminen (Billett 

2001a, 210). Tätä tukee myös Schürmannin ja Beausaertin (2016, 150) tutkimustu-

los työntekijöiden oppimisesta nimenomaan uusien ja monipuolisten tehtävien 

kautta. Työssä oppimisen prosessin kannalta onkin tärkeää sekä 
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oppimismahdollisuuksien tarjoaminen että niihin osallistuminen ja toisten kanssa 

vuorovaikutuksessa toimiminen (Tynjälä 2008, 141).  

 

On myös muistettava, että työntekijät tasapainoilevat usein tilanteessa, jossa vas-

takkain ovat tuloksellisuus ja osaamisen kehittäminen. Työntekijä joutuu tekemään 

jatkuvasti valintaa lyhyen ja pitkän aikavälin oppimistavoitteiden suhteen. Osaltaan 

päätökseen on vaikuttamassa organisaation suhtautuminen; arvostetaanko ennem-

min suoritusta vai innovatiivisuutta. Työntekijä tekee päätöksen siitä, oppiiko hän 

asioita suoriutuakseen nykyisestä työstään vai oppiakseen asioita kehittyäkseen ja 

kehittääkseen organisaatiota pitemmällä tähtäimellä. (Greco et al.  2019, 179-180) 

Tämä Greco et al. (2019) kuvaama tasapainottelu on hyvin lähellä Ellströmin (2001) 

kuvausta työntekijän tekemästä päätöksestä hyödyntävän ja kehittävän oppimisen 

välillä. Työtehtävien, työskentelytapojen sekä tulosten tarkka määrittely ohjaavat 

työntekijää valitsemaan oppimisen muodon, joka hyödyntää häntä nykyisissä työ-

tehtävissään ja lisää työn tekemisen tehokkuutta sen sijaan, että hän kehittäisi omaa 

oppimistaan pitkällä tähtäimellä. Kokonaisvaltainen työssä oppiminen kuitenkin 

edellyttää näitä molempia oppimisen muotoja. (Ellström 2001, 423-425) Informaalin 

työssä oppimisen voidaan katsoa pitävän sisällään sekä rutiininomaista että tietoista 

tulkintaa vaativaa tekemisestä. Yksilö tasapainottelee tilanteesta riippuen hyödyn-

tävän ja kehittävän oppimisen välillä, jolloin erityyppiset toiminnot ovat jatkuvassa 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (Ellström 2011, 112)  

 

Informaali työssä oppiminen on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus. Seuraavissa 

kappaleissa keskitytään informaalin työssä oppimisen määritelmien ja siihen vaikut-

tavien tekijöiden tarkasteluun sekä perehdytään erilaisiin yksilöllisiin työssä oppimi-

sen tapoihin.   

 

2.2 Informaali työssä oppiminen 

 

Informaalin oppimisen käsite on hyvin monimuotoinen ja sitä voidaan määritellä use-

alla eri tavalla. Usein määritelmät ovat hyvin laajoja. Määritelmistä on kuitenkin löy-

dettävissä yhtenäinen tarkastelunäkökulma, jossa informaalia työssä oppimista tar-

kastellaan nimenomaan yksilön oppimisena. Tästä huolimatta eri tutkijoiden 
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määritelmät informaalista työssä oppimisesta sisältävät hyvinkin erilaisia lähesty-

mistapoja informaalin oppimisen käsitteeseen. Näitä erilaisia informaalin oppimisen 

määritelmiä on koottu taulukkoon 2. Osa tutkijoista lähestyy termiä hyvinkin laajasti 

(esim. Cunningham & Hillier 2013; Jeong, et al. 2018), osan tarkastellessa sitä puo-

lestaan hieman rajatummasta näkökulmasta käsin (Schürmann & Beausaert 2016).  

 

Yksi tunnetuimmista informaalin oppimisen tarkastelutavoista on Erautin (2004b) 

määritelmä, jossa informaali oppiminen sijoittuu aina jonnekin tarkoituksellisen ja 

tiedostamattoman oppimisen välimaastoon. Informaali oppiminen voi olla a) tiedos-

tamatonta eli oppimista, joka tapahtuu esimerkiksi sisäistämällä työpaikan käytän-

teet tai kirjoittamattomat säännöt; b) reaktiivista eli tietoista, mutta vahvasti tilantei-

siin reagoivaa oppimista, jossa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja koke-

musta; c) tarkoituksellista työn tekemisen ohessa tapahtuvaa oppimista, joka hyö-

dyntää aktiivista ongelman ratkaisua, reflektointia sekä päätöksen tekoa (Eraut 

2004b, 250-251). Tämän tarkastelutavan näkökulmasta informaalia oppimista voi-

daan nähdä tapahtuvan useissa erilaissa tilanteissa, useilla eri tavoilla.   

 

Taulukko 2. Informaalin oppimisen määritelmiä  

  

Cunningham & Hillier  
(2013, 38) 

Informaali oppiminen on kaikkea sellaisesta toimintaa, johon liittyy yksilön pyrkimys lisätä 
ymmärrystä, tietoa tai taitoja ilman suunnitelmallista opetuskontekstia. 

Eraut (2004b, 250) Informaali oppiminen sijoittuu aina jonnekin tarkoituksellisen ja tiedostamattoman oppimi-
sen välimaastoon; se voi olla tiedostamatonta, tietoista tai tarkoituksellista. 

Lohman (2005, 501) Informaalilla oppimisella tarkoitetaan toimintaa, jonka työntekijät aloittavat työympäris-
tössä ja joka johtaa heidän ammatillisten tietojen ja taitojen kehittämiseen. 

Jeong, Han, Lee, Sunalai & 
Yoon (2018,130) 

Informaali oppiminen tapahtuu oppijan omasta aloitteesta joko yksin tai yhdessä muiden 
kanssa, pyrkimyksenä tietämyksen ja taitojen hankkiminen palvellen sekä yksilön että or-
ganisaation tavoitteita. 

Marsick (2009, 273) Informaalia oppimista tarkastellaan usein formaalin, muodollisen, koulutuksen vastakoh-
tana, mutta käytännössä informaalia ja formaalia oppimista on usein mahdoton erottaa 
täysin toisistaan. 

Marsick & Watkins  
(1990, 6-7) 

Informaali oppiminen voi olla suunniteltua tai suunnittelematonta. Se perustuu pääosin ko-
kemuksellisuuteen ja tapahtuu muodollisen koulutuksen tai luokkahuoneen ulkopuolella.  

Schürmann & Beausaert 
(2016, 131) 

Formaalin oppimisen tapahtuessa luokkahuoneessa, tapahtuu informaali oppiminen päi-
vittäisiä tehtäviä suoritettaessa.  

Tynjälä (2013, 18-19) Informaali oppiminen tapahtuu epämuodollisesti ja suunnittelematta, mutta vaatii tiedos-
tettuja, tarkoituksenmukaisia ja täsmällisiä toimia. 
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Informaalille oppimiselle tyypillistä voidaan ajatella olevan myös luokkahuoneetto-

muus (Bauer et al. 2007, 28) ja varsinaisen opettajan puuttuminen (Eraut 2004b, 

250). Tätä kautta informaali oppiminen on kytkettävissä vahvasti työn teon yhtey-

dessä tapahtuvaan yksilön oppimiseen. Omalta osaltaan tämä informaalin oppimi-

sen monimuotoisuus ja   kompleksisuus tuo haasteen myös sen tunnistamisen vai-

keuteen; Mitä tiedostamattomampaa oppiminen on, sitä hankalampaa sitä on tun-

nistaa (Berg & Chyung 2008, 240; Marsick et al. 2008, 591; Tynjälä 2008, 134). 

Eraut (2004b) on törmännyt useissa tutkimuksissaan tilanteeseen, jossa tutkimuk-

sen osallistujat rinnastavat oppimisen nimenomaan formaaliin koulutukseen ja har-

joitteluun. Usein työ ja oppiminen nähdään erillisinä tapahtumina siitäkin huolimatta, 

että tutkimusten perusteella voidaan todeta valtaosan oppimisesta tapahtuvan työn 

teon ohessa, eikä niinkään formaalissa luokkahuonekoulutuksessa. (Eraut 2004b, 

249)  

 

Oppiminen on iteratiivinen prosessi, jossa oppimisen laukaisee tyypillisesti jokin 

haaste tai tarve. Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta oppijan ymmärrys laajenee ja 

hän tulee tietoiseksi omista oletuksistaan. Oppimisprosessi edellyttää sosiaalista 

vuorovaikutusta ja reflektiota. Näin voidaan arvioida opittua, tarkastella mahdollisia 

virheitä ja muodostaa uusia näkökulmia. (Watkins, Marsick, Wofford & Ellinger 

2018, 32) Työkontekstissa tapahtuva oppiminen on jatkuvaa vuorovaikutusta hen-

kilöiden, kokemusten, työkalujen, toiminnan sekä ympäristön välillä. Oppimista ei 

voida erottaa kontekstistaan, mikä aiheuttaa myös sen, että oppimista tulee tarkas-

tella yksittäisen henkilön sijaan myös laajempana kokonaisuutena. (Fenwick 2008b, 

20, 22) Sen tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota oppimisen sosiaaliseen ulottu-

vuuteen ja kokemuksellisuuteen (Eraut 2004b, 247, 250). 

 

Onnistunut työssä oppiminen edellyttää työpaikalta työssä oppimista tukevia raken-

teita sekä yksittäiseltä työntekijältä kykyä tunnistaa työn tarjoamat oppimismahdol-

lisuudet. Edistyksellisempi työssä oppiminen on siis näiden kahden osatekijän 

summa eikä kumpaakaan voida väheksyä. (Ellström 2011, 109) Työympäristöt mää-

rittelevät hyvin pitkälle yksilön osallistumismahdollisuudet erilaisiin oppimistilantei-

siin sekä tuen, jota henkilökohtaiseen ja organisatoriseen kehittymiseen tarjotaan 

(Fuller ja Unwin 2004, 130-131), mutta yksilölliset tekijät, kuten tausta, motivaatio, 
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kiinnostuneisuus, aiemmat kokemukset ja ymmärrys, ohjaavat työntekijän omistau-

tumista ja sitoutumista työssä oppimista kohtaan (Billett 2004,115; Fuller ja Unwin 

2004, 127). 

 

Aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta on tunnistettavissa tiettyjä yksilöön, työyhtei-

söön ja työtehtäviin liitettäviä tekijöitä, jotka joko edistävät tai rajoittavat ja estävät 

työssä oppimista. Tulevissa alakappaleissa tarkastellaan tarkemmin näitä erilaisia 

informaalia oppimista tukevia ja rajoittavia tekijöitä.  

 

2.3 Informaalin työssä oppimisen yksilötekijät 

 

Noe, Tews ja Marand (2013) ovat tutkineet yksilöllisten eroavaisuuksien merkitystä 

informaaliin oppimiseen. Heidän tutkimuksessaan yhdeksi tärkeäksi informaalia op-

pimista tukevaksi tekijäksi nousi työntekijän yleinen innokkuus ja positiivisuus elä-

mää kohtaan (zest). He puhuvat tästä ominaisuudesta luonteen piirteenä, jota vah-

vistamalla voidaan myös lisätä työssäoppimisen kykyä. Luonteen piirteelle ominai-

nen innokkuus ja energisyys takaavat työntekijälle paremmat emotionaaliset voima-

varat kestää työn tuomat vaatimukset. (Noe et al. 2013, 330) Organisaatiot voivat 

tukea yksilön luonteenpiirteitä luomalla niiden käyttöä rohkaisevia normeja ja käy-

tänteitä (Peterson & Park 2006, 1153). Työnantaja voi esimerkiksi kannustaa ja pal-

kita työntekijöitään jatkuvan oppimisen kautta saavutettujen taitojen lisäämisestä 

(Noe et al. 2013, 333). On kuitenkin hyvä huomata, ettei rahallinen palkinto ole vält-

tämättä merkittävimpien tekijöiden joukossa, kun arvioidaan tekijöitä, jotka vaikutta-

vat informaalin oppimisen hyödyntämiseen. Bergin ja Chyungin (2008) tutkimuk-

sessa, jossa tutkittiin informaalisen oppimisen oppimistoimintoihin vaikuttavia osal-

listumistekijöitä, sijoittui rahallinen palkitseminen vasta viimeiselle, kymmenennelle, 

sijalle. Rahallisen palkitsemisen sijaan vastauksissa korostui enemminkin oman 

mielenkiinnon, persoonallisuustyypin sekä ammatillisen kyvykkyyden kautta tulevat 

tekijät. (Berg & Chyung 2008, 237-239) Myös Rigolizzon (2019) tutkimus henkilö-

kohtaisten edellytysten vaikutuksesta oppimishaasteisiin tarttumiseen ja Leen, 

Yoon, Leen, Parkin ja Yoonin (2019) tutkimus yksilöllisten ja organisatoristen teki-

jöiden vaikutuksesta tietotyöläisten kokemukseen informaalin oppimisen tehokkuu-

desta puhui sisäisen motivaation puolesta. Uteliaisuus, tiedon jano sekä selkeiden 
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oppimistavoitteiden asettaminen ennakoivat yksilön halua hyödyntää oppimismah-

dollisuuksia valitsemalla kahden tehtävän väliltä haasteellisemman (Rigolizzo 2019, 

298-299). Sisäinen motivaatio yhdessä työtyytyväisyyden kanssa lisää työntekijöi-

den oppimista ja sen myötä saavutettavia positiivisia tuloksia (Lee et al. 2019, 170). 

 

Yksilön oppimisen näkökulmasta itseluottamuksen (confidence) merkitys oppimi-

selle on valtava. Oppimista tukevaa itseluottamusta tarvitsevat sekä vasta työsuh-

teessa aloittaneet että jo pidempään työskennelleet työntekijät. Itseluottamuksen 

muodostumiseen vaikuttaa työntekijän suoriutuminen työn asettamista haasteista 

sekä työntekijän kokemus tuesta, jota hänelle tarjotaan haasteellisten tehtävien suo-

rittamiseen. Toisen näistä puuttuessa laskee työntekijän itseluottamus, mutta myös 

oppimismotivaatio. (Eraut 2004b, 269) Oppimismotivaation ja oppimiseen sitoutu-

misen kannalta on tärkeää, että työntekijällä on sopivan haasteellisia tehtäviä 

(Jeong et al. 2018, 137). Esimiesten koulutuksessa tulisikin korostaa isommin asi-

oita, joiden avulla esimies voisi tukea paremmin alaistensa toimintaa sekä kiinnittää 

enemmän huomiota työtehtävien organisoinnin mahdollisuuteen sekä informaalia 

oppimista tukevan ilmapiirin luomiseen, sillä nämä tekijät vaikuttavat myös työnteki-

jöiden työssä oppimiseen joko sitä tukevasti tai rajoittavasti (Eraut 2004b, 270- 271).  

 

Kyndt et al. (2016) tutkivat voidaanko oppimisolosuhteiden ja yksilön henkilökoh-

taisten ominaisuuksien pohjalta ennakoida informaalin työssä oppimisen tuloksia ja 

vaikutuksia. Tuloksien perusteella he löysivät vain muutamia merkittäviä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat oppimiseen; Mahdollisuus palautteen saamiseen sekä minäpysty-

vyys (self-efficacy) lisäsivät sekä työtehtäväsidonnaisia eli tietyn työtehtävän kan-

nalta olennaisia osaamisia että yleisiä oppimistuloksia. Näillä molemmilla tekijöillä 

oli vaikutusta sekä työntekijöiden henkilökohtaisten että työtehtäväkohtaisten kom-

petenssien kannalta.  (Kyndt et al. 2016, 445) Yoon, Han, Sung ja Cho (2018) puo-

lestaan totesivat informaalin oppimisen toimivan yhtenä keinona tukemassa yksilön 

uskoa omiin kykyihinsä toimia ja suoriutua eri tilanteista. Heidän tutkimuksensa mu-

kaan informaali oppiminen siis lisäsi minäpystyvyyden tunnetta, jonka puolestaan 

todettiin vaikuttavan positiivisesti työntekijän organisaatioon sitoutumiseen. (Yoon 

et al. 2018, 640, 648) 
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2.4 Informaalin työssä oppimisen kontekstuaaliset tekijät 

 

Puhuttaessa informaalista oppimisesta pidetään yleisesti lähtökohtana oppijasta 

lähtöisin olevaa halua oppia (Cross 2007, 37). Ellinger ja Cseh (2007) ovat kuitenkin 

tunnistaneet, että informaali oppimissykli saattaa lähteä liikkeelle myös kollegan tai 

esimiehen toimesta.  He tekivät löydöksensä tutkimuksessa, jossa tarkastelun koh-

teena oli se, miten työntekijät tukevat tai edistävät toistensa oppimista ja toisaalta, 

miten tähän tukeen vaikuttavat erilaiset tilannesidonnaiset tekijät. Toisten oppimista 

helpottavia tai tukevia käytössä olleita toimintatapoja olivat muun muassa palaut-

teen antaminen, kysymysten kysyminen, esimerkin näyttäminen sekä tiedon, mate-

riaalien ja resurssien tarjoaminen. Erityisen tärkeäksi tekijäksi nousi oppimissitoutu-

neiden esimiesten ja johdon rooli. (Ellinger & Cseh 2007, 443-446). Esimiesten rooli 

oppimisen tukemisessa on toki tunnistettu useissa eri tutkimuksissa (esim. Eraut 

2004b; Bjørk, Tøien ja Sørensen 2013), mutta aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

ei ole korostunut esimiehen toimiminen esikuvana tai roolimallina (Ellinger & Cseh 

2007, 448-449). Oppimissuuntautuneet ja -sitoutuneet esimiehet voivat toimia esi-

merkkeinä oppimiselle ja kehittymiselle tai he voivat rohkaista ja tukea muita tässä 

tavoitteessa.  Johtajien on tärkeä ymmärtää, että ajatusmallien avulla voidaan vai-

kuttaa organisaation oppimiskulttuurin rakentamiseen ja tätä kautta tukea työnteki-

jöiden kehittymistä sekä henkilöstön positiivista suhtautumista oppimista kohtaan. 

Roolimalleina toimivat esimiehet voivat myös edesauttaa oppimista ja molemmin-

puolista tukea vaalivien käytänteiden käyttöönottoa. (Bjørk et al. 2013, 436; Ellinger 

& Cseh 2007, 448-449).  

 

Eraut (2004b) korostaa esimiesten osalta heidän epämuodollisen roolinsa tärkeyttä. 

Esimiehen persoonallisuus, ihmissuhdetaidot sekä suhtautuminen oppimiseen ovat 

keskeisiä työntekijän työssä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. (Eraut 2004b, 270-

271) Tämä pätee erityisesti lähiesimiesten osalta, joiden voidaan ajatella olevan 

keskeisemmällä tavalla läsnä työntekijöidensä arjessa. Tätä tukee Lee et al. (2019, 

170) tutkimuksen tulos siitä, ettei organisaation ylemmän johdon tuen ja informaalin 

oppimisen tehokkuuden kokemisen väliltä löytynyt merkittävää tilastollista yhteyttä, 

kun tutkittiin yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden vaikutuksia tietotyöläisten nä-

kemyksistä informaalin oppimisen tehokkuudesta.  
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Watkins et al. (2018, 34) toteavat informaalin oppimisen arvostuksen olevan usein 

suurinta silloin, kun se lähtee yksilöstä itsestään. Työntekijän henkilökohtainen kiin-

nostus työtä tai työtehtävää kohtaan motivoi työntekijää jatkuvaan oppimiseen 

(Schürmann & Beausaert 2016, 150). Tätä tutkimustulosta tukee myös Jeonin ja 

Kimin (2012) tutkimustulokset, joiden mukaan työntekijöiden tyytyväisyys työtehtä-

vää kohtaan vaikuttaa positiivisesti informaalin oppimisen tehokkuuteen sekä teke-

mällä oppimisen että kollegoiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Mitä 

enemmän vaihtelua työtehtävät sisältävät, sitä tehokkaampaa on informaalin oppi-

misen hyödyntäminen. Työntekijät vaikuttavat olevan motivoituneita kasvattamaan 

tietojaan ja taitojaan tekemällä oppimisen kautta varsinkin, kun kohtaavat työssään 

uusia ja haastavia tilanteita ja tehtäviä. Yhtenä isona tekijänä informaalin oppimisen 

näkökulmasta on työtehtävän kautta opittavan taidon hyödyntämisen mahdollisuus 

ja sen laajuus; Mitä laajemmin tieto on hyödynnettävissä myös oman työtehtävän, 

organisaation tai toimialan ulkopuolelle, sitä tehokkaampaa oppiminen on. (Jeon & 

Kim 2012, 221-222) Työntekijää on siis tärkeä auttaa tunnistamaan informaalin op-

pimisen tärkeys ja sen tarjoamat edut. Innostuksen luominen voi helpottaa työnteki-

jää myös näkemään oman työnsä merkityksen koko yrityksen toiminnan kannalta, 

jolloin kokonaisuuden ymmärtäminen lisää motivaatiota osallistua jatkuvaan oppi-

miseen (Noe et al. 2013, 333).   

 

Jeonin ja Kimin (2012,222) tutkimus organisaatio- ja työtehtävätekijöiden keskinäi-

sestä suhteesta sekä niiden vaikutuksesta informaalin oppimisen tehokkuuteen 

kannustaa organisaatioita näkemään vaivaa edistääkseen avointa kommunikaatiota 

organisaation eri toimijoiden kesken, sillä sen voidaan nähdä lisäävän merkittävällä 

tavalla informaalin oppimisen tehokkuutta. Watkins et al. (2018, 34) huomauttavat 

avoimen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen myös vähentävän informaalin oppimisen 

myötä syntyviä vääriä tulkintoja. Avoin ilmapiiri on perusedellytys työpaikalla tapah-

tuvan ongelman ratkaisun sekä molemmin puolisen vuorovaikutuksen ja palautteen 

antamisen ja vastaanottamisen näkökulmasta. Tämän avoimen ja oppimismyöntei-

sen organisaatiokulttuurin rakentamiseen vaikuttavat merkittävällä tavalla esimies-

ten asennoituminen oppimista kohtaan sekä heidän näyttämänsä esimerkki. (Ellin-

ger & Cseh 2007, 446, 448-449)  
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Oppimista edistävän avoimen ilmapiirin luomisen edellytys on tasa-arvoisuus sekä 

työntekijöiden rohkaisu kokeilemaan uusia tapoja toimia (Tynjälä 2008, 139). Orga-

nisaation mahdollistama laaja-alainen yhteistyö ja vuorovaikutus lisää työntekijöi-

den oppimismahdollisuuksia ja tätä kautta heidän oppimistuloksiaan. Organisaation 

puolelta työntekijän kannustus osallistua informaaliin oppimiseen näkyy työntekijän 

vapautena vaikuttaa työtehtäviinsä liittyviin päätöksiin sekä mahdollisuuteen ko-

keilla omia ideoitaan (Schürmann ja Beausaert 2016, 148, 150).  Rigolizzo (2019, 

299) tosin huomauttaa, että työn vaatimukset ovat muuttuneet kovemmiksi aikojen 

saatossa ja näin ollen työntekijät, jotka osoittavat kiinnostusta oppimista kohtaan 

saattavat vain yksinkertaisesti työskennellä tehtävissä, joissa työskentely edellyttää 

informaation prosessointia sekä tietojen ja taitojen jatkuvaa kasvattamista. 

 

 2.5 Työssä oppimista rajoittavat tekijät  

 

Collin, Paloniemi, Virtanen ja Eteläpelto (2008) ovat tutkineet erilaisia työssä oppi-

misen liittyviä esteitä ja rajoitteita. Heidän mukaansa suurimmat työssä oppimisen 

rajoitteet ovat usein sosiaalisia. Tällä tarkoitetaan aktiivisen osallistumisen puutetta, 

jonka seuraus on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen sekä oppimisen vähene-

minen. (Collin et al. 2008, 204) Yksilön vuorovaikutus suhteen laatu sekä vastavuo-

roisuus oman sosiaalisen ryhmänsä ja ympäristön kanssa vaikuttavat suuresti op-

pimisen kokemukseen. Vuorovaikutuksen jäädessä vain yhdensuuntaiseksi, koe-

taan oppimistulokset usein huonoiksi. Jos oppimisympäristö ei tue riittävällä tavalla 

yksilön omia oppimistavoitteita eikä yksilö ole aktiivinen ryhmän jäsen, on yksilön 

kokemus oppimisesta usein negatiivinen. (Eteläpelto & Saarinen 2006, 171-175) 

 

Työssä oppimisen rajoitteet liittyvät usein työntekijöiden lähiyhteisöön ja siinä vallit-

seviin käytänteisiin sekä organisaation rakenteellisiin tekijöihin (Collin et al. 2008, 

197). Ellinger ja Cseh (2007, 447) ovat nostaneet organisaation rakenteellisen sii-

loutumisen yhdeksi keskeiseksi heikentäväksi tekijäksi tuettaessa kollegoita tai alai-

sia uuden oppimisessa. Siiloutuminen estää laaja-alaisen vuorovaikutuksen synty-

misen ja näin ollen rajoittaa merkittävästi oppimismahdollisuuksia. Tynjälän (2008, 

137) mukaan tiedon jakaminen ja sen saatavuus ovat keskeisiä oppimisprosessin 
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edistäjiä. Myös Yoon et al. (2018, 640) toteavat tiedonjakamisen ja asiantuntijuuden 

parantavan työntekijöiden asennetta ja lisäävän samalla organisaation suoritusky-

kyä ja tuottavuutta. Kyndt et al. (2016) puolestaan nostaa esille hieman poikkeavan 

näkemyksen todetessaan, että tietojen vaihtamisella on vain vähäinen merkitys op-

pimiselle. Oppimisolosuhteiden yhteyttä oppimistuloksiin tarkastelevassa tutkimuk-

sessa selitykseksi tarjottiin merkityksettömien tai sellaisten tietojen jakamista, joiden 

laatua ei muut työntekijät voineet arvioida. Tutkijoiden mukaan tiedon vaihto ei siis 

automaattisesti tarkoittanut oppimista. (Kyndt et al. 2016, 445-446) Edellä esitellyt 

näkökulmat tosin käsittelevät tiedon jakamista hieman eri lähtökohdista käsin. Tyn-

jälä (2008) ja Yoon et al. (2018) eivät esimerkiksi ota lainkaan kantaa tiedon laatuun 

tai merkityksellisyyteen arvioidessaan tiedon jakamisen vaikutusta oppimiseen. Or-

ganisaation rakenteita ja käytänteitä suunniteltaessa on kuitenkin tärkeä ottaa huo-

mioon laaja-alaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja tätä kautta merkityksellisen tie-

don jakamisen ja oppimisen mahdollistaminen.  

 

Organisaation muutosten nopeatahtisuus, yksilöiden negatiiviset asenteet sekä 

puutteellista tukea ja kannustusta toteuttava esimiestyö toimivat oppimisen esteinä 

(Ellinger & Cseh 2007, 447).  Rakenteellisina tekijöinä, jotka rajoittavat oppimista, 

nähdään myös työn hektisyys, kiire, tiimien ja työntekijöiden keskinäinen kilpailu, 

epävarmuus työn jatkumisesta, puutteelliset henkilöstöresurssit, organisaatioiden 

tavoitteiden pysymättömyys, esimiesten huono päätöksentekokyky sekä yleinen te-

hottomuus työn organisoinnissa.  (Collin et al. 2008, 198) Lisäksi organisaatioiden 

tarkka työsuoritusten seuranta saattaa heikentää pitkää aikaväliä palvelevaa oppi-

mista, sillä tällöin työntekijä saattaa valita oppimisen sijaan tehokuutta ja suoriutu-

mista palvelevan lähestymisvaihtoehdon. Tällainen tehokkuutta painottava lähesty-

mistapa korostaa oppimisen keskittymistä lähinnä meneillään olevan työtehtävään, 

kun vaihtoehtona saattaisi olla avarakatseisempi lähtökohta oppimiselle, jossa työn-

tekijä oppisi uusia taitoja, joita voisi hyödyntää myös tulevaisuudessa mahdollisesti 

muuttuvien työvaatimusten kohdalla. (Greco et al. 2019, 180, 186) 
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2.3 Miten yksilö oppii työssään? 

 

Oppimista tarkastellaan nykypäivänä hyvin pitkälle sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

osallistuvan toiminnan tuloksena (Billett 2004, 109; Fenwick 2008b, 19; Fuller & Un-

win 2004, 134). Organisaatiolle olisi hyödyllistä sisäistää Wengerin esittelemä malli 

osaamisverkostojen (Community of Practice, CoP) hyödyntämisestä oppimisen tu-

kemisessa. Työssä oppimisen prosesseja tulisi tarkastella osallistamisen näkökul-

masta ja hyödyntää työn tarjoamia oppimismahdollisuuksia puhtaan muodollisen 

koulutuksen sijaan. Koulutus tulisi integroida tiiviimmin työntekemiseen, jolloin uu-

demmat työntekijät voisivat oppia kokeneemmilta ja toisaalta kokeneemmat työnte-

kijät saisivat työntekemiseen uutta näkökulmaa uusilta kollegoilta. Keskiössä olisi 

tällöin opettamisen sijaan oppiminen. Näin työssä oppiminen saataisiin sulautettua 

paremmin myös koko organisaation toimintoihin sen sijaan, että osaamisen kehittä-

minen olisi yksittäisen toiminnon tai osaston vastuulla. (Tynjälä 2008, 136) 

 

Yksilöt oppivat jokapäiväisen toimintansa kautta. Oppimiseen vaikuttavat työyhtei-

sön historia, kulttuuri, vuorovaikutussuhteet, arvot sekä normit. Myös käytettävissä 

olevat työvälineet, teknologia sekä käytännön tuomat haasteet vaikuttavat tähän 

prosessiin. (Fenwick 2008b, 19-20) Merkittävyyden näkökulmasta voidaan todeta, 

että sosiaalisella dynamiikalla on kuitenkin huomattavasti suurempi vaikutus tiedon 

jakamiseen kuin käytettävissä olevalla teknologialla (Fenwick 2008a, 233). Tämä 

asettaa organisaatioille hyvin kokonaisvaltaisen ja vaikeasti hallittavan haasteen. 

Varsinkin kun muistetaan se, ettei työympäristöjen suunnittelun lähtökohtana ole 

välttämättä alun perin ollut oppimisen mahdollistamisen näkökulma (Eraut 2004b, 

247). Organisaatioiden on pystyttävä tarjoamaan oppimista tukeva tekninen ympä-

ristö, mutta ennen kaikkea organisaatioiden on kiinnitettävä huomiota oppimisen so-

siaaliseen kontekstiin ja mietittävä keinoja rakentavan vuorovaikutuksen tukemi-

seen kaikilla organisaatiotasoilla.   

 

Yksilön toteuttamaa informaalia työssä oppimista voidaan jaotella useilla eri tavoilla. 

Taulukkoon 3 on koottu muutamia esimerkkejä eri tutkimuksissa käytetyistä infor-

maalin työssä oppimisen tarkastelutavoista. Yksilön mahdollisuudet työssä oppimi-

sen hyödyntämiseen ovat laajat. Oppimista voidaan ajatella tapahtuvan jatkuvasti. 
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Taulukko 3. Informaalin työssä oppimisen erilaisia tapoja 

  
 

Moore & Klein (2020, 223) 
 

 
- Lukemalla ammattikirjallisuutta  
- Käyttämällä tarkistuslistoja, työkaluja, videoita jne. 
- Käyttämällä tietokantoja 
- Tekemällä työhön liittyviä internet-hakuja 
- Käyttämällä sosiaalista mediaa (keskustelut, blogit) 
- Jakamalla materiaaleja, resursseja ja tietoa 
- Perustamalla ja osallistumalla osaamisverkostoihin (CoP)  
- Osallistumalla konferensseihin (osallistujana tai puhujana) 
- Osallistumalla mentorointiin ja/tai valmennukseen 
- Asettamalla tavoitteet (tavoitteet annettuna tai itse asetettuna) 
- Olemalla vuorovaikutuksessa esimiehen/kollegan kanssa  
- Osallistumalla työhön / varjostamalla (job shadowing) 
- Tarkkailemalla esimiestä/kollegaa työtehtävien suorittamisessa 
- Tutustumalla parhaisiin käytänteisiin  
- Työskentelemällä esimiehen/kollegan kanssa (esim. yhteistyö, ongelman 

ratkaisu, päätöksen teko) 
- Yrityksen ja erehdyksen kautta  
- Neuvojen pyytämisen kautta (esimies/kollega) 
- Palautteen antamisen/vastaanottamisen kautta 
- Tarkastelemalla (yksin tai yhdessä) trendejä, uusia säädöksiä ja muita am-

matilliseen työskentelyyn vaikuttavia käytäntöjä 
- Reflektoimalla yksin tai yhdessä (miten parantaa suoritusta, asioiden ää-

neen puhuminen, kokemusten jakaminen esim. blogaamalla) 
 
 

 
Noe et al. (2013, 331) 

 
Yksilö voi oppia itseltään 

- reflektoimalla mahdollisia parannuskohteita omasta toiminnastaan 
- kokeilemalla uusia tapoja työtehtävien suorittamiseen 
- hyödyntämällä erilaisia kokeilu- ja virhestrategioita paremman suorituk-
sen toteuttamiseksi  

Oppiminen muilta 
- Vuorovaikutus mentorin kanssa 
- Vuorovaikutus esimiesteni kanssa 
- Vuorovaikutus ikätovereideni kanssa 

Oppiminen ei-ihmissuhteista 
- Ammatillisten aikakauslehtien ja myyjäjulkaisujen lukeminen  
- Työn kannalta merkityksellisten tietojen etsiminen Internetistä 
- Johtamiskirjojen lukeminen (s. 331) 
 

 
Lohman (2005, 508) 

 

 
- Keskustelemalla muiden kanssa 
- Tekemällä yhteistyötä muiden kanssa 
- Tarkkailemalla muita 
- Jakamalla materiaaleja ja resursseja muiden  
- Tekemällä internet-hakuja 
- Lukemalla ammattikirjallisuutta  
- Yrityksen ja erehdyksen kautta  
- Reflektoimalla omaa toimintaa 

 

  
 
 
 
3. Työhyvinvointi  

 

Työhyvinvoinnilla voidaan ajatella olevan useita eri ulottuvuuksia. Sitä voidaan tar-

kastella laajana kokonaisuutena, joka muodostuu fyysisestä, psykologisesta sekä 

sosiaalisesta hyvinvoinnista. (Danna & Griffin 1999, 361) Koulukunnasta riippuen 

työhyvinvointia voidaan tarkastella esimerkiksi työtyytyväisyyden, työn imun tai 
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subjektiivisen työhyvinvoinnin kokemuksen kautta. Laine (2013) on koonnut väitös-

kirjassaan työhyvinvointiin liittyvän käsitekartan (kuvio 3), joka kuvastaa hyvin työ-

hyvinvointi -käsitteen monimuotoisuutta. Käsitekartassa korostuu työhyvinvointiin 

liittyvien käsitteiden runsas määrä sekä useiden eri tarkastelunäkökulmien mahdol-

lisuus. Vaikkakaan käsitekartta ei ole systemaattinen kuvaus työhyvinvointikäsittee-

seen liitettävistä tekijöistä, antaa se hyvän kuvan hyvinvointikäsitteen ympärillä käy-

tävästä keskustelusta sekä tutkimuskirjallisuuden tarkastelunäkökulmista. (Laine 

2013, 38-39)  

 

 
Kuvio 3. Työhyvinvoinnin käsitekartta (Laine 2013, 38) 

Tässä tutkielmassa työhyvinvoinnin nähdään olevan ennen kaikkea yksilön subjek-

tiivinen kokemus siitä, miten hän työssään voi.  Seuraavissa luvuissa käsitellään 

työhyvinvointi -käsitteen määrittelyä sekä työhyvinvointia organisaatiotekijänä.  

 

3.1 Työhyvinvointi -käsitteen määrittelyä 

 

Työhyvinvointia on määritelty useilla eri tavoilla (Warr 1990, 193-194), mutta sen 

ajankohtaisuudesta huolimatta sille ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää 

(Burke 2017, 4; Schulte & Vainio 2010, 424; Danna & Griffin 1999, 357). Osittain 

tämä johtuu usean eri tieteenalan kiinnostuksesta työhyvinvointikäsitettä kohtaan ja 

osittain käsitteen nuoruudesta. (Laine 2015, 36). Työhyvinvointi-käsitteen (well-
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being at work) käyttö on yleistynyt vasta 2000-luvun puolella (Randelin, Saaranen, 

Naumanen & Louhevaara 2013, 418) ja se on korvannut yhä laajemmin työkyky  

-käsitteen käytön (Ilmarinen 2006, 134). Alkujaan työhyvinvoinnin tutkimus on kes-

kittynyt yksilön fysiologiseen puoleen, jolloin tarkastelun keskipisteenä on ollut ter-

veyteen liittyvät asiat. Tämä tutkimussuunta on saanut alkunsa 1920-luvun stressi-

tutkimuksesta, josta se on pikkuhiljaa laajentunut kohti nykyistä työhyvinvoinnin ko-

konaisvaltaisempaa käsitystä. (Burke 2017, 4; Manka & Manka 2016, 64-65)  

 

Työhyvinvoinnin ymmärretään usein olevan yksilön henkilökohtaisten ominaisuuk-

sien sekä työ-ja organisaatioympäristön vuorovaikutuksen tulosta (Biggio & Cortese 

2013; Danna & Griffin 1999). Ilmarisen (2006) mukaan sen voidaan nähdä sisältä-

vän niin yksittäisen työntekijän osaamisen ja pätevyyden kuin työympäristön moni-

muotoisuuden ja työelämän laadun osa-alueet. Työhyvinvoinnista puhuttaessa kiin-

nitetään huomiota työskentelyolosuhteisiin, työn sisältöön, vaatimuksiin ja organi-

sointiin, työyhteisöön ja siinä valitsevaan ilmapiiriin, johtajuuteen sekä yksilön osaa-

miseen ja terveyteen (Ilmarinen 2006, 132-134).  

 

Työterveyslaitos (2020) määrittelee työhyvinvoinnin syntyvän työn arjessa ja edel-

lyttävän turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, joka on samalla hyvin johdettua, 

mielekästä, palkitsevaa ja omaa osaamista vastaavaa. Määritelmästä voidaan tun-

nistaa Maslowin tarvehierarkian mukaiset perustarpeet, joita on hyödyntänyt myös 

Rauramo (2008) rakentaessaan työhyvinvoinnin portaat -mallia. Siinä työhyvinvoin-

nin nähdään rakentuvan eri tasoille sijoittuvien tarpeiden ympärille (ks. kuvio 4). 

Mallissa analysoidaan kullakin portaalla olevien tarpeiden tyydyttämisen ilmene-

mistä sekä sitä millaisia hyvinvointivaikutuksia niiden tyydyttämisen puutteista yksi-

lölle syntyy. Työssä oppiminen esimerkiksi näkyy Rauramon työhyvinvoinnin ylim-

millä askelmilla. Arvostuksen ja itsensä toteuttamisen portailla työntekijällä on aktii-

vinen rooli organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Työntekijä hallitsee työnsä 

ja huolehtii osaamisensa ylläpidosta. (Rauramo 2008, 27) 
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Kuvio 4. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2007, 27) 

Schulten ja Vainion (2010) mukaan työhyvinvointi on laaja käsite, jonka voidaan 

ymmärtää pitävän sisällään työelämän laadun, ammatillisen turvallisuuden sekä ter-

veyden näkökulman. Työhyvinvoinnin voidaan sanoa toimivan myös yhtenä merkit-

tävänä tuottavuuden lähteenä niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin. 

(Schulte & Vainio 2010, 422) Suomessa käytettävä työhyvinvointi -käsite on usein 

laaja-alaisempi kuin maailmalla käytetyt työterveys- tai työkyky -käsitteet (Manka & 

Manka 2016, 75). Nykyisissä maailmalla käytettävissä työhyvinvoinnin määritel-

missä on kuitenkin tunnistettavissa työhyvinvoinnin liittäminen yhä useammin erilai-

siin positiivisiin piirteisiin, kuten työelämän laatuun tai elämän onnellisuuteen, pelk-

kien kielteisten olosuhteiden lisäksi (Schulte & Vainio 2010, 423).  

 

Yksi kattavimmista hyvinvoinnin malleista on Warrin 1990-luvun vaihteessa kehit-

tämä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin, jossa tarkastelun kohteena on subjek-

tiivinen hyvinvoinnin kokemus (Warr 1990). Mallissa työhyvinvoinnin kokemusta tar-

kastellaan kahden toisistaan riippumattoman ulottuvuuden näkökulmasta, joista 

suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään termejä mielihyvä (pleasure) 
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ja virittäytyminen (arousal). Subjektiivisen hyvinvoinnin voidaan nähdä kuvaavan 

sitä, miten ihmiset arvioivat omaa elämäänsä. Käsite sisältää tyytyväisyyden ja in-

nostuksen tunteen sekä erilaiset mielialat, kuten masennuksen ja ahdistuneisuu-

den. (Shier & Graham 2010, 2) Työhyvinvointiin keskeisesti liittyvä työtyytyväisyys 

ja positiivinen työn imu voidaan nähdä mielihyvää tuottavina tekijöinä. Työn imuun 

liittyvä innostus ja työtyytyväisyyteen liittyvä työssä viihtyminen ovat tärkeitä tarkas-

telunäkökulmia työhyvinvoinnista puhuttaessa. Näiden positiivisten tekijöiden vas-

tapainona toimivat ahdistukseen ja masennukseen liitettävissä oleva työuupumus, 

stressi ja työholismi. (Hakanen 2004, 27-28)  

 

3.2 Työhyvinvointi organisaatiotekijänä 

 

Manka (2013) on kuvannut työhyvinvointia kokonaisuutena, joka rakentuu organi-

saation toimintatapojen, johtamisen, työilmapiirin, työn sekä työntekijän itsensä ym-

pärille (kuvio 5). Mallin lähtökohta on voimavarakeskeinen, sillä sen avulla pyritään 

tarkastelemaan eri tekijöiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia tuottaa hyvin ja menes-

tyksekkäästi toimiva työpaikka, jossa työntekijät ovat hyvinvoivia ja terveitä sekä 

kokevat työniloa. Mallissa huomioidaan myös laajasti työhyvinvoinnin kokonaisval-

taisuus; Vaikka kaikki organisaatioon, työyhteisöön ja itse työhön liittyvät tekijät oli-

sivat mallillaan, voi yksilön omat asenteet sekä suhtautuminen vaikuttaa negatiivi-

sesti työhyvinvoinnin kokemukseen. (Manka 2013, 75-76) On siis tärkeää pyrkiä ra-

kentamaan sellaiset puitteet, jotka tukevat mahdollisimman hyvin työyhteisön posi-

tiivisen työhyvinvointikokemuksen syntymistä ja tukea samalla yksilöiden psykolo-

gista pääomaa. Mitä paremmat puitteet työhyvinvointikokemuksen synnylle pysty-

tään organisaatioissa luomaan, sitä paremmat edellytykset työhyvinvoinnin koke-

mukselle saavutetaan laajalla rintamalla.  
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Kuvio 5. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka 2011, 76) 

Yksilön psykologisen pääoman voidaan ymmärtää muodostuvan tekijöistä, jotka liit-

tyvät yksilön minäpystyvyyteen (self-efficacy), toiveikkuuteen (hope), optimismiin 

(optimism) sekä sinnikkyyteen (resiliency) (Luthans & Youssef 2004, 152). Psyko-

logisella pääomalla on selkeä yhteys yksilön kehittymiseen (Luthans, Youssef & 

Avolio 2007,3) sekä työssä menestymiseen ja tätä kautta työhyvinvoinnin kokemuk-

seen (Manka & Manka 2016, 53-55). Sillä on todettu olevan vaikutusta myös työn-

tekijöiden asenteisiin, käyttäytymiseen sekä suoritustasoon (Avey, Luthans, Smith 

& Palmer 2010, 17).  Työntekijästä itsestään kumpuava työmotivaatio ja työn imu 

tukevat niin yksilön kuin organisaationkin muutos- ja uudistumiskyvykkyyttä. (Manka 

& Manka 2016, 53-55) Psykologiselle pääomalle tyypillistä on 1) itseluottamus, jota 

tarvitaan haastaviin tehtäviin tarttumisessa sekä niistä suoriutumisessa, 2) optimis-

tinen asenne tulevaisuutta kohtaan, 3) toiveikkuus, joka heijastuu tavoitteiden aset-

tamiseen, ja 4) sinnikkyys sekä sitkeys, joita tarvitaan odottamattomia vaikeuksia 

kohdatessa (Luthans et al. 2007, 3). Avey et al. vuonna 2010 julkaisema artikkeli on 

yksi ensimmäisistä tutkimuksista, jossa on pyritty selvittämään psykologisen 
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pääoman vaikutusta työntekijän hyvinvointikokemukseen. Tämän tutkimuksen alus-

tavina tuloksina voitiin todeta psykologisen pääoman toimivan positiivisena voima-

varana työntekijän subjektiivisessa työhyvinvointikokemuksessa. Myöhemmin esi-

merkiksi Laschinger et al. (2014) ovat saaneet saman suuntaisia tuloksia. Laschin-

ger et al. (2014, 24) tutkimuksessa tulokset osoittivat, että psykologiseen pääomaan 

liittyvien taitojen kehittäminen saattaa estää työuupumuksen syntymistä erityisesti 

uran varhaisessa vaiheessa olevilla työntekijöillä.  

 

Työhyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat keskeisellä tavalla myös työn hallinnan 

tunne, työn mielekkyys sekä työn motivoivuus.  Vastuun lisääminen ja palautteen 

antaminen lisäävät työn motivoivuutta, kun taas tunne työn hallittavuudesta syntyy 

mahdollisuudesta vaikuttaa oman työnsä pelisääntöihin sekä itsenäisyydestä aika-

tauluttaa omaa tekemistään ja päättää omista menettelytavoistaan. Merkitykselli-

syyden kokeminen, oman osaamisen laaja hyödyntäminen sekä ymmärrys kokonai-

suudesta, jota varten työtä tehdään, vaikuttaa puolestaan työn mielekkyyden koke-

mukseen. (Breen 2019, 53-60; Manka & Manka 2016, 107) Myös toimiva työyhteisö 

ja siinä vallitseva avoin vuorovaikutus tukevat työhyvinvoinnin kokemusta. Samoin 

kuin osallistava ja kannustava johtaminen. (Anttonen & Räsänen 2008, 17) Ulospäin 

työhyvinvointi ilmenee muun muassa yksilön työhön sitoutumisena sekä työyhteisö-

taitoisuutena. Työhyvinvoinnin voidaan siis sanoa muodostuvan työkyvystä, tervey-

destä ja työyhteisötaidoista. (Manka & Manka 2016, 54- 56)  

 

Shier ja Graham (2010) ovat tutkineet sosiaalityöntekijöiden subjektiivisen työhyvin-

voinnin kokemusta. Tutkimuksen perusteella työhyvinvoinnin kokemukseen keskei-

sesti vaikuttavia tekijöitä ovat työympäristö, siinä vallitsevat sosiaaliset vuorovaiku-

tussuhteet sekä työtehtäviin liitettävät ominaisuudet. Työympäristön osalta tärke-

äksi asiaksi koettaan yhteys muiden kollegoiden kanssa. Tämä ilmenee sekä fyysi-

sen työympäristön että työpaikan ilmapiirin ja kulttuurin kuvailuissa. Tutkimuksessa 

sosiaalityön tekijät korostivat yhteisöllisyyden ja avoimen vuorovaikutuksen mahdol-

listamista ja merkitystä subjektiivisen työhyvinvoinnin nostattajana. Tämä vuorovai-

kutuksen mahdollistaminen nousi jopa tärkeämmäksi tekijäksi kuin saatavilla olevan 

tuen merkitys. Muiden sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden osalta tärkeinä yhteyk-

sinä näyttäytyivät asiakaskontaktit sekä kollegoiden ja esimiesten väliset suhteet. 
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Vuorovaikutussuhde asiakkaiden kanssa vaikutti koettuun työtyytyväisyyteen, mutta 

sillä koettiin olevan tärkeä yhteys myös työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin muun muassa vuorovaikutuksen mahdollistaman oppimisen ja asiakkaan 

kokeman merkityksellisyyden kautta. Toimivat suhteet kollegoihin ja esimiehiin mah-

dollistavat tiedon jakamisen, keskinäisen tuen ja miellyttävän työskentely-ympäris-

tön. Esimiesten osalta tutkimustuloksissa nousi esille myös työntekijän osaamisen 

ja asiantuntijuuden korostaminen; Esimies voi osoittaa arvostusta työntekijän am-

mattitaitoa kohtaan ja tätä kautta lisätä hyvinvoinnin kokemusta. (Shier & Graham 

2010, 4-10)  

 

Shierin ja Grahamin (2010) tutkimuksessa työhyvinvointiin koettiin vaikuttavan myös 

työtehtäviin liittyvä työmäärä, työn tyyppi sekä tavoitteiden saavutettavuus. Työ-

määrästä puhuttaessa kiinnitettiin huomiota sen vaihteluun sekä hallittavuuteen; 

työntekijän työhyvinvoinnin kannalta tärkeäksi tekijäksi nousi mahdollisuus hallita 

työkuormaa ja säädellä joustavasti priorisoitavia asioita, myös tulosten saavutetta-

vuuden nähtiin lisäävän onnistumisen ja tätä kautta hyvinvoinnin tunnetta. Työn 

merkityksellisyys ja arvostus koettiin myös merkittäviksi hyvinvoinnin kokemukseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi. (Shier & Graham 2010, 10-11, 13) Tutkimuksessa esiin nous-

seet subjektiivista työhyvinvointia tukevat tekijät vaikuttavat olevan vahvasti kytkök-

sissä toinen toisiinsa. Eri osatekijöissä tapahtuvat muutokset saattavat heijastua hy-

vinvoinnin kokemukseen toisen osatekijän kautta. 

 

Kaiken kaikkiaan työhyvinvointi voidaan nähdä monen eri tekijän summana. Sen 

ylläpitämiseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja laaja-alaista toimintaa. Keskeistä työhy-

vinvoinnin kannalta on se, miten työntekijä kokee tämän kokonaisuuden (Anttonen 

ja Räsänen 2008, 17-18; Otala & Ahonen 2005, 27). Työhyvinvoinnin edistäminen 

tapahtuu siis yhteistyössä työnantajan ja työntekijän välillä. Organisaatiolla on tär-

keä rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa. Organisaation rakenteet ja käytänteet 

vaikuttavat yksilön työhyvinvoinnin kokemukseen.  
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4. Työssä oppiminen ja työhyvinvointi  
 

Jo 2000-luvun alkupuolella on tunnistettu tarve kokonaisvaltaisemmasta työhyvin-

voinnin sekä oppimisen ja osaamisen kehittämisen yhdistävästä näkökulmasta (ks. 

Tikkanen 2005), mutta tästä huolimatta tutkimusta oppimisen vaikutuksista työhy-

vinvointiin on edelleen huomattavan vähän (Hussi 2003; Laine 2015; Watson et al. 

2018). Tikkamäki (2006, 27) toteaa työkontekstissa tapahtuvan oppimisen arvosta-

misen, tunnistamisen ja tukemisen olevan keskeisiä henkilöstön hyvinvoinnin kul-

makiviä. Työtehtävät ja niiden vaatimukset, osaaminen, työhyvinvointi ja terveys 

sekä konteksti, jossa työtä tehdään ovat keskenään kiinteässä vuorovaikutuksessa. 

On siis tärkeää ymmärtää niiden keskinäisiä vaikutuksia kehitettäessä työhön liitty-

viä aktiviteetteja.  (Tikkanen 2005, 37) 

 

Oppimisen tarve ja tulokset eivät ole keskeisiä vain yksilön osaamisen näkökul-

masta, vaan vaikuttavat suurelta osin myös muihin työn teon osa-alueisiin sekä ko-

ettuun työhyvinvointiin. Työssä oppiminen toki lisää yksilön tietoja ja taitoja sekä 

vaikuttaa merkittävästi yksilön asenteisiin, työhyvinvoinnin kokemukseen ja työhön 

soveltuvuuteen, mutta muokkaa samalla laajemmin myös työskentely-ympäristöä. 

(Tikkanen 2005, 37-38) Onkin siis tärkeää löytää tekijät, jotka edistävät tai hidasta-

vat oppimismahdollisuuksien syntymistä (Fuller & Unwin 2004, 131). Jeonin ja Kimin 

(2012, 222) mukaan esimerkiksi työtyytyväisyys lisää työntekijöiden keskinäistä 

vuorovaikutusta sekä oppimista yhdessä tekemällä. Työntekijöiden hyvinvointi on 

edellytys onnistuneelle tiedon luomiselle (Hussi 2003, 28) ja tätä kautta syntyvälle 

organisaation uudistumiskyvykkyydelle ja innovatiivisuudelle (Tikkanen 2005, 38). 

Oppimisen myötä yksilön osaaminen kasvaa ja syntyy myös mahdollisuus muuttaa 

tai laajentaa työtehtäviä. Tällöin muuttuvat myös työn vaatimukset. Hyvinvoinnin nä-

kökulmasta oppimisen ja osaamisen kasvaminen luovat onnistumisen kokemuksia 

ja yksilön motivaation kasvamista. Syntyy siis oppimisen ja osaamisen kasvun po-

sitiivinen kehä (kuvio 6). 
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Kuvio 6. Oppimisen ja osaamisen kasvun postiviinen kehä 

Randelin et al. (2013) toteavat kestävää työhyvinvointia ja oppimista tarkastele-

vassa kirjallisuuskatsauksessaan oppimisen olevan yksi tärkeimmistä työhyvinvoin-

tia ja organisaation kestävää kehitystä tukevista tekijöistä. Heidän mukaansa toimi-

vien oppimisprosessien takana on aina työntekijöiden ja esimiesten sitoutuminen, 

todellinen johtajuus sekä eri sidosryhmät huomioonottava suunnittelu- ja kehitystoi-

minta. Kestävää työhyvinvointia tukevaan oppimiseen liittyy aina työntekijän kykyjen 

ja pätevyyden kasvattaminen, jota kautta mahdollistuu työntekijän henkilökohtaisten 

voimavarojen vahvistuminen. Erityisesti erilaiset kollektiiviset ja osallistumista edel-

lyttävät oppimisprosessit parantavat työntekijöiden osaamista ja tätä kautta koettua 

työhyvinvointia. (Randelin et al. 2013, 417, 426-428) Työntekijän myönteinen ja 

muutoksiin sopeutuva asenne auttavat osaamisen ajantasaisuuden ja jatkuvan ke-

hittämisen ylläpidossa (Manka & Manka 2016, 56). Myös Anttonen & Räsänen 

(2008, 16) puhuvat kestävästä ja kokonaisvaltaisesta työpaikkojen kehittämisestä, 

jossa keskiössä ovat yhdessä tekeminen ja hyvinvointi. Oppimisen kannalta on tär-

keää avoin ja innovatiivinen työilmapiiri sekä kiireetön ja epämuodollinen ajatusten-

vaihto (Manka & Manka 2016, 88). 
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Työssä oppimisen näkyväksi tekeminen lisää työmotivaatiota. Tällä on suuri merki-

tys työhyvinvoinnille, sillä sopivan haastava työ tarjoaa työntekijälle oppimismahdol-

lisuuksia ja onnistumisen kokemuksia, joiden kautta työhyvinvoinnin sekä työn tu-

loksellisuuden voidaan nähdä paranevan.  (Rauramo 2008, 169). On myös huomion 

arvoista, että työntekijän ollessa tyytyväinen työtehtäviinsä on myös oppiminen te-

hokkaampaa (Jeon & Kim 2012, 222).  

 

Shoshani ja Eldor (2016) ovat tutkineet opettajien informaalia oppimista ja siihen 

liittyvien tekijöiden, kuten oppimisilmapiirin ja työtyytyväisyyden, vaikutuksia muun 

muassa työhyvinvointiin ja työn imuun. Opettajien motivaatioon ja hyvinvointiin vai-

kuttavat merkittävällä tavalla oppimisympäristön ilmapiiri sekä informaalin oppimi-

sen aktiviteetit, kuten vuorovaikutus, yhdessä oppiminen, käytettävissä olleet vaiku-

tusmahdollisuudet sekä yhteisössä hyödynnetty oppimismyönteinen johtamistapa. 

Työtyytyväisyys toimii välittäjänä oppimisilmapiirin ja opettajien työn imun, organi-

saatioon sitoutumisen sekä subjektiivisen hyvinvoinnin välillä. (Shoshani & Eldor 

2016, 60)  

 

Oppimista tukevalla ilmapiirillä voidaan nähdä olevan monia positiivisia vaikutuksia. 

Shoshanin ja Eldorin (2016) mukaan erityisesti silloin kun tarkastellaan todellisuu-

den tuomia haasteita, kuten resurssien saatavuutta ja kustannuksia, voidaan oppi-

misympäristön positiivisella suhtautumisella ja informaalilla oppimisella saavuttaa 

suurta etua; Informaali oppiminen on joustavaa niin ajan kuin paikankin suhteen ja 

se tapahtuu luonnollisesti osana muuta toimintaa. Samalla voidaan kuitenkin todeta, 

että yksi suurimmista haasteista on saada muokattua näistä päivittäisistä, luonnolli-

sista kohtaamisista oppimistapahtumia sekä lisätä informaaliin oppimiseen liittyvää 

tietoisuutta. Tällaisiksi luonnollisiksi kohtaamisiksi voidaan lukea esimerkiksi erilai-

set henkilöstön vuorovaikutustilanteet, mutta myös organisaation sisäiset kokoukset 

ja muut tiedon siirtoon liittyvät toiminnot. (Shoshani & Eldor 2016, 60) Osittain tähän 

haasteeseen, päivittäisten kohtaamisten oppimistapahtumina toimimiseen, voidaan 

vastata muun muassa kiinnittämällä erityistä huomiota työpaikkojen fyysisiin tilarat-

kaisuihin (Bjørk et al. 2013, 435) tai työntekijöiden fyysisen läsnäoloon (Jeon ja Kim 

2012, 222). Näillä molemmilla tavoilla voidaan tukea laaja-alaista kollegoiden välistä 
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positiivista vuorovaikutusta ja tiedon jakoa. Bjørk et al. (2013) tutkimuksessa tehok-

kaaksi oppimismahdollisuuksia tarjoavaksi tiedon siirto tapahtumaksi nousi sairaan-

hoitajien vuoronvaihdon yhteydessä tehtävä tilannepäivitys (handover). Kokeneem-

mat sairaanhoitajat osasivat myös hyödyntää näitä tilannepäivityksiä informaalin op-

pimisen näyttämöinä, joissa heillä oli mahdollisuus ohjata oppimista omien mielen-

kiinnon kohteidensa mukaan. He myös hyödynsivät erilaisia fyysisiä välineitä, kuten 

valkotauluja, jäsentämään ja tehostamaan oppimisprosesseja. (Bjørk et al. 2013, 

437) 

 

Työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin voidaan nähdä olevan tiiviissä vuorovaikutuk-

sessa keskenään.  Molemmat osa-alueet tukevat toinen toisiaan. Työssä oppiminen 

lisää omalta osaltaan työntekijän kokemaa hyvinvointia ja edesauttaa tällä tavoin 

työntekijän positiivista suhtautumista työssä oppimista kohtaan. Työhyvinvointiin ja 

työssä oppimiseen vaikuttavat tekijät ovat hyvin pitkälle samoja asioita. Myös tämä 

huomio tukee näiden kahden eri osa-alueen yhtenäistä tarkastelua. 

 

5. Tutkimusmenetelmät  
 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetty tutkimusstrate-

gia, kohdeorganisaatio, aineisto ja sen kerääminen sekä analysointimenetelmä. Li-

säksi luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka aineistona on yhdek-

sän haastattelua. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia tutkittavaa kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 157) ja 

ymmärtää tutkittavana olevaa ilmiötä tutkittavien näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 150). Laadullinen tutkimus sopii siis hyvin tämän tutkimuksen toteutustavaksi, 

sillä tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään työntekijän kokemusta tekijöistä, 

jotka vaikuttavat yksilön informaaliin työssä oppimiseen. Lisäksi tutkimuksella pyri-

tään selvittämään, miten työssä oppimisella voidaan tukea yksilön subjektiivista työ-

hyvinvoinnin kokemusta.  
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Laadullinen tutkimus on kuvailevaa tutkimusta (Gephart 2004, 455). Sitä kuvataan 

usein ymmärtäväksi tutkimukseksi (Alasuutari 2011, 51; Tuomi & Sarajärvi 2013, 

28-30), jonka tutkimuskohteena ovat ihmisen luomat merkitykset (Tuomi 2008, 97). 

Laadullinen tutkimus käyttää niitä merkityksiä, joita tutkittavat henkilöt käyttävät ku-

vailleessaan oman arkitodellisuutensa kokemuksia ja näin ollen mahdollistaa tie-

tyssä kontekstissa tapahtuvien prosessien ja niiden sosiaalisten ulottuvuuksien pa-

remman ymmärtämisen (Gephart 2004, 455). Tyypillisiä laadullisen tutkimuksen 

piirteitä ovat tietolähteiden tarkoituksenmukainen valinta, tuloksien ainutlaatuisuus 

(Hirsjärvi et al. 2008, 160; Tuomi & Sarajärvi 2013, 97) sekä tutkimuskohteen ja 

tutkijan keskinäinen vuorovaikutus (Hirsjärvi & Hurme 2008, 23). 

 

Vaikkakaan laadullinen tutkimus ei pyri tilastolliseen yleistettävyyteen (Eskola & 

Suoranta 2001, 65; Tuomi & Sarajärvi 2013, 85; Tuomi 2008, 97), voidaan sen 

avulla saatavaa tietoa hyödyntää ja suhteuttaa osaksi laajempia kokonaisuuksia 

(Alasuutari 2011, 249). Laadullisen tutkimuksen tuomaa esimerkkiä ja tietoa ei siis 

tule väheksyä (Flyvberg 2011, 305). Tämän tutkielman puitteissa toteutettava tutki-

mus antaa kohdeorganisaatiolle mahdollisuuden ymmärtää pitkäaikaisten työnteki-

jöidensä kokemuksia työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista sekä suunnitella ja to-

teuttaa työssä oppimista ja työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Samalla se hyö-

dyntää myös muita organisaatioita, jotka haluavat vahvistaa osaamisensa johta-

mista tukemalla henkilöstönsä työssä oppimista ja työhyvinvointia. Tutkimuksen 

kautta saatava tieto auttaa organisaatioita ymmärtämään yksilön informaaliin työssä 

oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja työssä oppimisen vaikutuksia työhyvinvoinnin ko-

kemukseen. Keskeisenä näkökulmana tutkimuksessa on pidempään saman orga-

nisaation palveluksessa työskennelleiden henkilöiden kokemukset työssä oppimi-

sesta ja työhyvinvoinnista. 

 

5.1 Tutkimusstrategia 

 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategia voidaan valita useista eri vaihtoehdoista 

(Gephart 2004, 458). Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustut-

kimus, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen tutkittavasta asiasta (Yin 

2009, 4; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 154-156). Tapaustutkimuksessa 
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keskeistä on tapauksen määrittely ja sen rajaus. Tutkittava tapaus voidaan rajata 

esimerkiksi tiettyyn aikaan ja paikkaan tai sen avulla voidaan tarkastella jonkin tietyn 

henkilön tai henkilöryhmän näkemystä tietystä ilmiöstä. (Eriksson & Kovalainen 

2008, 115) 

 

Tapaustutkimusta käytetään erityisesti silloin, kun tarkoituksena on tutkia syvälli-

sesti jotain tiettyä ilmiötä, tietyssä kontekstissa (Flyvberg 2011, 301; Piekari & Welch 

2020; Yin 2009, 4). Tapaustutkimus on paljon käytetty tutkimusstrategia, sillä se 

mahdollistaa monimutkaisten ja moniulotteisten ilmiöiden käsittelyn (Eriksson & Ko-

valainen 2008, 116). Joustavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta tapaustutkimus 

sopii hyvin sekä aloittavalle että kokeneelle tutkijalle (Piekari & Welch 2020). Ta-

paustutkimus myös mahdollistaa useiden erilaisten tutkimusmenetelmien ja -aineis-

tojen hyödyntämisen (Eriksson & Kovalainen 2008, 116; Gephart 2004, 458; Hirs-

järvi et al. 2008, 130-131). Tässä tutkimuksessa pääasialliseksi aineiston keruuta-

vaksi valittiin teemahaastattelu, joka mahdollisti syvällisen perehtymisen etukäteen 

valittuihin työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin teemoihin (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

75).  

 

Tapaustutkimus mahdollistaa yksittäisen tapauksen tai toiminnallisen ilmiön tutkimi-

sen ja yhteisen ymmärryksen luomisen tapaukseen liittyvien ihmisten näkökulmista 

käsin (Eriksson & Kovalainen 2008, 119). Se antaa kokonaisvaltaisen näkökulman 

tuloksiin, joihin ovat johtaneet todellisen elämän tapahtumat ja prosessit (Vissak 

2010, 379; Flyvberg 2011, 314). Pyrittäessä luomaan ymmärrystä työntekijän näkö-

kulmasta, antoi tapaustutkimus mahdollisuuden tarkastella työssä oppimiseen ja 

työhyvinvointiin liittyviä kokemuksia työntekijän omista lähtökohdista käsin.  

 

5.2 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 
 
Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin OP Helsingin yli seitsemän vuotta työsuh-

teessa olleiden työntekijätason työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä työssä op-

pimisesta sekä työhyvinvoinnista. Tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää paremmin 

pitkäaikaisten työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia tekijöistä, jotka vaikuttavat 

työssä oppimiseen ja tätä kautta työhyvinvointiin. Tämä kohdejoukko on tärkeä osa 
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yrityksen henkilöstöä ja samalla tärkeä voimavara yritykselle, jonka toiminta ja me-

nestys perustuu vahvaan osaamiseen ja asiantuntemukseen (OP 2020a). Tutki-

muksessa keskityttiin tarkastelemaan puhtaasti työntekijätason kokemusta työssä 

oppimisesta sekä työhyvinvoinnista. 

 

OP Helsinki on pääkaupunkiseudulla toimiva suomalainen finanssialan yritys, joka 

kuuluu toiminnallisesti ja omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita fi-

nanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Helsinki on yksi OP Ryhmän 141 

osuuspankista.  Se on omistaja-asiakkaidensa, eli jäsentensä, omistama pankki, 

joka harjoittaa paikallista vähittäispankkitoimintaa. OP Helsinki toimii OP Ryhmän 

yhteisen strategian ja toimintalinjausten mukaan, mutta on kuitenkin itsenäinen 

omassa päätöksenteossaan. OP Helsingissä työskentelee kaikkiaan 587 henkilöä. 

Heistä työntekijätason henkilöitä on 542. (OP 2020a; OP 2020b; OP 2020c) 

 

Finanssialalla asiakkaiden odotukset monikanavaisuudesta sekä palvelun nopeasta 

ja helposta saatavuudesta ovat lisänneet työelämän vaatimuksia. Koulutuksesta 

sekä osaamisen kehittämisestä on tullut yhä tärkeämpää. (Saksi 2013, 159) Vuoden 

2015 jälkeen OP Helsingissä on kiinnitetty paljon huomiota prosessien sujuvoittami-

seen, läpimenoaikojen tehostamiseen sekä parempaan asiakaskokemukseen. Or-

ganisaatiossa on tehty myös useita organisaatiomuutoksia, joista viimeisin isompi 

koko henkilöstöä koskettanut organisaatiorakenteen muutos saatiin valmiiksi loppu-

syksystä 2019. Tämän pidempi aikaisen muutoksen yhteydessä toimintoja järjestet-

tiin uudelleen, tiimien esimiehet ja kokoonpanot vaihtuivat ja myös henkilöstön teh-

tävänimikkeet muuttuivat. (OP 2020a) 

 

Tämä tutkimus rajattiin koskemaan informaalia työssä oppimista. Tutkimuksen koh-

deryhmään kuului työntekijäasemassa toimivia henkilöitä useista eri toimista ja toi-

minnoista. Kohderyhmään kuuluvat työntekijät työskentelivät suorassa asiakasraja-

pinnassa, taustatoiminnoissa ja kehittämistehtävissä. Pääasialliset työtehtävät liitty-

vät henkilöasiakkaiden pankkiasioihin, mutta työtehtävästä riippuen pääpaino työ-

tehtävissä vaihtelee päivittäisten pankkiasioiden, rahoituksen ja sijoittamisen osa-

alueissa. Suurin osa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden toimenkuvista painottuu 

asiakasprosessien hoitoon liittyviin tehtäviin, joita hoidetaan monikanavaisesti sekä 
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suorassa asiakaspalvelussa että taustatoiminnoissa. Kohderyhmän toimenkuvista 

vain 4% keskittyy toimintojen, prosessien tai osaamisen kehittämiseen.  

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi valittu OP Helsinki on tutkijalle ennestään tuttu 

organisaatio. Tutkija on työskennellyt kohdeorganisaation palveluksessa useita 

vuosia ja toiminut useissa eri tehtävissä ja tiimeissä. Tutkija kuuluu työtehtäviensä 

ja asemansa puolesta myös itse tutkimuksen kohderyhmään, mutta on ollut viimei-

set 1,5 vuotta opintovapaalla. Tutkimusasetelman kannalta opintovapaa toi hyvää 

etäisyyttä muihin kohderyhmään kuuluviin henkilöihin sekä organisaation arkeen. 

Tutkimuksen kohde, työssä oppiminen osana työhyvinvointia, valikoitui tutkijan 

oman kiinnostuksen pohjalta, sillä tietojohtamisen opintojen myötä näkemys henki-

löstöstä yritysten tärkeimpänä voimavarana on vahvistunut entisestään. 

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi haluttiin valita juuri tämä jo pidempään saman työnan-

tajan palveluksessa ollut työntekijäryhmä, sillä heidän osaamisensa ja työssä viih-

tymisensä on keskeisessä roolissa yrityksen toiminnan kannalta. Menestyminen 

edellyttää nykypäivänä finanssialan organisaatioilta nopeaa muutoskyvykkyyttä niin 

viranomaistahojen puolelta tulevan sääntelyn kuin henkilöstön jatkuvaan kehittämi-

senkin osalta (Saksi 2013, 55, 68).Tätä kohderyhmävalintaa puolsi myös organisaa-

tion kokemus siitä, ettei pidempään työsuhteessa olleille henkilöille ja heidän osaa-

misensa kehittämiselle jää riittävästi aikaa, kun suurin osa osaamisen kehittämisen 

työpanoksesta menee alle kolme vuotta työsuhteessa olleille henkilöille (OP 2020a).  

 

5.3 Tutkimuksen aineisto ja sen kerääminen 

 

Erilaiset haastattelut ovat tyypillisimpiä laadullisen tutkimusaineiston keräysmene-

telmiä. Haastatteluiden tavoitteena on kerätä aineisto, jonka avulla tutkittavasta il-

miöstä voidaan tehdä uskottavia päätelmiä. (Puusa 2020) Haastattelu on usein 

myös ainoa keino kerätä aineistoa merkityksistä ja tulkinnoista, joita ihmiset asioille 

antavat. Haastatteluiden kautta kerätty aineisto mahdollistaa subjektiivisen koke-

muksen tuomisen tutkimuksen kohteeksi. (Koskinen et al. 2005, 145) Haastattelui-

den kautta saatavan tiedon kerääminen on aikaa vievää ja työlästä (Vissak 2010, 

379). Koskinen et al. (2005, 161) muistuttavatkin laadullista aineistoa hyödyntävän 
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tapaustutkimuksen kohdalla huolellisen aineiston keruun tärkeydestä sekä riittävän 

väljän aikataulun laadinnasta.   

 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin kaikkiaan yhdeksän haastattelua. Haastatteluissa 

käytettiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, josta Hirsjärvi ja Hurme (2008) 

käyttävät nimeä teemahaastattelu. Tutkimusmetodikirjallisuudessa näitä termejä, 

puolistrukturoitu haastattelu ja teemahaastattelu, käytettään kirjavasti. Esimerkiksi 

Puusa (2020) tekee selvän eron puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastatte-

lun välille; Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymysten muoto ja järjestys ovat 

vakioita, mutta valmiit vastausvaihtoehdot puuttuvat, kun taas teemahaastattelussa 

haastattelu etenee valittujen teemojen ja niitä koskevien tarkentavien kysymysten 

pohjalta. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 48) puolestaan perustelevat teemahaastattelun 

olevan puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, koska haastattelun aihepiirit ja 

teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat, vaikkakin kysymysten asettelu ja 

järjestys saattavat vaihdella haastattelusta toiseen.   

 

Puusan (2020) mukaan teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa haastateltavalla on 

kokemusta tutkittavasta asiasta ja tutkija on selvittänyt tutkimuskohteena olevasta 

asiasta siihen olennaisesti liittyvät tekijät perehtymällä huolellisesti aiempaan tutki-

muskirjallisuuteen. Teemahaastattelun onnistumista helpottaa tutkijan ymmärrys il-

miön keskeisistä elementeistä ja siihen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä sekä 

tutkijan ymmärrys kontekstista, jossa ilmiötä tarkastellaan. (Puusa 2020) Tästä nä-

kökulmasta katsottuna tutkijan omakohtainen kokemus OP Helsingistä helpotti 

haastateltavien kanssa käytävää keskustelua. Haastateltavien käyttämät termit, työ-

vaiheiden kuvaukset sekä säädökset, joihin he viittasivat haastatteluiden yhtey-

dessä, olivat tutkijalle jo ennestään tuttuja, mikä helpotti tutkijan ja haastateltavan 

välistä vuorovaikutustilannetta (Gephart 2004, 458).  

 

Tutkimuksen kohdejoukon valinnassa oli mahdollista käyttää sattunnaisotantaa, 

vaikkei se olekaan ensisijainen menetelmä laadullisen tutkimuksen kohdejoukon va-

linnassa (Hirsjärvi et al. 2008, 160). Satunnaisotoksen ottaminen oli tässä tutkimuk-

sessa mahdollista, sillä jokaisella yksilöllä voidaan ajatella olevan subjektiivista ko-

kemusta sekä työssä oppimisesta että työhyvinvoinnista. Tutkimuksen kohderyhmä 
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oli vähintään seitsemän vuotta OP Helsingissä työskennelleet työntekijätason hen-

kilöt. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikkiaan 542 henkilöä. Kohderyhmän 

suuren koon ja vastaavasti pienen haastattelumäärän takia koko kohderyhmää ei 

kontaktoitu kokonaisuudessaan, vaan kutsu (liite 1) tutkimukseen osallistumisesta 

lähetettiin vain pienelle joukolle kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Rajaamalla kon-

taktoitavien henkilöiden määrää jo alkuvaiheessa, vältettiin pettymystä siitä, ettei 

kaikki halukkaat pääse mukaan tutkimukseen.  

 

Kutsut tutkimukseen osallistumisesta lähetettiin OP Helsingin laatiman työntekijälis-

tauksen perusteella. Kutsut lähetettiin salattuna sähköpostina sattumanvaraisesti 

valituille henkilöille. Salatun sähköpostin yksittäinen vastaanottaja ei nähnyt muita 

viestin vastaanottajia. Sähköpostin saaneita henkilöitä pyydetiin osallistumaan tut-

kimukseen ja varaamaan itselleen sopiva haastatteluaika valmiiksi annetuista vaih-

toehdoista. Haastatteluajan varaamiseksi kutsuun oli liitetty Doodle-kalenterilinkki 

sekä tutkimuksen tietosuojailmoitus, jossa oli yksilöitynä tutkimuksen aineiston tal-

lentaminen, säilyttäminen sekä hävittämisaikataulu. Doodlessa varattavissa olleet 

haastatteluajat oli ajoitettu viikon sisälle kutsun lähettämisestä.  Ensimmäisessä vai-

heessa sähköpostikutsu lähetettiin 20 henkilölle, joista kuusi henkilöä varasi saman 

ja seuraavan päivän aikana itselleen sopivan haastatteluajan. Muutaman päivän vii-

veellä ensimmäisen sähköpostikutsun lähettämisestä lähetettiin toinen kutsuerä uu-

delle 20 hengen ryhmälle. Myös tästä porukasta varaukset haastatteluihin tehtiin 

muutaman päivän sisällä.  

 

Haastateltavat saattoivat valita Doodle-kalenterista itselleen sopivan haastattelu-

ajan, jonka jälkeen tutkija lähetti sähköpostitse erillisen henkilökohtaisen kalenteri-

varauksen haastattelua varten. Doodlen haastatteluajat näkyivät kaikille, mutta vain 

tutkijalla oli pääsy tarkempiin varaustietoihin. Tutkimukseen osallistujien tiedot eivät 

siis paljastuneet muille tutkimukseen osallistujille tai kohdeorganisaatiolle.  

 

Haastatteluihin osallistuneista henkilöistä kolme toimi kehittämiseen liittyvissä teh-

tävissä ja kuusi suorittavan tason asiakaspalvelu- ja taustatehtävissä. Kaikkiaan yh-

deksästä vastaajasta kuusi henkilöä työskenteli taustatehtävissä ja kolme suorassa 

asiakaspalvelussa. Osallistuneiden henkilöiden työssäoloaika OP Helsingissä 
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vaihteli 8-20 vuoden välillä. Tarkempaa osallistujakuvausta ei tehdä, jotta osallistu-

jien henkilöllisyys ei paljastu. 

 

Haastattelun tavoitteena on saada tutkittavasta asiasta aina mahdollisimman paljon 

tietoa. Tämän varmistamiseksi jo haastattelukutsussa (liite 1) kerrottiin lyhyesti tut-

kimuksen tarkoitus ja tavoite. Lisäksi henkilökohtaisen haastatteluajan vahvistuksen 

yhteydessä lähetetyssä sähköpostiviestissä kerrattiin vielä uudestaan haastattelun 

tavoite ja tarkennettiin haastattelun teemoja työssä oppimisen osalta koskemaan 

nimenomaan työn teon ohessa tai lomassa tapahtuvaa työssä oppimista koulutuk-

sen tai luokkahuonemuotoisen oppimisen sijaan. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73) Näin 

haastateltaville mahdollistettiin etukäteen haastatteluteemoihin tutustuminen. Haas-

tatteluita varten laadittua kysymyspatteristoa ei taas haluttu lähettää haastateltaville 

etukäteen, sillä liian tarkkojen etukäteistietojen vaaraksi nähtiin haastateltavien aja-

tusten liika suuntautuminen tai rajautuminen ja tätä kautta haastattelujen sisällön 

supistuminen (Puusa 2020). Haastattelukysymyksillä haluttiin haastateltavien spon-

taanit näkemykset haastatteluteemoihin. Haastattelukysymykset käsittelivät haasta-

teltavien työarkea ja heidän subjektiivisia kokemuksiaan. Näin ollen kysymyksiin 

vastaaminen ei edellyttänyt haastateltavilta etukäteisselvittelyjä. 

 

Haastattelu on joustava aineiston keräystapa, sillä sen keskustelunomaisuus antaa 

tutkijalle mahdollisuuden tarkentaa tai selventää keskustelun kohteena olevia asi-

oita ja näin välttää väärinymmärryksiä. Se antaa myös mahdollisuuden ohjata kes-

kustelua tutkimuskysymyksen kannalta olennaiseen suuntaan. (Puusa 2020; Tuomi 

& Sarajärvi 2013, 73) Toisin sanoen tämän tutkimuksen toteutustavaksi valittu tee-

mahaastattelu antoi tutkijalle mahdollisuuden ohjata keskustelua valittujen teemojen 

ja kysymysten avulla, rajaamatta kuitenkaan liikaa käytävää vuorovaikutusta. 

 

Teemahaastattelun toteutus edellyttää hyvää ennakkovalmistelua (Koskinen et al. 

128). Tutkimuksen haastatteluja varten laadittu kysymyspatteristo (liite 2) testattiin 

koehaastattelun avulla ennen varsinaisia haastatteluita. Kysymyspatteriston kysy-

mykset käytiin etukäteen läpi myös kohdeorganisaation edustajan kanssa. Tutki-

muksen yhteydessä toteutettu koehaastattelu osoittautui tarpeelliseksi. Sen perus-

teella kysymyksiin ja teemojen järjestykseen tehtiin vielä muutamia selventäviä ja 
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haastattelun sujuvuutta parantavia muutoksia. Koehaastattelu auttoi myös arvioi-

maan haastatteluun tarvittavaa aikaa. Tutkimuksen koehaastattelun perusteella tar-

vittavaksi haastatteluajaksi arvioitiin 45 minuuttia. Kaikkien toteutuneiden haastat-

teluiden kesto vaihteli 39-48 minuutin välillä ja yhteensä haastatteluaineistoa oli 6 

tuntia 25 minuuttia. (Hirsjärvi et al. 2008, 206) 

 

Varsinaisissa haastatteluissa tukeuduttiin testattuun haastattelurunkoon, johon oli 

koottu kysymyksiä tutkittavasta aihealueesta sekä sopivista teemaan johdattelevista 

tausta- ja lämmittelykysymyksistä. Hyvä haastattelurunko antaa haastattelijalle 

mahdollisuuden keskittyä rajatun teeman ympärillä inhimilliseen vuorovaikutukseen 

(Koskinen et al. 2005, 108-110; Eskola & Suoranta 2001, 86-89). Kysymyspatteristo 

toimi ohjeellisena haastattelurunkona, jonka avulla oli helppo seurata, että kaikki 

etukäteen mietityt teemat ja keskeisimmät kysymykset tulivat käsiteltyä. Puolistruk-

turoitu teemahaastattelu mahdollisti keskustelun etenemisen myös alkuperäisestä 

kysymysrungosta poikkeavalla tavalla. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48; Eskola & 

Suoranta 2001, 86). 

 

Haastatteluteemojen ja valmiin haastattelurungon avulla tutkija pyrki ottamaan huo-

mioon haastateltavien oman äänen ja kokemusten esille pääsyn. Haastattelukysy-

mykset olivat avoimia kysymyksiä, joiden järjestys ja esittämismuoto vaihteli hieman 

haastattelusta toiseen. Haastatteluissa haastateltavia kannustettiin kertomaan ko-

kemuksistaan esimerkkien avulla. Näin tutkija pystyi helpottamaan keskustelutee-

mojen liittämistä haasteltavien omaan arkeen ja kokemuksiin. Haastatteluiden lo-

pussa haastateltaville annettu mahdollisuus vapaaseen kommentointiin mahdollisti 

haastateltavalle haastattelun täydentämisen ja tarkentamisen niiden asioiden tai 

teemojen osalta, joiden hän koki jääneen puuttumaan haastattelussa. Haastattelu-

jen henkilökohtaisuuden takia tutkimuksen yhteydessä oli tärkeä korostaa haastat-

teluiden luottamuksellisuutta ja aineiston anonymisointia. Näin tutkija saattoi kan-

nustaa haastateltavaa puhumaan vapaasti kokemuksistaan työssä oppimisesta ja 

työhyvinvoinnista. (Puusa 2020; Tuomi 2008, 76) 

 

Kaikki haastattelut toteutettiin etähaastatteluina. Haastattelujen yhteydessä haasta-

teltavilta pyydettiin sähköpostitse toimitettu kirjallinen suostumus tutkimukseen 
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osallistumisesta sekä tiedon keruusta ja säilyttämisestä. Kaikki haastattelut nauhoi-

tettiin ja litteroitiin analysointia varten. Haastatteluiden toteutus ja nauhoitus hoidet-

tiin Teams-sovelluksella. Haastattelut oli varauduttu suorittamaan myös puhelimitse 

mahdollisten tietoteknisten ongelmien ilmaantuessa. Tätä vaihtoehtoa ei tarvinnut 

kuitenkaan käyttää. Kaikissa haastatteluissa hyödynnettiin Teamsin videoyhteyttä. 

Yhtä haastattelua lukuun ottamatta videoyhteys oli molemminpuolinen; yhdessä 

haastattelussa video näkyi vain haastateltavalle.  Teams-sovelluksen nauhoituksen 

lisäksi haastattelut nauhoitettiin varmuuden vuoksi myös puhelimella. Haastattelui-

den litterointi aloitettiin välittömästi haastatteluiden jälkeen. Tutkija teki sekä haas-

tattelut että litteroinnit henkilökohtaisesti. Näin voitiin myös varmistaa, että etukä-

teen suunnitellulla haastattelumäärällä saatiin riittävä aineisto analyysiä ajatellen. 

Tutkijan oma työpanos mahdollisti myös aikataulun joustavuuden haastatteluiden 

järjestämisen, litteroinnin sekä analysoinnin yhteydessä. Litteroinnin yhteydessä tut-

kija poisti puheesta turhat täyte- ja välisanat sekä anonymisoi haastattelut tunnistet-

tavien nimien ja paikkojen osalta. Yhteensä litteroituja ja anonymisoituja haastatte-

luita oli 29 sivua (Eskola & Suoranta 2001, 63; Hirsjärvi & Hurme 2008, 75,135, 142; 

Tuomi & Sarajärvi 2013, 85) 

 

5.4 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Laadullisen aineiston analyysillä aineistoon tavoitellaan selkeyttä ja tätä kautta uutta 

tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysillä voidaan tiivistää ja selkeyttää aineistoa ka-

dottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. (Eskola & Suoranta 2001, 137) 

Laadullisessa tutkimuksessa tulosten analysointi on yksi tärkeimpiä työvaiheita, sillä 

ilman analyysiä ja siitä johdettuja selkeitä tulkintoja jää tutkimuksen lisäarvo heikoksi 

(Koskinen et al. 2010, 229).  

 

Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa hyödynnettiin aineistolähtöistä Gioia-

menetelmää. Gioia-menetelmä pohjautuu alun perin Grounded-teoriaan, mutta siitä 

on ajan kuluessa jalostunut laajemmin käytetty laadullisen tutkimuksen metodolo-

gia. Menetelmä mahdollistaa induktiivisen aineiston systemaattisen käsittelyn lä-

pinäkyvällä ja täsmällisellä tavalla. Menetelmän avulla on tarkoitus osoittaa lukijalle, 

miten analyysi on konkreettisesti rakentunut eli miten aineistosta on noussut 
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toistuvia tai muuten merkittäviä teemoja. Menetelmä mahdollistaa laadullisesta ai-

neistosta tehtyjen päätelmien paremman jäljitettävyyden. Gioia-menetelmää hyö-

dyntämällä on mahdollista näyttää, ettei analyysin pohjalta tehdyt tulkinnat ole vain 

arvauksia, vaan perustuvat systemaattiseen analyysiin. Analyysin datarakenne on 

graafinen esitys analyysiprosessista, jossa raakadatasta on edetty termeihin ja tee-

moihin johtavaan analyysiin. Gioia-menetelmän tarkoituksena on mahdollistaa sekä 

tutkittavien että tutkijan äänen kuuluminen sekä syvempi aineiston ymmärrys. (Gioia 

et al. 2013, 15-16, 18, 20) 

 

Gioia-menetelmässä aineiston analyysi etenee vaiheittain. Tämän tutkimuksen 

haastatteluaineistot kuunneltiin ja luettiin useaan kertaan. Aineiston analysointi aloi-

tettiin merkkaamalla litteroituun aineistoon tutkimusongelmien näkökulmasta kes-

keisiä kohtia. Aineiston datarakennetta lähdettiin rakentamaan Excel-taulukkoon, 

jossa litteroidusta aineistosta nostettavien relevanttien tekstiotteiden käsittely oli 

helppoa. Excel-taulukkoon rakennettiin pohja, jossa taulukon ensimmäisessä pys-

tysarakkeessa oli tutkimuksen alatutkimuskysymyksen mukainen teema, toisessa 

sarakkeessa aineistosta poimitut tekstiotteet, kolmannessa sarakkeessa analyysin 

ensimmäisen vaiheen luokittelu (1st-order analysis), neljännessä sarakkeessa toi-

sen vaiheen luokittelu (2nd-order analysis) ja viidennessä sarakkeessa toisen vai-

heen teemojen pohjalta muodostetut ydinkategoriat. (Gioia et al. 2013, 20) 

 

Aineistosta nostettiin relevantteja tekstiotteita kuhunkin tutkimuskysymyksen tee-

maan liittyen. Tekstiotteiden poiminnassa huomioitiin toistojen tuomaa painoarvoa 

sekä esiin nousseiden teemojen tärkeyttä. Tekstiotteita kerättiin kaikkiaan yli 200 

riviä. Tekstiotteiden poiminnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että katkelmia kerät-

tiin kaikilta haastateltavilta. Ensimmäisessä analyysivaiheessa haastatteluaineis-

tosta irrotetut tekstiotteet kerättiin Excel-taulukkoon, jossa niitä järjesteltiin niin, että 

samaan aiheeseen liittyvät katkelmat eri haasteltavien osalta vietiin yhdelle Excel-

taulukon riville. Sama katkelma saattoi olla analyysiaineistossa myös useampaan 

kertaan sijoittumalla eri teeman alle. Tässä analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

taulukon jokainen rivi nimettiin hyödyntäen haastateltavien itse käyttämiä termejä. 

Kaikkiaan näitä 1.vaiheen kategorioita muodostui 139 kappaletta. Yksittäisen tutki-

muskysymyksen kohdalla 1.vaiheen kategorioiden määrä vaihteli 18-51 välillä. 
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Analyysin seuraavassa vaiheessa nämä 1.vaiheen kategoriat tiivistettiin 2.vaiheen 

teemoihin. Teemat muodostettiin hyödyntäen tutkijan omaa ymmärrystä tutkitta-

vasta aiheesta. Kuhunkin tutkimuskysymykseen liittyviä 2.vaiheen teemoja muodos-

tui 5-21, yhteensä 48 kappaletta. Seuraavassa vaiheessa 2. luokan teemoista muo-

dostettiin vielä kysymyskohtaiset ydinkategoriat. Ydinkategorioita oli kaikkiaan 15 

kappaletta. Ne jakautuivat niin, että jokaiseen kysymykseen muodostui 3-5 ydinka-

tegoriaa. (Gioia et al. 2013, 20) 

 

Tutkimuksen tutkimusprosessi on kuvattu kuvioon 7.  Haastatteluiden analyysitau-

lukot, joista käy ilmi tutkimuksen tarkempi datarakenne, ovat tutkimuksen liitteenä 

(liite 3).  

 
Kuvio 7. Kuvaus tutkimusprosessin etenemisestä 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena. Tällöin tar-

kastelun kohteena on erityisesti tutkimusraportin sisäisen johdonmukaisuuden sekä 

sen sisältämien erillisten osa-alueiden arviointi. (Tuomi 2008, 150-151) Vissak 

(2010, 384) tiivistää uskottavan tutkimusraportin pitävän sisällään vastaukset seu-

raaviin kysymyksiin; 1) miksi, 2) miten, 3) mitä ja 4) mitä tästä kaikesta seuraa. Lu-

kijan on tärkeä pystyä ymmärtämään syyt niin aiheen, tutkimusmetodologian kuin 

analyysiyksiköidenkin valintaan. Lukijalle tulee avata tutkimuksen toteutustapa sekä 

prosessi ja kuvata tutkimuksessa löydetyt tulokset sekä niiden suhde aiempaan tut-

kimuskirjallisuuteen. Tärkeää on myös raportoida tehtyjen johtopäätösten vaikutuk-

set, niiden mahdolliset ristiriitaisuudet aiempiin tutkimuksiin nähden sekä tulosten 

merkittävyys tutkimuskentän tai käytännön toiminnan kannalta. (Eriksson & Kova-

lainen 2008, 292; Tuomi 2008, 152; Vissak 2010, 384) Eskola ja Suoranta (2001, 

210) nostavat näistä edellä luetelluista osa-alueista tärkeimmäksi tutkimusprosessin 

luotettavuuden arvioinnin. 
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Tässä tutkielmassa tutkimuksen luotettavuutta ei arvioida perinteisten reliabiliteetti- 

ja validiteetti -käsitteiden kautta, vaan alun perin Lincolnin ja Guban (1985) esittele-

mien luotettavuuteen (trustworthiness) liitettävien käsitteiden kautta. Nämä käsitteet 

ovat uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), riippuvuus (dependabi-

lity) ja vahvistettavuus (conformability). Edellä mainitut käsitteet sopivat hyödynnet-

täväksi erityisesti silloin, kun kyseessä ei ole realismiin pohjaava tutkielma. (Eriks-

son & Kovalainen 2008, 292, 294) Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan OP Hel-

singin työntekijöiden subjektiivisia kokemuksia työssä oppimisesta ja työhyvinvoin-

nista ja tästä syystä tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella hyvin juurikin näi-

den termien kautta.  Tämän tutkimukseen luotettavuuteen liittyvät tekijät on koottu 

kuvioon 8. 

 

 
 

Kuvio 8. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 

Tutkija piti tutkimuspäiväkirjaa koko tutkimusprosessin ajan. Se auttoi tutkijaa sekä 

tutkimuksen suunnittelussa että sen toteutuksessa. Tutkimuspäiväkirjan avulla oli 

helppo kirjata omia ja muiden oivalluksia sekä tutkimusprosessin edetessä palata 

tarkistamaan tehtyjen valintojen syitä. (Hirsjärvi et al. 2008, 45-46) Tutkimuspäivä-

kirjan pitäminen tuo tutkimukselle uskottavuutta, siirrettävyyttä sekä riippuvuutta. 

Sen avulla mahdollistui tutkimusprosessin sekä tulosten tarkka kuvaaminen sekä 

aineiston kattava kokoaminen. Tutkimuksen uskottavuutta lisää myös tutkimusra-

portin kattava kirjallisuuskatsaus työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista (Eriksson 
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& Kovalainen 2008, 294) sekä huolellisesti suunniteltu kysymyspatteristo sekä en-

nen varsinaisia haastatteluita toteutettu koehaastattelu, jota esimerkiksi Puusa 

(2020) korostaa tärkeänä tekijänä erityisesti aloittelevien tutkijoiden kohdalla.  Tut-

kimuksen aineiston painottuminen vain yhteen aineistotyyppiin, eli teemahaastatte-

luiden avulla kerättyyn aineistoon, toisaalta heikentää tutkimuksen uskottavuutta 

(Gioia 2013, 19, Vissak 2010, 379). 

 

Tutkimuksen siirrettävyyttä ja riippuvuutta parantaa tutkimuksen aihealueiden yhte-

neväisyys aiempaan tutkimuskirjallisuuteen nähden sekä kappaleessa kuusi esitetty 

tulosten tarkka kuvaus (Eriksson & Kovalainen 2008, 294). Tulokset on kuvattu yk-

sityiskohtaisesti haastateltavien lainauksia hyödyntäen, jotta myös lukijan on mah-

dollista havaita näitä yhtäläisyyksiä.  Työssä oppimiseen (ks. esim. Eraut 2004b; 

Moore & Klein 2020) ja työhyvinvointiin (ks. esim Warr 1990) liittyviä tekijöitä on 

tutkittu useissa aiemmissa tutkimuksissa. Tämä tutkimus tuo kuitenkin lisää ymmär-

rystä vielä vähän tutkittuun työhyvinvoinnin ja työssä oppimisen yhdistävään tutki-

muskirjallisuuteen (ks. esim. Laine 2015; Randelin et al. 2013; Shoshani & Eldor 

2016). Kappaleessa seitsemän on tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltu suh-

teessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen (Eriksson & Kovalainen 2008, 294). Tutki-

muksen siirrettävyyttä arvioitaessa on muistettava, ettei laadullisen tutkimuksen 

osalta pyritä täydelliseen yleistettävyyteen (Alasuutari 2011 250). Tämän tutkimuk-

sen tarkoitus onkin tarkastella ja ymmärtää haastateltavien yksilöllisiä kokemuksia 

työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista OP Helsingissä.  

 

Tutkimuksen riippuvuutta ja vahvistettavuutta edistävät tutkimusaineiston analy-

soinnissa käytetty Gioia-menetelmä sekä tutkimusprosessin yksityiskohtainen ku-

vaaminen (Eriksson & Kovalainen 2008, 294). Tuomen (2008) mukaan empiirisessä 

tutkimuksessa keskeinen osa tulosten uskottavuutta on empiirisen aineiston kerää-

mis- ja analyysimetodien kuvailu. Lukijan näkökulmasta tehtyjen valintojen kattava 

argumentointi ja läpikäynti antavat mahdollisuuden tutkimuksen arviointiin. (Tuomi 

2008, 75) Gioia-menetelmä mahdollistaa tutkimuksen aineiston analyysin läpinäky-

vyyden. Tuloksien raportoinnin yhteydessä hyödynnetyt kuviot ja taulukot puoles-

taan selventävät ja helpottavat tuloksien lukemista (Vissak 2010, 384). Gioia-mene-

telmä soveltuu hyvin käytettäväksi puolistrukturoitujen haastatteluaineistojen 
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analysoinnissa, mutta edellyttää käyttäjältään kykyä tunnistaa aineistosta toistuvia 

teemoja ja kaavoja (Gioia et al. 2013, 17, 19), joten tämän tutkimuksen osalta riskinä 

voidaan nähdä tutkijan kokemattomuus. 

 

Tarkasteltaessa tutkimuksen objektiivisuutta, tulee erottaa toisistaan havaintojen 

luotettavuus ja puolueettomuus (Tuomi & Sarajärvi 2013, 135-136). Puolueettomuu-

den näkökulmasta tutkijan työskentely samassa organisaatiossa vaikuttaa siihen, 

että myös tutkijalla itsellään on kokemusta kohdeorganisaatiossa tapahtuvasta 

työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Tämän tutkimuksen osalta tutkijan puolu-

eettomuutta lisäsi kuitenkin se, että tutkija on ollut pois organisaation arjesta opin-

tojensa ajan, noin puolitoista vuotta, ja on näin saanut etäisyyttä organisaation toi-

mintaan ja toimintatapoihin. Tutkija ei tunne organisaation viimeaikaisia organisaa-

tiomuutoksia tai niiden vaikutuksia henkilökohtaisesti. Näin ollen tutkija pystyi tar-

kastelemaan objektiivisesti haastattelemiensa kollegoiden näkökulmia ja ajatuksia 

työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Tutkijan kuuluminen samaan kohderyh-

mään haastateltavien kanssa esti asemaan perustuvan valta-asetelman syntymi-

sen. Jos tutkija olisi itse työskennellyt samassa organisaatiossa esimiehenä, olisi se 

saattanut vaikuttaa tutkimusaineiston laatuun sekä tutkijan ja haastateltavan väli-

seen vuorovaikutukseen. Toisaalta tutkijan pitkäaikainen työskentely samassa or-

ganisaatiossa on auttanut häntä ymmärtämään haastateltaviaan sekä kontekstia, 

jossa työssä oppimista ja työhyvinvointia tarkasteltiin (Hirsjärvi et al. 2008, 224). 

Tutkija oli haastateltaville tuttu henkilö. Osaltaan tämä saattoi lisätä halukkuutta 

osallistua tutkimukseen. Se myös helpotti haastateltavan ja tutkijan välistä vuoro-

vaikutusta varsinaisessa haastattelutilanteessa. Kaikki haastattelut toteutettiin vi-

deokuvaa hyödyntävinä etähaastatteluina. Molemmat osapuolet kokivat videoyhtey-

den mukavaksi lisäksi, vaikka se ei tutkimuksen kannalta tuonutkaan erityistä lisä-

arvoa.  

 

6. Tulokset 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen empiirisen osan tuloksia. Tutkimus 

selvittää vastaajien näkemyksiä yksilön informaaliin työssä oppimiseen vaikuttavista 

tekijöistä sekä siitä, miten työssä oppimisella voidaan tukea yksilön kokemaa 
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työhyvinvointia. Ensimmäisenä taustoitetaan haastateltujen näkemyksiä ja koke-

muksia työelämän muutoksista sekä niiden edellytyksistä. Kappaleen toisessa ala-

luvussa tarkastellaan työssä oppimiseen vaikuttavia yksilötekijöitä. Tämän jälkeen 

keskitytään tarkastelemaan työntekijöiden tärkeiksi kokemia työssä oppimista edis-

täviä työyhteisö- ja organisaatiotekijöitä sekä työssä oppimisen esteiksi koettuja asi-

oita. Lopuksi tarkastellaan tekijöitä, joiden koetaan vaikuttavan yksilön työhyvinvoin-

nin lisääntymiseen. Kunkin alakappaleen kohdalla esitetään tutkimustulokset hyö-

dyntäen taulukoita (taulukot 4-8), joihin on kuvattu Gioia-menetelmän mukainen da-

tarakenne. Taulukoissa on koottuna Gioia-menetelmän 1.vaiheen ryhmittelyt ja 

2.vaiheen teemat sekä näiden pohjalta muodostetut ydinkategoriat.  

 

6.1 Työelämän muutokset 

 

Haastatteluissa nousi vahvasti esille työelämän jatkuva muutos (taulukko 4). Muu-

tos nähdään uutena normaalina, mutta sen koetaan silti olevan välillä paluu van-

haan. Eräs haastateltavista kuvasi muutoksen syklisyyttä seuraavasti:  
 
”Muutoksia tehdään ensin tuonne, sitten tänne ja sitten palataan alkuperäiseen.”  

 
Finanssialan muutos kulminoituu hyvin pitkälle sääntelyn lisääntymisen myötä tul-

leisiin uudenlaisiin osaamisvaateisiin sekä asiakaskohtaamisten muuttuneeseen 

luonteeseen. Asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet, jolloin myös pankin sisäisiä 

prosesseja on muutettu vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksia. Pyrkimyk-

senä on asiakkaiden kokonaisvaltainen talouden hallinta. Työtehtävien jako asia-

kasrajapinnan tehtäviin sekä taustatoimintoihin on tuonut työntekijöiden kokemuk-

sen mukaan aiempaa paremman työrauhan työtehtävien suorittamiseen, mutta toi-

saalta lisännyt työn tekemisen kontrollia ja tunnetta tasapäistämisestä. Pankin omat 

sisäiset prosessi- ja toimintamallimuutokset ovat selkiyttäneen tekemistä ja automa-

tisaatio on vähentänyt puhtaita rutiinitehtäviä, jolloin asiakassuhteiden proaktiivi-

seen hoitoon on jäänyt enemmän aikaa. Asiakasrajapinnassa työskentelevät henki-

löt kokevat työn muuttuneet aiempaa myyntihenkisemmäksi. Teknologian kehittymi-

nen on mahdollistanut työn tarkemman seurattavuuden sekä tehnyt luvuilla johtami-

sen hyvin helpoksi.  
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Taulukko 4. Vastaajien näkemys työelämän muutoksista 

1.vaiheen luokittelu 2.vaiheen luokittelu Ydinkategoria 
muutoksen syklisyys 

työelämän yleiset muutokset 

työelämässä tapahtu-
neet muutokset 

jatkuvan muutoksen läsnäolo on uusi normaali 
etätöiden lisääntyminen (uudenlaiset tavat 
tehdä töitä) 
toimialan muutoksen ja sääntelyn lisääntyminen 
on muuttanut osaamistarpeita 

finanssialan muutokset sääntelyn lisääntyminen on muuttanut tapaa 
tehdä työtä 
Rutiinien väheneminen ja automaation hyödyn-
täminen 

OP Helsingissä tapahtuneet 
muutokset 

tiukka kontrolli 
proaktiivisuus asiakassuhteiden hoidossa yhä 
tärkeämpänä tekijänä 
pankin sisäiset prosessi- ja toimintamallimuu-
tokset ovat selkeyttäneet tekemistä ja mahdol-
listaneet työrauhan 
työn seurattavuus on muuttunut 
myyntihenkisyys 
joustavuus, kyky omaksua ja oppia nopeasti 

asenne 

työelämän muutoksen 
edellytykset 

Kyky nähdä asioiden positiivinen puoli, kyky 
kääntää esteet voitoksi 
Muutosvalmius 
Tietotekniikka ja sosiaaliset taidot välttämättö-
miä 

taidot oma-aloitteellisuus ja itsenäisyys 
tulevaisuudessa tarvitaan lisää verkostoitumista, 
avoimuutta, kykyä oppia uutta 

 

Työelämän muutoksien mukana pysymiseen työntekijät kokevat yleisesti vaikutta-

van yksilön olemassa olevat taidot ja yksilön asenne muutosta kohtaan. Muutosval-

mius, joustavuus sekä asioiden nopea omaksuminen mahdollistavat muutoksen ta-

pahtumisen. Näitä taitoja edellytetään niin yksilöiltä kuin itse organisaatioiltakin. Uu-

den oppimiskyky sekä muutokseen positiivisesti suhtautuminen tukevat muutoksen 

tapahtumista. Välttämättömiksi taidoksi nähdään sekä sosiaaliset että tietotekniset 

taidot. Työntekijän oma-aloitteisuus, verkostoitumis- ja oppimiskyky sekä avoimuus 

auttavat työelämän muutoksiin sopeutumista. Enää asiat eivät tule annettuina, vaan 

niiden eteen on tehtävä töitä. 
 
”Aika lailla itse opettelua tämä on tällä hetkellä. Ei enää tule samalla lailla, kun silloin 
kun aloitti pankissa reilu kahdeksan vuotta sitten. Silloin kaikki tieto tuli valmiiksi annettuna. 
Nyt se pitää osata itse löytää, sisäistää ja oppia.” 
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6.2 Työssä oppimisen yksilötekijät 

 

Tässä luvussa tarkastellaan vastaajien näkemystä työssä oppimista edistävistä yk-

silötekijöistä. Tutkimustulosten perusteella keskeisimmiksi työssä oppimista edistä-

viksi yksilötekijöiksi nousivat työntekijän itseluottamus ja itsetuntemus, jaksaminen, 

motivaatio, tapa oppia ja henkilökohtainen suhtautuminen oppimiseen (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Vastaajien näkemys työssä oppimista edistävistä yksilötekijöistä 

 
1.vaiheen luokittelu 2. vaiheen luokittelu Ydinkategoria 

osaamisen hyödyntäminen kehittämisessä (itsetuntemus, 
pyrkimys kehittää toimintaa --> aiempi kokemus) 

aiempi kokemus  
ja sen hyödyntäminen 

itseluottamus 
ja itsetuntemus 

luottamus omaan ammattitaitoon luottamus omaan  
ammattitaitoon kyky myöntää oman tiedon/osaamisen rajallisuus 

omien vahvuuksien ymmärtäminen ja tunnistaminen, kiin-
nostuskohteiden löytäminen (itsetuntemus, pyrkimys ke-
hittää toimintaa --> aiempi kokemus) 

omien vahvuuksien  
ymmärtäminen  

ja tunnistaminen 
epämukavuusalueelle meno epävarmuuden sieto 

jaksaminen 

tarvitaan aikaa prosessointiin, vuorovaikutukseen ja reflek-
tointiin 

mahdollisuus oman  
ajankäytön hallintaan 

kyky omaksua ja sopeutua 

tarvittavat taidot 
oman rajallisen osaamisen hahmottaminen 
joustavuus ja nopea asioiden omaksuminen. Positiivisuus 
ja oma-aloitteisuus 
itseohjautuvuus 
henkilökohtainen huomiointi on tärkeää huomiointi 
olen sitoutunut itseni kehittämiseen itsensä kehittäminen 

motivaatio 

kehittymistä ei tapahdu ilman kiinnostusta 

työn tekemisen itsenäisyys ja merkityksellisyys merkityksellisyyden  
ja itsenäisyyden kokeminen 

hyviin tuloksiin pääseminen motivoi ja auttaa oppimaan 
onnistuminen tarve suoriutua omasta työstä, mukavuus alueelle pääsy 

onnistumisen kokemus motivoi oppimaan lisää 

vaihtelunhaluisuus innostaa oppimaan vaihtelunhaluisuus  
ja monipuolisuus 

haasteiden kautta voittoon-asenne asenne 

suhtautuminen oppimi-
seen ja omaan toimin-

taan 

se mitä annat, se mitä saat (asenne) 
tavoitteet ohjaavat toimintaa asetut tavoitteet 
yritän löytää vastauksen itse (uteliaisuus) 

uteliaisuus ja innokkuus 

kiinnostus asioista ja tarve ymmärtää ja tätä kautta oppia 
halu ratkoa ongelmia 
oma sisäinen palo 
kiinnostus ajan tasalla pysymiseen, uteliaisuus 
oppiminen tekee työstä monipuolista ja mielenkiintoista 
oma kiinnostus asioita kohtaan on oppisen edellytys. 
muutos on jatkuvaa ymmärrys oppimisen  

ja muutoksen jatkuvuudesta 
ja vaativuudesta 

työn mielenkiintoisuus yhdessä työmäärän ja kiireen 
kanssa on lisääntynyt. 
osaamisen venyttäminen edellyttää jaksamista. 

vahvuuksien hyödyntäminen  ymmärrys omien ja muiden 
vahvuuksista ja osaamisesta 
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toisten esimerkin hyödyntäminen oppimisessa, toistojen 
tärkeys oppiminen toisen henkilön 

esimerkistä/mallista 

tapa oppia 

tekemällä oppiminen, toisen esimerkin kautta, vuorovaiku-
tus, aktiivinen kyseleminen 
käytännön haasteiden ratkominen oppiminen käytännön  

ongelmien ratkomisen kautta käytännössä tekeminen ja visuaalisuus 
oppimisen kuormittavuus, oppimisen pilkkominen pieniin 
kokonaisuuksiin, armollisuus itseä kohtaan oppimisesta tehtävä rutiini muistioiden hyödyntäminen 
osaamisen ylläpidosta täytyy tehdä jokapäiväinen tapa 

verkostoitumisen hyödyntäminen ongelman ratkaisussa  verkostoituminen  
ja vuorovaikutus 

palautteen antaminen palaute 
 
 

6.2.1 Itseluottamus ja itsetuntemus 

 

Työntekijän itsetuntemusta kuvaavat yksilön kyky tunnistaa omat vahvuutensa ja 

mielenkiinnonkohteensa. Hyödyntämällä ymmärrystä omista vahvuuksistaan sekä 

aiemmista kokemuksistaan pystyy työntekijä hyödyntämään osaamistaan toiminnan 

kehittämisessä. (taulukko 5) 
”Mä pystyn käyttämään hyväksi mun osaamista ja siten myös kehittää asioita. Omien vah-
vuuksien ymmärtäminen ja sitä kautta kiinnostuskohteiden löytäminen; sen linkkaaminen sii-
hen tekemiseen. Eli tavallaan se jatkuva oppiminen niin, et sä pystyt käyttämään sitä.” 

  
Työssä oppimista edistää myös oman osaamisen rajallisuuden hahmottaminen. 

Kyky myöntää oman osaamisensa rajallisuus yhdessä vahvuuksiensa tunnistami-

sen kanssa luo vahvan pohjan itseluottamukselle. Myös työntekijän luottamus 

omaan ammattitaitoonsa on merkittävä itseluottamusta vahvistava tekijä.  

 

6.2.2 Jaksaminen 

 

Työntekijän jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimustulosten perusteella yksi-

lön epävarmuuden sietokyky, mahdollisuus oman ajankäytön hallintaan sekä kyky 

itseohjautuvuuteen ja asioiden nopeaan omaksumiseen (taulukko 5). Uuden tiedon 

omaksumiseen tarvitaan aikaa, jota voidaan käyttää sekä reflektointiin että proses-

sointiin. 
”Jos annetaan kaikki aika asiakaskäyttöön eikä pystytä itse prosessoimaan, pysähtymään ja 
reflektoimaan sitä tekemistä… Eihän koneetkaan toimi sadalla prosentilla. Ehkä se tehokas 
on jotain 65-70 prosenttia, koska siinä toivottavasti ehdit vähän myös kollegan kanssa jutte-
lemaan. Kun käyt jonkun asiakascasen läpi, niin sinulla pitäisi olla aikaa vähän miettiä, miten 
se meni. Jos et osaa, niin sinulla pitäisi olla se valmentaja, joka sparraa.”  
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Myös työntekijän huomioinnilla ja ennen kaikkea inhimillisillä arjen kohtaamisilla on 

merkitystä yksilön jaksamiseen ja hyvinvointiin. Työelämän muutosten edellyttämä 

taito oman osaamisensa rajallisuuden hahmottamisesta auttaa suuntaamaan oppi-

misen fokusta oikeisiin asioihin.  

 

6.2.3 Motivaatio 
 

Työssä oppimisessa yksilön omalla motivaatiolla on suuri rooli. Tutkimustulosten 

perusteella työssä oppimista tukeviksi tekijöiksi nousivat työntekijöiden vaihtelunha-

luisuus sekä onnistumisen, itsenäisyyden ja merkityksellisyyden kokemukset (tau-

lukko 5). Työssä oppiminen mahdollistaa onnistumisen kokemukset, joista työnteki-

jät tuntevat saavansa energiaa sekä uutta intoa taas uusien asioiden opetteluun. 

Asiakaspalvelutyössä korostuu myös asiakkaiden auttamisen kautta saatava mer-

kityksellisyys. Työntekijät haluavat laajentaa osaamistaan pystyäkseen auttamaan 

asiakkaitaan yhä paremmin heidän tarpeidensa ja odotustensa täyttämisessä. 

Työssä oppimisen kannustimena näytti toimivan enemminkin työntekijän tarve 

päästä mukavuusalueelle kuin edetä urallaan. 
 
”Se, että ketterästi ja nopeasti pääsisin Asta Bhen eli se oma mukavuus. Ettei minulla koko 
ajan ole se olo, että ´apua, apua, mitä minä teen´, vaan että tiedän mitä ja miten minä sen 
teen.”   
 
”Se, että pystyisi kunnolla ottamaan haltuun uuden tiedon ja työtehtävät sekä tekemään 
oman työni hyvin.”  

 
Myös halu itsensä kehittämiseen nousi vahvana työssä oppimisen motivoivana te-

kijänä. Oppimisen edellytykseksi nähtiinkin juuri työntekijän oma kiinnostus ja mie-

lenkiinto uuden oppimista kohtaan. 

”On vaikea opetella mitään, jos on päättänyt, ettei joku asia kiinnosta.”  
 

6.2.4 Henkilökohtainen suhtautuminen oppimiseen  

 

Työssä oppimiseen vaikuttaa suuresti yksilön henkilökohtainen suhtautuminen op-

pimista kohtaan. Yksilön asenteen, asetettujen tavoitteiden sekä uteliaisuuden ja 

innokkuuden voidaan tutkimustulosten perusteella nähdä vaikuttavan yksilön suh-

tautumiseen oppimista kohtaan. (Taulukko 5) Vastaajat kokevat tärkeäksi myös 
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ymmärryksen omista ja kollegoiden vahvuuksista ja osaamisista. Kiinnostus ja tarve 

ymmärtää erilaisia asioita ohjaavat työtä mielenkiintoisempaan ja monipuolisem-

paan suuntaan. Toisaalta työelämässä kaikki työtehtävät eivät voi olla mielekkäitä, 

mutta niistäkin voi löytää uusia näkökulmia ja oppimisen mahdollisuuksia.  

  
”Mut se oma aktiivisuuskin. Kyllähän tässäkin työssä osa tekee ihan sellaista koiran hom-
maa. Että siinäkin on eri tasoja. …Siitäkin on itsellä kokemusta. Senkin voi toki kääntää voi-
toksi, että saat siitä hyviä myyntejä ja kokemuksia. Itsekin, kun on sitä tehny tosi paljon, 
niin silleehän sitä oppii.”  

 
Mielenkiintoiset työtehtävät vaikuttavat koetun työmäärän tai kiireen kokemukseen 

ja osaltaan myös jaksamiseen. 

”Paljon enemmän hommaa ja ihan hirveä kiire koko ajan, mutta sit samalla tosi mielenkiin-
toista myös.”  
 
”Mutta sitten kun sitä [osaamista]  pitäisi pystyä venyttämään aina välillä niin se on tietenkin 
omasta jaksamisesta ja halusta kiinni...Jos on aikaa ja energiaa sisäistää se asia, niin kaikki 
palikat on kohdillaan.” 

 

6.2.5 Tapa oppia 

 

Työssä oppimisen tapoja on monia. Tutkimustulosten perusteella käytännön teke-

miseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvat oppimistavat koettiin omi-

naisimmiksi tavoiksi hyödyntää työssä oppimista (taulukko 5). Toisten esimerkin 

hyödyntäminen, itse kokeileminen sekä kommunikointi kollegojen kanssa ovat kes-

keisiä tapoja oppia. Työssä oppimisen tukena hyödynnetään myös palautteen an-

tamista ja vastaanottamista, organisaation viestintäkanavia sekä ohjeistuksia ja 

muistioita. Tärkeäksi tekijäksi nousivat myös toistojen määrä, epämukavuusalueelle 

meno sekä tietynlaisen rutiinin luominen. Osaamisen ylläpidosta on tehtävä joka-

päiväinen tapa, jotta sen kuormittavuus ei kasva liian suureksi. Kun oppimista pilk-

koo riittävän pieniin kokonaisuuksiin, haastaa se hyvällä tavalla joka päivä.  
 

”Uuden oppiminen on myös tosi raskasta, mutta kun oppii joka päivä jotain pientä ja uutta. 
[ …] niin työ ei ala maistumaan puulta.” 
 
”Jokapäiväinen osaaminen pysyy ajan tasalla, kun siitä ottaa joka päiväisen tavan ja pysyy 
siinä.”  

 
Tutkimustuloksista heijastui myös työntekijöiden pyrkimys kollegan auttamiseen. 
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Tässä pyrkimyksessä yhdistyy sekä kollegan työn helpottaminen että oman työteh-

tävän mielekkäämmäksi tekeminen oppimisen myötä.  

” […] esimerkiksi silloin joskus alkuun, kun on käynyt kuuntelemassa eri ihmisten neuvotte-
luita. On ollut vakuutus, rahoituspuolella ja muualla, että saa käsityksen siitä, mitä se toinen 
tekee ja että minkälaista tietoa se toinen tarvitsee. Ja varsinkin kun itse tehnyt sitä myynti-
työtä, että osaa jo tavallaan puhua sen toisenkin, esimerkiksi vakuutusneuvojan, kokonai-
suuden asiakkaan kanssa läpi. Yhteistyö on siis ehdottoman tärkeää. Tässä työssä olisi aika 
haastavaa, jos ei missään tekemisissä olisi työkavereiden kanssa, kun joka päivä on jotain 
mitä pitää yhdessä selvittää. ” 

6.3 Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät 

 
Tässä luvussa tarkastellaan työntekijöiden tärkeiksi kokemia työssä oppimista edis-

täviä työyhteisö- ja organisaatiotekijöitä. Näitä tekijöitä ovat työyhteisön keskinäinen 

vuorovaikutus sekä avoin, salliva ja tavoitteellinen ilmapiiri yhdessä organisaation 

tiedon jakamiskäytäntöjen sekä sen tarjoamien oppimismahdollisuuksien ja tuen 

kanssa (taulukko 6). 

Taulukko 6. Vastaajien näkemys työssä oppimista edistävistä työyhteisö- ja orga-
nisaatiotekijöistä 

1.vaiheen luokittelu 2.vaiheen luokittelu Ydinkategoria 
kollegan tukeminen, toisen onnistumisten esiin nostami-
nen huomiointi/onnistumisen esiin 

nostaminen 

avoimen, sallivan ja tavoit-
teellisen ilmapiirin luomi-

nen 

esimiehen kiitos ja huomiointi 
jatkuva kehittäminen ohjaa toimintaa 

avoimuus jatkuvaa muutosta ja 
työyhteisön monimuotoisuutta 

kohtaan 

avoin ja kuunteleva ilmapiiri sekä jokaisen vahvuuksien 
korostaminen edistää asioita. 
(työyhteisön heterogeenisuus) 
painostava ilmapiiri ja negatiivisuus syövät oppimishaluk-
kuuden. 

luottamus, kannustus ja tavoit-
teellisuus 

annetaan vastuuta ja homma toimii (luottamus) 
viihtyminen töissä lisää oppimista 
(ilmapiirin luominen) 
asiakkuusprosesseihin liittyvät käytänteet tarvitsevat täs-
mennystä 

selkeät prosessit ja toimintamal-
lit 

organisaation tarjoamat 
mahdollisuudet ja tuki 

Tehokkuuden ja sujuvuuden näkökulmasta tarvitaan sel-
keitä prosesseja 
Tarvittaisiin konkreettista teknistä tukea järjestelmien 
käyttämiseen (erityisesti uran alussa) 
kun opetellaan uutta toimea, annetaan rauha kehittyä 
eikä vaadita heti 100% tavoitteita  
esimiehen fyysinen läsnäolo 

esimiestyö 

Esimiehen henkilökohtainen tuki 
Esimies näyttämässä esimerkkiä suhtautumisessa avun 
pyytämiseen ja tarjoamiseen. 
(esimies luomassa käytänteitä) 
 esimies tukemassa työvälineiden käyttöä 
yhteinen päämäärä näkyy esimiehen toiminnassa 
Oppimisen edellytys on myös aika  
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Kukaan ei voi toimia 100% teholla. Oppimiseen tarvitaan 
aikaa: reflektointi, sparraus ja palaute oppimiseen tarvittavat aikare-

surssit tarvittaisiin resurssia ja aikaa, jotta voitaisiin palaveerata 
erilaisilla (pienillä) porukoilla 
oman mielenkiinnon mukaan suuntautuminen 

mielekkäät ja monipuoliset työ-
tehtävät  

työnantajan joustavuus ja huomiointi paikkaa työn nega-
tiivisia puolia 
työtehtävien monipuolisuus 
mahdollisuus työkiertoon lisäisi ymmärrystä ja toisen 
työn arvostamista 

työkierto 

organisaation tiedon jaka-
misen käytännöt 

Arvostus toisen osaamista kohtaan. 
Tarve ymmärtää toisten työtä. Se luo arvostusta jokaisen 
työtä kohtaan. (kyky asettua toisen asemaan) 
Jokapäiväiset palaverit tiedon välityksen tukena  palaverit tiedon jakamisessa/vä-

littämisessä säännölliset palaverit tiedon välityksen tukena 
työvälineiden tarjoamat mahdollisuudet eri tasoiseen 
vuorovaikutukseen 

työkalujen hyödyntäminen tie-
don jakamisessa/välittämisessä 

sähköiset työvälineet ja sovitut päivittäiset palaverit hel-
pottamassa tiedon siirtoa 
sähköiset työvälineet - reaaliaikaisuus ja tiedon saatavuus 
läpi koko organisaation 
aktiivinen tiedon jakaminen sähköisiä kanavia hyödyn-
täen 
kanava valintaan vaikuttaa kysymyksen sisältö 
muistioiden, fläpin hyödyntäminen palavereissa.  
Läpikäytyjen kehitysideoiden vieminen päivittäiseen toi-
mintaan. 
viestinnän rooli korostuu isossa yrityksessä viestinnän tärkeys 
fyysinen läsnäolo helpottaa avun kysymistä ja saamista 
sekä lisää yhteistyötä tiimien välillä. 

 fyysinen ympäristö lisää oppi-
mismahdollisuuksia 

vuorovaikutus 

fyysisyyden kaipuu. 
Fyysisyys madaltaa ja helpottaa vuorovaikutusta. 
fyysinen läsnäolo helpottaa kollegan tukemista 
oppimista helpottaa asiantuntijan kanssa käytävä vuoro-
vaikutus 

monialainen yhteistyö 

erilaiset osaamiset ja näkökulmat johtavat parempaan 
lopputulokseen.  
Monta kokkia on haaste, mutta lopputulos parempi. 
verkostoituminen on tärkeää osaamisen näkökulmasta.  
pienryhmätyöskentely tukee oppimista mahdollistamalla 
asioiden ymmärtämisen varmistuksen 
asioiden ääneen puhuminen lisää oppimista 
oppiminen on myös tiedon jakamista muille (kollektiivi-
nen oppiminen) 
toisen esimerkin hyödyntäminen omassa oppimisessa  

esimerkin avulla oppiminen Oppimista helpottaisi toisen antama esimerkki. 
Kollegan tukeminen tulee tapahtua ilman syyllistämistä 
osaamattomuudesta 

kollegan tukeminen 

kummitoiminta uuden työtehtävän opettelun yhteydessä. 
kollegalta kaivataan selkeää viestintää ja avoimuutta ja 
tukena toimimista 
uusien toimihenkilöiden auttaminen ja opettaminen kä-
destä pitäen 
hyödynnän ohjeita (myös itse itselleni kirjoittamia oh-
jeita) palautteen antamisessa kollegalle 
aktiivinen ohjaaminen itsenäiseen tiedonhakuun 
auttamisalttius, empatia, valmentaminen 
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6.3.1 Avoimen, sallivan ja tavoitteellisen ilmapiirin luominen 

 

Työssä oppimista tukevan ilmapiirin rakentamiseen vaikuttavat työyhteisön jäsenten 

keskinäiset vuorovaikutussuhteet, työyhteisön keskinäinen luottamus, onnistumis-

ten esille nostaminen sekä toisten huomiointi. Vastuun antaminen kannustaa työn-

tekijöitä vastuullisuuteen sekä tavoitteellisuuteen. Esimiehiltä saatava kiitos ja huo-

miointi lisää puolestaan onnistumisen kokemusta ja vahvistaa positiivista oppimisen 

kierrettä. Työssä viihtymiseen kannalta on tärkeää, että työpaikan ilmapiiri on avoin 

ja salliva. Tämä on tärkeää, sillä työssä viihtyminen vaikuttaa merkittävällä tavalla 

työssä oppimiseen ja työntekijän osaamisen kasvuun. (Taulukko 6) 

”Ilmapiiri on tosi tärkeä. Jos ilmapiiri on painostava, syö se tosi nopeasti myös oppimishalun. 
Olen itse sen verran sosiaalinen ihminen, että myös töissä sosiaalisten kontaktien tulee olla 
hyviä.” 

 
”Toivon, että kuunneltais ja lopetettais tämä tasapäistäminen ihan joka tasolla. Olen välillä 
huomannut sellaista ´älä ajattele, älä varsinkaan sano mitään´-mentaliteettia. Toivon, että 
olis semmonen avoin ja kuunteleva ilmapiiri. Silloin voisi asiat edistyäkin. Meidän pitäisi 
kuulla paremmin toisiamme.”  

 

6.3.2 Organisaation tarjoamat mahdollisuudet ja tuki 

 

Organisaation tarjoamat oppimismahdollisuudet mielekkäiden ja monipuolisten työ-

tehtävien muodossa ovat keskeisiä työssä oppimista edistäviä asioita (taulukko 6). 

Työntekijän näkökulmasta se, että pääsee tekemään monipuolisia ja itseä kiinnos-

tavia työtehtäviä lisää motivaatiota ja työn tekemisen mielekkyyttä. Tärkeää on 

myös työnantajan ymmärrys työssä oppimisen vaatimasta aikaresurssista. Oppi-

mista ei voi tapahtua kestävällä tavalla ilman riittävää aikaa reflektointiin, sparrauk-

seen sekä palautteen vaihtamiseen.  

 

Organisaation tuki työssä oppimisen edistäjänä näyttäytyy selkeinä prosesseina ja 

toimintamalleina sekä vahvana esimiestyönä (taulukko 6). Työntekijän on tärkeää 

saada tukea työssä oppimiseensa esimieheltään. Esimiehellä on tärkeä rooli esi-

merkin näyttäjänä. Esimiehen suhtautuminen avun pyytämiseen ja tarjoamiseen 

vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Esimies voi myös vahvistaa 

toiminnallaan tavoitteellisen ilmapiirin luomista ja samalla tukea organisaation si-

säistä vuorovaikutusta.  
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” […] ei sinne (Teamsiin tai Yammeriin) hirveän moni kirjoittele. Esimiehet enemmän. Jos 
itse kirjoittaa, niin esimies saattaa kommentoida, että ´hyvä että nostit tämän asian, kiitos´ ja 
muut käy sitten vaan peukuttamassa sitä kommenttia.”  

Tehokas ja sujuva työssä oppiminen on mahdollista silloin, kun eri toimijat ja sidos-

ryhmät ymmärtävät toistensa tehtävät ja tiedostavat toistensa osaamisalueet. Näin 

ollen selkeät prosessit ja toimintamallit asioiden edistämiseen liittyvät myös organi-

saation tiedon jakamisen käytänteisiin sekä organisaation vuorovaikutuksen tuke-

miseen. 

 

6.3.3 Organisaation tiedon jakamisen käytännöt 

 

Tutkimustulosten perusteella tiedon jakamiskäytännöt nostetaan yhdeksi tärkeäksi 

työssä oppimista edistäväksi asiaksi (taulukko 6). Organisaatiossa tiedon jakami-

seen voidaan hyödyntää useita eri kanavia sekä työvälineitä. Työvälineiden osalta 

olennaista on niiden tehokkuus ja reaaliaikaisuus sekä niiden tarjoama mahdolli-

suus eri tasoiseen vuorovaikutukseen. Työntekijät voivat hyödyntää organisaa-

tiossa käytössä olevia sähköisiä työkaluja aktiiviseen tiedon jakamiseen sekä toi-

saalta tehokkaaseen tiedon etsimiseen. Sähköiset työvälineet häivyttävät organi-

saation sisäisiä raja-aitoja ja madaltavat kynnystä avun pyytämiseen.  

”Välillä kun on, että miten tää nyt menikään. Tyyliin joku aatamin aikainen juttu, niin mietin, 
että kysynkö mä nyt ihan hölmöjä. En siis välttämättä laita Teamsin chattiin vaan saatan si-
ten mieluummin henkilökohtaisesti kysyä joltain suoraa, etten siis ihan nosta sitä omaa höl-
möyttäni.”  
 

Myös työkierto toimii erinomaisena organisaation sisäisten raja-aitojen madaltajana. 

Työkiertojen avulla voidaan lisätä työntekijöiden työn monipuolisuutta sekä ymmär-

rystä ja arvostusta toisen tekemää työtä kohtaan. Työkiertojen kautta työntekijät 

pääsevät oppimaan uusia asioita ja jakamaan omia oivalluksia sekä hyväksi todet-

tuja toimintatapoja myös laajemmin organisaation sisällä. Sähköisten työvälineiden 

lisäksi tehokkaiksi tiedon jakamisen käytänteiksi koettiin myös palaverit, palaveri-

muistiot ja työtiloissa olevat seinätaulut. Palaverit toimivat yhteistyötä tehostavina ja 

parantavina foorumeina, kun taas muistiolla ja seinätauluilla voidaan varmistaa lä-

pikäytyjen kehitysideoiden muistiin kirjaaminen ja vieminen osaksi päivittäistä toi-

mintaa. 
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Selkeä ja oikea-aikainen viestintä tukevat tehokasta työssä oppimista. Varsinkin 

isoissa organisaatioissa viestinnän rooli on korostunut niin tiedon jakamisen kuin 

työhyvinvointiinkin vaikuttavana tekijänä.  

”Suurin yksittäinen vaikutus (työhyvinvointiin) on sillä, millä tavalla meillä harrastetaan si-
säistä viestintää; mikä sen sävy on. Onko sen sävy harmaa vai musta vai keltainen - jo sillä 
on lähtökohtaisesti hirvittävän suuri merkitys. Millä tavalla meillä kollektiivisesti viestitään 
työntekijöille esim.  johdon toimesta. Millä tavalla arkisista asioista esimies viestii omalle po-
rukalleen.” 

 

6.3.4 Vuorovaikutus  

 

Vuorovaikutus nähdään tärkeänä työssä oppimista edistävänä asiana (taulukko 6).  

Vuorovaikutuksen voidaan ajatella pitävän sisällään niin oppimistapoihin liittyviä 

seikkoja kuin fyysisen työympäristöönkin liittyviä tekijöitä. Tulosten perusteella fyy-

sinen ympäristö lisää oppimismahdollisuuksia.  Fyysisyys helpottaa ja madaltaa 

avun kysymistä ja saamista. Se myös lisää tiimien välistä yhteistyötä. 

”Nyt huomaa heti, kun ei enää ollakaan livenä samoissa tiloissa toisen tiimin kanssa, ettei 
olla enää ihan samalla lailla yhteyksissä mutta tulee kyllä silti soitettua, että huomasin tällai-
sen jutun. …niin kyllä me silti pidetään yhteyttä ja jaetaan sitä tietoutta toisillemme.” 
 
”Oman tiimin ulkopuolinen tiedon vaihto – olen siinä kyllä aika onneton, mutta sitten kun on 
konttorissa niin hyvinkin paljon omaan erityisosaamiseen liittyviä kysymyksiä tullaan f2f ky-
symään […]” 

 
”Kun olen fyysisesti läsnä, pystyn nopeasti auttamaan myös käynnissä olevien asiakastilan-
teiden kanssa.”  

Monialaisen yhteistyön koetaan johtavan usein parempaan lopputulokseen kuin 

keskustelun, jota käydään liian suppealla kokoonpanolla. Monialaisessa yhteis-

työssä korostuvat erilaisten osaamisten ja näkökulmien rikkaus. Asioiden ääneen 

puhuminen lisää oppimista ja mahdollistaa samalla tiedon jakamisen ja kollektiivisen 

oppimisen. Edellytys tällaiselle monialaiselle yhteistyölle näyttää olevan henkilöstön 

kyky hyödyntää verkostoitumista sekä toisaalta organisaation tarjoama mahdolli-

suus osallistua tällaiseen monialaiseen yhteistyöhön.  

 

Työssä oppimisen kannalta vuorovaikutus kollegoiden välillä on ensiarvoisen tär-

keää. Kollegojen välisen viestinnän toivotaan olevan selkeää ja avointa. Kollegan 

näyttämä esimerkki nähdään usein omaa oppimista helpottavana tekijänä.  
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”Just vähän aika sit kysyin tyypiltä, joka on tehnyt paljon säästämissopimuksia et voinko tulla 
tapaamiseen kuuntelemaan että miten se tekee sitä. Sillai oppiminen on mun mielestä hy-
vää.”   
 

Tutkimustuloksissa korostuu vahva auttamishalu ja empatia. Esimerkiksi kollegalle 

annettava palaute nähdään mahdollisuutena oppia ja korjata toimintaa. Kollegaa 

halutaan tukea olemalla läsnä ja tarjoamalla apua myös oma-aloitteisesti. Auttami-

nen nähdään usein aktiivisena ohjaamisena itsenäiseen tiedonhakuun. Valmiita 

vastauksia ei anneta, vaan mieluummin opastetaan kestävimpiin ratkaisuihin.  

”Olen pyrkinyt siihen, että kun minulta kysytään jotain eikä siinä ole ihan tulenpalava kiire, 
niin olen yleensä antanut ohjeeksi kokeilla jollain hakusanalla millä se löytyy intrasta. Eli 
tavallaan henkilö joutuu sen itse hakemaan, se joutuu sen itse lukemaan, jolloin sitä oppi-
mista tapahtuu. Se ei tapahdu siten, että sanon ja näytän, että se menee näin.”  

 
6.4 Työssä oppimisen esteet  

 

Tulosten perusteella työssä oppimisen esteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. 

Työntekijät kokevat työyhteisössä vallitsevan huonon ilmapiirin, organisaation puut-

teellisen tuen sekä yksittäisen työntekijän mielenkiinnon ja vahvuuksien huomiotta 

jättämisen työssä oppimista hidastaviksi ja estäväksi tekijöiksi. (Taulukko 7) 

 

Taulukko 7. Vastaajien näkemys työssä oppimista estävistä tekijöistä 

1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria 
fyysinen välimatka vaikeuttaa tutustumista ja sitä kautta vuorovaikutusta 

vuorovaikutus  
ja tiedon jakaminen 

heikko ja epä-
tasa-arvoinen 

ilmapiiri 

yhteinen foorumi puuttuu ja tämä aiheuttaa informaatiokatkoksia 

epäselvät toimintatavat tiedon jakamisessa 

oppimismahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään täysmääräisesti puut-
teellisen viestinnän takia 
tiedon vähäinen jakaminen yli tiimirajojen 

vastuu viestinnästä/tiedon jaosta yli tiimirajojen on keskitetty vain tietty-
jen henkilöiden vastuulle 
esimiesten suhtautumisessa etenemiseen löytyy eroja 

esimiestyö 

Kun arvostetaan pelkkä numeroita ja oikeaa osaamista ei arvosteta, niin 
syntyy osaamisvajetta ihmisten vaihtaessa työpaikkaa   
Tasa-arvoisuuden ja suuntaviivojen puuttuminen.  

epätasa-arvoisuus, joka näyttäytyy eri yksiköiden välillä sekä erilaisten 
oppimistapojen tukemisen puutteena. 
oman edun tavoittelu vaikuttaa tiedon jakamiseen 

oman edun  
tavoittelu ja tästä 

syntyvä eriytyminen  
ajetaan oman tiimin menestymistä yksilöistä välittämättä 

muutosvastarinta heikentää oppimista huonontamalla yleistä ilmapiiriä. 
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Työn tekemiseen kaivataan vapautta ja omaa päätäntävaltaa.  

itseohjautuvuus 

organisaation 
tarjoaman 
tuen puute 

ymmärryksen puute, ei tiedetä mitä pitäisi oppia. 

tunne siitä, että vastuu työssä oppimisesta on siirretty kokonaan työnte-
kijälle eikä tarvittavaa tukea ole saatavilla 

vastuu oppimisesta on siirretty liian vahvasti yksilöille itselleen 

Se, ettei tunneta toisten toimintatapoja ja prosesseja aiheuttaa turhaa 
työtä ja lisähaasteita aikataulupaineisiin 

työvälineet ja toi-
mintamallit  

muistinvaraisuus eli järjestelmät ei tue/kehitys tulee jäljessä 

Osaamisen ja oppimisen osoittaminen on vaikeaa yhteisten osaamiskort-
tien ja -polkujen puuttumisen takia 

toimimattomat työvälineet ja olosuhteet voivat hidastaa oppimista 
kiire, resurssien puute ja prosessien puuttuminen aiheuttaa sen, ettei 
opitut asiat valu käytännön tekemiseksi. 

henkilön osaamisalueiden tunnistamisen haasteellisuus vaikeuttaa oi-
kean hlön kontaktointia 

Reflektointiin ja prosessoimiseen tarvittava aika puuttuu 

puitteet 

fokus selviytymisessä, kiire 

oppimista tukevien verkostojen puute 

tiukka resurssitilanne luo aikataulupaineita, jonka takia ajankohtaisten 
asioiden päivittäminen tai uuden oppiminen ei onnistu 
oman vaikutusmahdollisuuden vähäisyys kasvattaa osaamista omien mie-
lenkiinnonkohteiden suuntaan 

toiveet ja tuki 
ristiriidassa 

yksilön mielen-
kiinnon ja vah-
vuuksien huo-
miotta jättämi-

nen 

liian tiukkaan muottiin laittaminen. Tasapäistäminen sen sijaan, että ar-
vostettaisiin ihmisten vahvuuksia. 

Tasapäistämisen ei tue oppimista. 
 

6.4.1 Heikko ja epätasa-arvoinen ilmapiiri 

 

Työyhteisössä vallitsevalla ilmapiirillä koettaan olevan suuri vaikutus työyhteisön 

vuorovaikutukseen ja tätä kautta työssä oppimiseen. Työyhteisön ilmapiiriin vaikut-

tavat monet eri asiat. Sitä voidaan tukea muun muassa vahvalla ja tasa-arvoisuutta 

korostavalla esimiestyöllä sekä yhteisten tavoitteiden sekä päämäärien asettami-

sella. (Taulukko 7) 

 

Tilanteet, joissa yksittäiset työntekijät tai tiimit pyrkivät maksimoimaan oman etunsa, 

johtavat tilanteisiin, joissa toiminta eriytyy ja muuttuu epätasa-arvoiseksi. Tätä eriy-

tymistä on mahdollista vähentää hyvällä esimiestyöllä sekä selkeiden yhteisten 

suuntaviivojen asettamisella. Myös liiallinen numerojohtaminen nähdään ilmapiiriä 

heikentäväksi tekijäksi. Sillä on myös todettu olevan kauaskantoisempia seurauksia 

organisaation osaamispääomalle. 
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”Aiemmin kun meillä alettiin ohjaamaan ihmisiä pelkkinä lukuina, niin kyllähän meitä lähti 
ihan valtavasti hyviä tekijöitä pois. Ihan siitä syystä, että ne teki sitä tiettyä juttua ja siinä 
katsottiin ainoastaan lukuja. Silloin osaamiselle ei laitettu minkäänlaista painoarvoa.”  

 
Silloin kun työyhteisön ilmapiiri koetaan heikoksi tai epätasa-arvoiseksi, ei sillä voida 

tukea organisaatiossa tapahtuvaa työssä oppimista. Ilmapiirin muodostumiseen vai-

kuttavat työyhteisön vuorovaikutus ja tiedon jakamisen käytänteet sekä toimintamal-

lit. Työntekijät kokevat yhteisen tiedon vaihtamisen foorumin puuttuvan, vaikka or-

ganisaatiolla on käytössä useita erilaisia sähköisiä tiedon jakamista helpottavia työ-

välineitä. Sähköisten työvälineiden ei koeta korvaavan inhimillisessä vuorovaikutuk-

sessa saavutettavia hyötyjä. Vain oman tiimin sisällä tapahtuva aktiivinen viestintä 

ja tiedon jakaminen ei tue riittävällä tavalla koko organisaation toimintaa.  

 
”Kaipaisin ehkä enemmän sitä, että asiantuntijoita myös kuunneltaisiin enemmän. Eli kun 
tehdään päätöksiä, niin aika monesti todetaan, että tämä vaikuttaa hyvältä mutta ei mietitä, 
mitä se käytännössä vaatii. Eli tavallaan sellainen vuorovaikutteinen keskustelu ´tämmöinen 
pitäisi saada - otetaas vähä ajatuksia´ puuttuu. Yleensä kehitetään joku hieno prosessi ja se 
tuutataan menemään ja sitten pankin päässä meidän pitää käytännössä keksiä, miten se 
saadaan oikeasti toimimaan.”  

 
Tuloksissa näkyy myös organisaatiomuutosten myötä tulleet muutokset tiimien ko-

koonpanoissa. Tiimit ja niiden jäsenet eivät välttämättä tunne toisiaan vielä kovin 

hyvin, mikä aiheuttaa muun muassa haasteita tiimin sisäisen sekä ulkoisen dyna-

miikan löytämiseen.  

 
”Ehkä mun mielestä tiimien väliset jutut ei toimi niin hyvin. Tuntuu, että jokainen tiimi on vä-
hän omineen ja kun ei oikein tunne kaikkia ihmisiä.  Meidänkin tiimissä on haasteena se, 
kun et tunneta kunnolla. Ollaan hajauduttu moneen eri konttoriin.”  

 
Fyysinen välimatka ja eri konttoreihin hajautuminen vaikeuttaa tutustumista ja sitä 

kautta vuorovaikutusta. Omien verkostojen muodostaminen monimutkaistuu, kun ei 

tunneta toisia ja vuorovaikutus on rajoittuneempaa. Tätä myötä myös oppimismah-

dollisuuksien määrä vähenee.  

 

6.4.2 Organisaation puutteellinen tuki 

 

Työssä oppimisen esteenä saattaa myös olla organisaation puutteellinen tuki (tau-

lukko 7). Tuloksissa nousi vahvasti esille työssä oppimisen itseohjautuva luonne. 

Vastuu oppimisesta on siirretty yksilöille, mutta tarvittavaa tukea ei ole saatavilla, 



 

66 

ainakaan riittävän laajassa mittakaavassa. Työssä tarvittavat tiedot ja taidot on ope-

teltava työn lomassa ilman riittävää tukiverkostoa tai aikaresurssia. Ongelmaksi tun-

nistettiin myös ymmärryksen puute siitä, mitä pitäisi oppia. 
 
”Työssä oppimista pidetään tärkeänä, mutta jossain vaiheessa kannustus meni niin, 
että ”etsi tieto itse, opi itse”.  Mutta tässä haastena olikin usein se, että aina ei edes tien-
nyt, että joku asia muuttuu. Eihän sitä tietoa osannut silloin edes kaivata tai etsiä.”  
 
”Ei oppiminen voi ihan yksilön vastuullekaan jäädä, vaan kyllä se vaatii sitten myös sieltä (or-
ganisaatiolta) tukea, koska tämä on niin nopeasti muuttuvaa niin niiden (oppimismahdolli-
suuksien) tulisi olla niin ajan hermolla olevaa ja nopeasti muutettavissa olevaa työtä.” 

 
Organisaation puutteellinen tuki näkyy myös työvälineiden ja toimintamallien toimi-

mattomuutena. Haasteeksi nähdään nopea muutos niin asiakkaiden odotuksissa 

kuin teknologian tarjoamissa mahdollisuuksissa. Työssä käytettävien järjestelmien 

kehitys ei pysy finanssialan nopeasti muuttuvien säädösten ja niistä aiheutuvien toi-

menpiteiden perässä. Työntekijälle tämä tarkoittaa paljon muistin varaista teke-

mistä, joka saattaa vähentää muuta työssä oppimisen kapasiteettia. Toisten tiimien 

toimintatapojen tai prosessien vähäinen tunteminen aiheuttaa turhaa työtä. Tämä 

lisää aikataulupaineita ja rasittaa jo muutenkin tiukassa olevaa aikaresurssia. Työn-

tekijät kokevat, ettei aikaa ajankohtaisten asioiden päivittäiseen tai uuden opette-

luun ole. Fokus on usein selviytymisessä. Kiireen sekä resurssien ja selkeiden toi-

mintamallien puutteen koetaan vesittävän työssä oppimisen tulokset. Työntekijät 

tunnistavat, että jokapäiväiset kehitysideat jäävät viemättä käytäntöön.   

 
Minusta tuntuu, että tuemme toinen toisiamme. Ollaan tiimin kanssa aika omillamme. Päivit-
täistä oppimista ei mielestäni ole tuettu kovin vahvasti. Käymme päivittäisiä keskusteluja ke-
hitystoimenpiteistä, mutta sitten ne jäävät tilanteiden alle, sillä meillä on niin kamala kiire ja 
tilanteet muuttuvat niin nopeasti.  

 
Henkilökohtaisen osaamisen ja oppimisen osoittamisen vaikeus nähdään myös 

isona puutteena. Useammassa haastattelussa nousi esille puute eri toimissa tarvit-

tavien osaamisten selkeästä ja yksiselitteisestä dokumentoinnista. Organisaatiolla 

ei ole ollut tarjota yhteisiä osaamiskortteja ja -polkuja. Tämä on vaikeuttanut esi-

miesten kanssa käytäviä keskusteluja sekä molemmin puolista ymmärrystä eri työ-

tehtävissä tarvittavista osaamisista ja etenemismahdollisuuksista. Työntekijät ovat 

myös kokeneet saavansa eri arvoista kohtelua osaamiskeskustelujen yhteydessä 

kirjallisten ohjeiden puuttuessa.  
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”Ne toimikohtaiset osaamiset pitää olla jollain tasolla dokumentoitu, että voit käydä keskus-
telua; sanon osaavani mielestäni näitä ja näitä ja näitä. Oma esimieheni/valmentajani, kuka 
se nyt onkaan, voi tarkastella että joo, kyllä. Meillä on tietyt raamit ja se dokumentoitaisiin ja 
meillä olisi myös tietyt kriteerit, joilla pääse eteenpäin. näitä kun ei ole ollut niin on ollut ihan 
tyhjän kanssa tälläiset osaamiskeskusteluun viittaavat höpinät. ”  

 
Yhdeksi konkreettiseksi työn tekemistä ja työssä oppimista estäväksi tekijäksi tulok-

sissa nousi kollegoiden osaamisalueiden tunnistamisen haasteellisuus.  
 
”Tehtävänimikkeet ovat muuttuneet 1.11.2019 organisaatiomuutoksen yhteydessä. Enää ni-
mikkeistä ei pysty tunnistamaan toimihlön osaamisaluetta. Tämä hankaloittaa päivittäistä 
työntekoa, sillä en pysty enää tittelistä päättelemään sitä mitä ihminen tekee. Sijoitusta, ra-
hoitusta vai palveluneuvontaa. Voi vaan arvata kenelle asiat kuuluu. Tämä koko ryhmällä 
käytössä, joten meille tuli myös.”  

 
6.4.3 Yksilön mielenkiinnon ja vahvuuksien huomiotta jättäminen  

 

Työssä oppimisen esteeksi koettiin myös yksilöllisten toiveiden ja mielenkiinnon 

kohteiden sivuttaminen (taulukko 7). Työntekijät tunnistavat työn uudet vaatimukset 

ja ymmärtävät tarpeen kasvattaa osaamistaan. Kipuilua kuitenkin aiheuttaa se, ettei 

työnantajan ja työntekijän toiveet uusista haltuun otettavista asioista välttämättä täs-

mää. Työntekijät kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi ammatillisen 

kehittymisen yhteydessä. Työssä oppimista ohjaa vahvasti organisaation oma ta-

voitetila eikä yksilön omille toiveille juuri jää tilaa. 

 
”Ainakin itse koen henkilökohtaisella tasolla, että kun olen sanonut, että haluan sitä oppia 
lisää x-asiasta, niin sit vaan todetaan ”Ei meillä oo sellaista, mut ootko miettiny sitä rahoitus-
puolta?”  
 
” […] välillä toivoisi, että tulisi enemmän sitä tukea tänne suuntaan ja että olisi mahdollisuus 
esimerkiksi perehtyä enemmän aina johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ja nimenomaan, 
että saataisiin vaikka oman kiinnostuksen mukaan päättää, miten osaamista kehitetään.  

 
Organisaation tuen ja työntekijöiden toiveiden välinen ristiriita oman osaamisen kas-

vattamisen suhteen saattaa vaikuttaa myös työntekijän työpaikan vaihtoaikeisiin ja 

näin ollen sillä on jopa työssä oppimisen estämistä isommat ja merkittävämmät vai-

kutukset.  

 
En ole sitoutunut työnantajaan vaan olen sitoutunut kehittämään itseäni ja jos minä pystyn 
käyttämään sitä omaa osaamista hyväksi, silloin olen sitoutunut työnantajaan. Olen siis en-
nen kaikkea sitoutunut itseni kehittämiseen. Ikäpolvet, jotka ovat meitä nuorempia kuten 
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myös meidänkin ikäpolvi, ei olla niin työnantaja-orientoituneita vaan ollaan enemmän sitä 
individualismia.”  

 
Tuloksista on tunnistettavissa selkeä toive työntekijän henkilökohtaiselle ja yksilön 

vahvuuksien huomioimiselle.  Työntekijät toivovat tasapäistämisen sijaan yksilön 

vahvuuksien huomioimista ja korostamista sekä lisää vapauksia työntekemisen ta-

poihin. Nyt tunne on se, että vastuu oppimisesta on annettu yksilöille, mutta heidän 

esittämiään toiveita ei kuulla.  

 
”Ehkä kaipaisin vapautta lisää. Nyt tuntuu, että päivät lähestulkoon pitäisi olla kellotettuja ja 
tuntuu, että kaikki ihmiset pitäisi olla samasta muotista veistettyjä. Kun päätetään, että joku 
asia tehdään näin niin oletetaan automaationa, että se sopii kaikille ihmisille. Ihmiset operoi-
vat vähän eri tavalla niin se tietynlainen vapaus tehdä sitä omaa työtä omaksi havaitsemal-
laan tavalla niin se on mitä kaipaisi ehkä vähän lisää. En muista, että aikaisemmin kun elet-
tiin, historiassa kun mennään vähän taaksepäin, niin se oli hieman vapaampaa. En mä 
muista, että se olisi ollut tuloksellisesti mitenkään erilaista. Silloin sitä huomasi ehkä vaan 
voivansa vähän paremmin.”  
 
”Nyt kuitenkin laitettu ehkä kaikki vähän liian tiukkaan muottiin. Se ei ehkä ihan ole se juttu, 
joka mulle sopii. Ois ihan kiva, kun ois vähän enemmän vapautta. Tai sanotaanko, että käy-
tettäisiin enemmän ihmisten oikeita vahvuuksia. Että mentäisiin takaisin henkilökohtaisuu-
teen eli käytettäisiin ihmisten vahvuuksia ennemmin hyödyksi kuin että puristetaan kaikki 
samaan muottiin ja massaan. Laput silmille ja meillä on tällainen toimintatapa ja nyt me teh-
dään näin. ...Toivon, ettei kadotettaisi sitä persoonaa.”  

 
 
6.5 Työhyvinvoinnin lisääntymistä edistävät tekijät 

 
Työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä tutkimustuloksissa nousi työyhteisön sosiaaliset 

vuorovaikutussuhteet, työskentelyolosuhteet sekä työtehtävät ja niiden sisältämät 

oppimismahdollisuudet (taulukko 8). Tulosten perusteella vastaajat pitävät tärkeinä 

tekijöinä hyvinvoivaa, avointa ja sallivaa työyhteisöä sekä työskentelyolosuhteisiin 

vaikuttavaa positiivista ilmapiiriä ja fyysistä työympäristöä käytössä olevine työväli-

neineen. Työhyvinvoinnin kannalta keskeisenä tekijänä nähtiin myös työntekijän 

mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen.  
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Taulukko 8. Vastaajien kokemus työhyvinvointia edistävistä tekijöistä 

1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria 
tärkeinä tekijöinä vuorovaikutus ja tois-
tensa kohtaaminen  

hyvinvoiva, avoin  
ja  

salliva työyhteisö 

sosiaaliset  
vuorovaikutussuhteet 

Työyhteisö, jossa voin olla oma itseni.  

työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa ilmapii-
riin ja sitä kautta omaan hyvinvointiin 

Toimivat laitteet ja työvälineet. 

fyysinen työympäristö  
ja työvälineet 

työskentelyolosuhteet 

fyysinen ympäristö 

toimivat työvälineet ja rauhalliset työsken-
telyolosuhteet ovat työhyvinvoinnin perus-
edellytyksiä 

Myös muiden kuin työhön liittyvien sub-
stanssiasioiden esiin nostaminen 

ilmapiiri 
henkinen hyvinvointi on merkittävässä roo-
lissa palautumisen kannalta 
johtajuus ja esimiestyö 
fyysisen ja henkisen ilmapiirin tärkeys 
 työn kuormittavuus ja resursointi vaikuttaa 

työhyvinvoinnin kokemiseen sopiva määrä työtä  
ja rutiineja 

työtehtävät 

rutiinit osana päivää ja sopiva määrä työtä 
helpottaa balanssin löytymistä 

uuden oppiminen tukemassa työn teke-
mistä 

oppimismahdollisuudet 

mahdollisuudet, aika ja resurssit perehtyä 
uusiin jatkuvasti muuttuviin asioihin  

oppiminen mahdollistaa työn mielekkyyden 
ja kiinnostuksen työtä kohtaan. 

onnistumisen kokemus 
osaamisen hyödyntäminen 

 

6.5.1 Sosiaaliset vuorovaikutussuhteet 

 

Työpaikan sosiaaliset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat merkittävällä tavalla työnte-

kijöiden kokemaan työhyvinvointiin (taulukko 8). Työhyvinvoinnin kannalta keskei-

senä tekijänä nähdään hyvinvoiva, avoin ja salliva työyhteisö. Työyhteisössä tapah-

tuvat kohtaamiset tulisi olla tasavertaisia, kahden ihmisen, kohtaamisia. Työntekijät 

haluavat, että heidät huomataan ja huomioidaan yksilöinä. Työhyvinvoinnin 
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kannalta on tärkeää, että työntekijä kokee työyhteisönsä hyväksyvän hänet omana 

itsenään.  

 
”Muistamisen ei tarvitse olla rahallista palkitsemista. Palkan kautta tulet kuitenkin säännölli-
sesti huomatuksi, mutta päivittäisessä tekemisessä ja esimiehen kanssa käytävissä keskus-
teluissa muistettaisiin kohdata toisemme ihmisinä ja huomioitaisiin persoonaa. Muistamisen 
pitäisi olla sanallista sekä sitä, että huolehditaan tunnelman hyvänä säilymisestä ja viestintä 
on positiivista. Pitäisi korostaa, ettei kukaan ole toiselle vaivaksi eikä kukaan ole toista ar-
vokkaampi.” 
 
”Erityisesti työhyvinvointi tarkoittaa hyvää työporukkaa, että on sellainen työyhteisö, jossa 
voi olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi sellaisena, kun on ja kokee itsensä tärkeäksi. Ja 
että koet työkaverit itsellesi tärkeiksi, toki niin ihmisinä mutta myös niin, että saan ja tarvit-
sen heiltä apua siihen, että pystyn tekemään oman työni.” 
 

Kanssakäyminen toisen henkilön kanssa nähdään tiedon jakamisen lisäksi työhy-

vinvointia olennaisesti lisäävänä tekijänä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös 

esimiestyölle. Esimiehen tulee olla ihmisläheinen ja joustava. Esimiehen tulee pyr-

kiä varmistamaan työyhteisön ja sen jäsenten työhyvinvointi.  Eräs tapa työhyvin-

voinnin lisäämiseksi on juuri työntekijän huomiointi ja onnistumisten esiin nostami-

nen. Työyhteisön hyvinvointi heijastuu työyhteisön ilmapiiriin niin hyvässä kuin pa-

hassakin ja tätä kautta sillä on vaikutusta jokaisen henkilökohtaiseen työhyvinvoin-

tiin.  

 

6.5.2 Työskentelyolosuhteet 

 

Työskentelyolosuhteiden osalta tärkeiksi työhyvinvointiin vaikuttaviksi tekijöiksi 

nousi sekä fyysinen työympäristö että työpaikan ilmapiiri (taulukko 8). Fyysisen työ-

ympäristön lisäksi työhyvinvoinnin edellytyksiksi nähtiin toimivat työvälineet ja lait-

teet. Kiireettömän ja häiriöttömän työympäristön tarjoaminen koetaan tärkeäksi 

työssä oppimista edistäväksi tekijäksi. Fyysisen työympäristön rauhallisuuden to-

dettiin vaikuttavan muun muassa työntekijän jaksamiseen.  

 
 ”Hälinä ei ole kellekään hyvästä. Se on se, mikä vaikuttaa mun tekemiseen, jaksamiseen ja 
myöskin siihen tulokseen.”  

 
Myös työntekijän henkisellä hyvinvoinnilla nähtiin olevan merkittävä rooli työntekijän 

palautumisessa sekä jaksamisessa. Tärkeäksi työhyvinvoinnin lisääjäksi nähtiin 

mahdollisuus huolehtia omasta henkisestä hyvinvoinnista. Tästä esimerkkinä 
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nostettiin työnantajan tarjoamat erilaiset valmennukset ja tilaisuudet, joissa puhu-

taan myös muuta kuin työsubstanssiin liittyvää asiaa. Henkisen hyvinvoinnin nähtiin 

parantuvan myös avoimen vuorovaikutuksen ansiosta.  
 
”Myös erilaisista epäkohdista puhuminen on aika merkittävä osa työhyvinvointia. Jos joku 
homma on kuralla koko ajan tai sitten jos tehdään liian tehokkaasti, niin kyllä se alkaa syö-
mään. Eli tavallaan se mentaalinen palautuminen on tosi tärkeää.”  
 

Positiivinen ja rakentava ilmapiiri tukevat työhyvinvoinnin kokemusta ja samalla työ-

yhteisössä tapahtuvaa oppimista. Negatiivisen ilmapiirin koettiin vaikuttavan merkit-

tävästi heikentävänä tekijänä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin.  
	
6.5.3 Työtehtävät 

 

Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaa sekä työn kuormittavuus että sen tarjoamat 

oppimismahdollisuudet. Työhyvinvoinnin kannalta on olennaista, että työtä on so-

piva määrä ja että se on tarpeeksi motivoivaa. (Taulukko 8) 

 
”Sillä on pidemmässä juoksussa merkittävä vaikutus. Jos olet koko ajan kaikesta jäljessä ja 
asiakkaat reklamoivat, niin ei se tue työhyvinvointia.”  

 
Liiallinen työkuorma vaikuttaa heikentävästi työhyvinvoinnin kokemukseen. Työn-

antajan tehtävä onkin huolehtia riittävästä resursoinnista sekä rutiinien ja oppimis-

mahdollisuuksien keskinäisestä tasapainosta. Itsensä kehittäminen nousi haastat-

teluissa yhdeksi tärkeäksi työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Työn ohessa tapah-

tuvan oppimisen koetaan pitävän yllä työn mielekkyyttä sekä yksilön henkilökoh-

taista kiinnostusta. Toisaalta työhön liittyvien rutiinien nähdään tuovan työpäiviin ra-

kennetta ja tätä kautta lisäävät tunnetta työn hallittavuudesta. Rutiinit ja työn edel-

lyttämät pakolliset tehtävät yhdistettynä sopivassa suhteessa uuden oppimiseen ja 

henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntämiseen luovat kokonaisvaltaisen työhyvin-

voinnin kokemuksen.  

 

Työssä oppiminen nähdään ehdottoman tärkeänä työhyvinvoinnin osatekijänä. Se 

auttaa työntekijän itselleen asettamien päämäärien saavuttamisessa. Sen avulla 

työntekijän on mahdollista saavuttaa ammatillisia onnistumisen kokemuksia sekä 
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toimia tehokkaammin. Työssä oppiminen tukee sekä työntekijän henkilökohtaista 

hyvinvointia että yrityksen menestymistä. 

 
”Mä oon tehokkaampi, kun mä ymmärrän asiat.”  
 
”Organisaatio onkuitenkin se kenen eteen tehdään töitä ja kuka maksaa palkan meille. Kyllä 
sen pitää olla sellainen symbioosi tuohon oppimiseen liittyen. Että siellä aidon oikeasti ym-
märretään se, että kun ihmiset oppii ja tulee tietotaitoisemmaksi, niin se on kuin laittaisi ra-
haa pankkiin. Tottakai sillä on hirveän iso merkitys”  

 
Työtehtävien tarjoamat oppimismahdollisuudet mahdollistavat työn mielekkäänä ko-

kemisen ja motivoivat työntekijää jatkamaan uuden opettelua ja yltämään yhä pa-

rempiin suorituksiin. 

 
7. Yhteenveto ja johtopäätökset  

 

Tässä luvussa kootaan yhteen aiemman kirjallisuuden sekä empiirisen tutkimuksen 

perusteella tehdyt havainnot ja pohditaan, miten työssä oppimisella voidaan tukea 

työhyvinvointia. Luvussa vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin sekä tehdään käytännön suosituksia ja esitetään jatkotutkimusedotuksia.  

 

7.1 Tulosten yhteenveto ja pohdinta 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan etenemällä alatutkimuskysymysten kautta päätutki-

muskysymyksiin. 

 

Mitkä yksilötekijät edistävät työssä oppimista?  

 

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten perusteella merkittävimmiksi työssä oppimista 

edistäviksi yksilötekijöiksi vastaajat kokivat työntekijän itseluottamuksen ja itsetun-

temuksen, jaksamisen sekä motivaation. Myös työntekijän henkilökohtaisella suh-

tautumisella oppimista kohtaan sekä kyvyllä ja halulla hyödyntää erilaisia oppimisen 

tapoja on suuri merkitys työssä oppimiselle ja sen tehokkuudelle. Tulokset ovat lin-

jassaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen nähden. Esimerkiksi Noe et al. (2013, 

330) nostavat omassa tutkimuksessaan työntekijän yleisen innokkuuden ja positii-

visuuden elämää kohtaan yhdeksi tärkeimmistä informaalia oppimista tukevista 
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yksilötekijöistä. Tässä tutkimuksessa työntekijän innokkuus ja uteliaisuus heijastu-

vat ennen kaikkea yksilön suhtautumiseen työssä oppimista kohtaan. Tutkimuksen 

perusteella työntekijän kiinnostus ajan tasalla pysymiseen sekä tavoitteiden asetta-

miseen vaikuttavat positiivisesti työssä oppimiseen (vrt. Rigolizzo 2019, 298-299).  

 

Tämän, kuten aiemmankin (vrt. Eraut 2004b; Kyndt et al. 2016 ja Yoon et al. 2018), 

tutkimuksen perusteella yksilön itseluottamuksella ja minäpystyvyyden tunteella 

nähdään olevan merkittävä vaikutus työssä oppimiseen. Itseluottamusta omaava 

työntekijä pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä aiempia kokemuksiaan 

työssä oppimista hyödyntävässä toiminnan kehittämisessä. Erautin (2004b) mu-

kaan itseluottamuksella on yhteys myös yksilön oppimismotivaatioon. Yksilön oppi-

minen tapahtuu pitkälle työn tekemisen kautta. Oppimismahdollisuuksien etsiminen 

ja niiden onnistunut suorittaminen lisäävät minäpystyvyyden kokemusta ja kasvat-

tavat samalla yksilön sisäistä oppimismotivaatiota (Eraut 2004b, 269; Yoon et al. 

2018, 640) Tämän tutkimuksen tutkimustuloksissa oppimismotivaation kannalta tär-

keäksi tekijäksi nähdään vaihtelunhaluisuus, onnistumisen kokemukset sekä it-

sensä kehittäminen (vrt. Jeong et al. 2018, 137; Eraut 2004b, 269).  Myös Rigolizzo 

(2019) ja Lee et al. (2019) puhuvat tutkimuksissaan sisäisen motivaation tärkeyden 

puolesta. Työntekijän uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita kohtaan ennakoivat 

työntekijän halua hyödyntää oppimismahdollisuuksia ja kasvattaa omaa osaamis-

taan. (Rigolizzo 2019, 299; Lee et al. 2019, 170) Tätä oppimismahdollisuuksien hyö-

dyntämistaipumusta on mahdollista tukea erilaisin tavoin. Organisaatio voi auttaa 

yksilöä tunnistamaan erilaisia oppimistilanteita ja sekä auttaa työntekijää näkemään 

työnsä tärkeyden koko organisaation toiminnan kannalta. Organisaatio voi myös 

palkita työntekijää työssä oppimisen kautta saavutetusta osaamisen kasvusta.  (Noe 

et al. 2013, 333) Tämän rahallisen palkitsemisen arvo ei kuitenkaan noussut tässä, 

kuten ei aikaisemmissakaan tutkimuksissa (esim. Berg & Chyung 2008), merkittä-

vään rooliin.   

 

Työssä oppimisen kannalta on tärkeää pystyä hyödyntämään erilaisia oppimisen 

tapoja. Tämän tutkimuksen vastaajat kokivat työssä oppimisen tehostuvan teke-

mällä oppimisesta jokapäiväisen rutiinin (vrt. Tynjälä 2008,136). Tämän sekä aiem-

pien tutkimusten perusteella käytännön tekemisen sekä sosiaalisen 
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vuorovaikutuksen kautta tapahtuva oppiminen koetaan ominaisimmiksi tavoiksi hyö-

dyntää informaalia työssä oppimista. Toisten esimerkin hyödyntäminen, itse kokei-

leminen sekä kommunikointi kollegojen kanssa ovat keskeisiä työssä oppimisen ta-

poja. Työssä oppimisen tukena hyödynnetään myös palautteen antamista ja vas-

taanottamista, organisaation viestintäkanavia sekä ohjeistuksia ja muistioita. (vrt. 

Noe et al. 2013,331; Lohman 2005, 508) Tämän tutkimuksen tulokset noudattelevat 

Mooren ja Kleinin (2020, 224) tuoreen tutkimuksen tuloksia; Tiedon aktiivinen jaka-

minen, vapaa muotoinen keskustelu ja kollegojen rohkaisu informaalin oppimisen 

hyödyntämiseen ovat yleisemmin hyödynnettyjä työssä oppimisen tapoja. 

 

Yksilön jaksaminen edistää työssä oppimisen tehokkuutta sekä sen hyödynnettä-

vyyttä. Shier ja Graham (2010) ovat tarkastelleet jaksamista subjektiivisen työhyvin-

voinnin kokemuksen näkökulmasta.  Tässä tarkastelutavassa on kuitenkin löydettä-

vissä paljon yhteneväisyyksiä työssä oppimiseen. Esimerkiksi työmäärän hallitta-

vuus ja työn vaihtelevuus vaikuttavat työtyytyväisyyteen (Shier & Graham 2010,10-

11), jolla on taas vaikutusta oppimisen tehokkuuteen (Jeon & Kim 2012, 222).  Ta-

voitteiden saavutettavuus lisää onnistumisen kokemusta (Shier & Graham 2010,10-

11) ja näin kannustavan työntekijää jatkossakin hyödyntämään työssä oppimista. 

Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella yksilön jaksamiseen liittyvät tekijät ovat 

epävarmuuden sietokyky, mahdollisuus oman ajankäytön hallintaan sekä kyky itse-

ohjautuvuuteen sekä asioiden nopeaan omaksumiseen. 

 

Mitkä työyhteisö- ja organisaatiotekijät työyhteisön jäsenet kokevat tärkeiksi 

työssä oppimista edistäviksi asioiksi? 

 

Tutkimuksen empirian perusteella työntekijät näkevät tärkeinä työssä oppimista 

edistävinä asioina työyhteisön keskinäisen ja toimivan vuorovaikutuksen, organi-

saation avoimen ilmapiirin, toimivat tiedon jakamiskäytänteet tarkoituksen mukai-

sine työkaluineen sekä oppimismahdollisuudet ja organisaation tuen, jotka ilmene-

vät vahvana esimiestyönä, selkeinä toimintamalleina ja prosesseina, oppimiseen 

tarjottuina aikaresursseina sekä mielekkäinä ja monipuolisina työtehtävinä. Nämä 

ovat asioita, jotka nousevat myös aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta.  
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Työntekijät arvostavat työn tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Aiemmissa tutkimuk-

sissa nousee vahvasti esille oppimis- ja osallistumismahdollisuuksien tarjoamisen 

tärkeys (Billett 2001a, 210; Tynjälä 2008, 141; Schürmann & Beausaert 2016, 150; 

Jeon & Kim 2012, 222) sekä riittävän aikaresurssin varmistaminen (Collin et al. 

2008, 198; Fuller & Unwin 2011, 52; Ellström 2001, 425). Myös tämän tutkimuksen 

tutkimustuloksissa näkyy työntekijöiden arvostus oppimismahdollisuuksia kohtaan, 

joiden koetaan syntyvän mielekkäiden ja kiinnostavien työtehtävien sekä monialai-

sen ja laajan yhteistyön yhteydessä. Vastaajat näkevät monialaisen yhteistyön tuot-

tavan parempia oppimistuloksia sekä vähentävän organisaatiossa tehtävää turhaa 

työtä kaiken tarvittavan tietotaidon ollessa saatavilla heti (vrt. Watkins et al. 2018, 

34). Vastaajat kokevat monipuoliset ja mielekkäät työtehtävät keskeisiksi jatkuvan 

oppimisen välineeksi. (vrt. Watkins et al. 2018, 34; Schürmann & Beausaert 

2016,150). He myös peräänkuuluttavat reflektointiin ja prosessointiin tarvittavaa ai-

karesurssia. 

 

Työssä oppimista edistävä avoin vuorovaikutus ja ilmapiiri ovat tekijöitä, jotka vai-

kuttavat toinen toisiinsa. Avoimella ilmapiirillä voidaan tukea työntekijöiden keski-

näistä vuorovaikutusta ja hyvällä vuorovaikutuksella rakentaa ilmapiiriä, joka tukee 

työssä oppimista. Tässä tukena toimivat organisaation tiedon jakamiskäytänteet, 

käytettävissä olevat työvälineet sekä esimiestyö. Esimiehet voivat tukea alaisiaan 

oppimisessa (Eraut 2004b; Bjørk et al. 2013). He voivat toimia myös roolimalleina, 

jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa laajemmin organisaation oppimiskulttuurin 

rakentamiseen (Ellinger & Cseh 2007, 448-449). Nämä asiat välittyivät myös tutki-

muksen empiirisestä aineistosta.  

 

Tämän tutkimuksen vastaajat kokevat esimiesten huomioinnin vahvistan oppimis-

halukkuutta ja lisäävän näin työntekijän motivaatiota. Esimiehen suhtautumisella 

oppimiseen liittyvään avun pyytämiseen ja tarjoamiseen nähdään olevan vahva yh-

teys työyhteisön ilmapiirille ja vuorovaikutukselle. Esimies pystyy myös omalla esi-

merkillään tukemaan organisaatiossa käytössä olevien työvälineiden tehokasta 

käyttöä tiedon jakamisen ja oppimisen välineenä. Työvälineiden rooli korostuu re-

aaliaikaisessa ja tehokkaassa tiedon välittämisessä. Vuorovaikutuksen toimivuus ja 

ilmapiirin avoimuus koettaan kuitenkin merkityksellisemmiksi tekijöiksi kuin 
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varsinaiset työkalut tai teknologia. Tämä tutkimustulos tukee aiempaa tutkimusta 

(Fenwick 2008a, 233). Toki tarkoituksen mukaisten ja toimivien työvälineiden näh-

dään toimivan yhtenä merkittävänä työssä oppimisen edellytyksenä sekä organi-

saation sisäisten raja-aitojen madaltajana. Myös Ellinger ja Cseh (2007, 447) koros-

tavat koko organisaation kattavan vuorovaikutuksen tärkeyttä.  Organisaatiossa ta-

pahtuva yksilöiden välinen tiedonjakaminen sekä kollegoiden välinen vahva autta-

misen halu näkyy tämän tutkimuksen aineistossa laajasti. Tiedon jakamisen kynnys 

on matala ja kollegalle tarjotaan resursseja niin tiedon kuin ajankin muodossa. Kol-

legat edistävät toinen toistensa oppimista aktiivisesti myös oma-aloitteisella tiedon 

jakamisella (vrt. Ellinger & Cseh 2007).  

 

Organisaation on mahdollista tukea työssä oppimista usein eri tavoin. Se voi esi-

merkiksi hyödyntää erilaisia organisaation sisäisiä työssä oppimisen edistämiseen 

tarkoitettuja käytänteitä. Tämän tutkimuksen aineistossa korostui onnistumisten 

esiin nostamisen sekä huomioinnin tärkeys esimiehen toimesta.  Työssä oppimista 

tukevien työskentelyolosuhteiden luominen ja yksilön tukeminen hänen mielenkiin-

non kohteissaan nousevat keskeiseen asemaan. (vrt. Berg & Chyung 2008, 237) 

 

Mitkä asiat koetaan työssä oppimisen esteiksi?  

 

Tutkimuksen vastaajat näkevät työssä oppimisen esteinä usein erilaiset vuorovai-

kutukseen ja organisaation puutteelliseen tukeen liittyvät tekijät. Nämä ovat asioita, 

jotka nousevat sekä aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta (Collin et al. 2008; Ellinger 

& Cseh 2007; Eteläpelto & Saarinen 2006; Tynjälä 2008; Yoon et al. 2018) että 

tämän tutkimuksen empirian pohjalta. Molempien esteiden osalta voidaan todeta 

niiden vaikuttavan laajasti työssä oppimisen toteutumiseen. Erityisesti organisaation 

tuen puutteeseen liittyvät tekijät ovat merkittäviä, sillä puutteet esimiestyössä, re-

sursoinnissa, tavoiteasetannassa, sisäisten prosessien ja toimintamallien tai työvä-

lineiden toimivuudessa heijastuvat vuorovaikutukseen ja tätä kautta myös työyhtei-

sön ilmapiiriin.  

 

Organisaation puutteellinen tuki voi näkyä usealla eri tavalla. Kontekstista riippuen 

sen suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat vaihtelevia, mutta heijastuvat kuitenkin 
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aina myös työssä oppimiseen. Tutkimustuloksissa organisaation puutteellinen tuki 

nousee vahvimmin esille riittämättöminä aikaresursseina. Haasteeksi koetaan myös 

työvälineiden ja toimintamallien toimimattomuus. Toimintaympäristön nopeat muu-

tokset aiheuttavat muutospaineita organisaatioille. Organisaatioiden on muutettava 

ja sopeutettava toimintaansa vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja viranomaisten 

määräyksiä. (Saksi 2013, 68) Näiden muutosten seurauksena organisaatioiden si-

säiset prosessit ja toimintamallit muuttuvat. Työvälineiden kehitys ja sisäinen vies-

tintä eivät kuitenkaan aina pysy riittävän hyvin muutoksessa mukana, jolloin tietä-

mättömyys muuttuneista prosesseista aiheuttaa ylimääräistä kiirettä ja työtä. (vrt. 

Collin et al. 2008, 198; Ellinger & Cseh 2007, 447) Tämän tutkimuksen perusteella 

organisaation muutosten nopeatahtisuus sekä työn hektisyys konkretisoituvat vii-

meistään siinä vaiheessa, kun oppeja ei ehditä viemään käytännön tekemiseen.  

 

Organisaation puutteellinen tuki saattaa näkyä myös heikkona esimiestyönä tai 

työntekijän yksilöllisten toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden sivuttamisena. Tulok-

sissa sekä kirjallisuudessa tunnistetaan yksilön omien oppimistavoitteiden tärkeys. 

Jos työntekijät kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi ammatillisen ke-

hittymisen yhteydessä ja työssä oppimista ohjaa vahvasti vain organisaation oma 

tavoitetila, saattaa tällaisessa tilanteessa oppimisen kokemuksesta tulla usein ne-

gatiivinen (Eteläpelto & Saarinen 2006, 171). Tämä on tärkeää huomioida, sillä työn-

tekijän myönteinen asenne tukee osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä 

(Manka & Manka 2016, 56) ja parantaa samalla työntekijän kokonaisvaltaista työ-

hyvinvointia (Rauramo 2008, 169). 

 

Heikko esimiestyö voi vaikuttaa merkittävästi työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja 

työskentelyilmapiiriin. Vahvan esimiestyön puute saattaa konkretisoitua organisaa-

tiossa esimerkiksi yksittäisen työntekijän tai tiimin oman edun tavoittelulla, jolloin 

organisaation toiminta eriytyy ja tiedon jakaminen heikentyy. Kirjallisuudessa tätä 

ilmiötä on kutsuttu organisaation siiloutumiseksi (Ellinger & Cseh 2007, 447). Tiedon 

saatavuus ja aktiivinen vuorovaikutus ovat kuitenkin tehokkaan työssä oppimisen 

edellytyksiä.  
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Mitkä tekijät edistävät yksilön informaalia työssä oppimista?  

 

Tämä tutkimuksen ensimmäinen päätutkimuskysymys kokoaa yhteen kolmen edel-

lisen kysymyksen vastaukset.  Yksilön informaaliin työssä oppimisen kokemukseen 

vaikuttaa iso joukko erilaisia tekijöitä, joita voidaan tarkastella yksilö-, työyhteisö- tai 

organisaatiotekijöinä. Selvää jakoa näiden otsakkeiden alle menevistä yksittäisistä 

asioista tai tekijöistä on kuitenkin vaikea tai jopa ehkä tarpeetontakin tehdä, sillä 

niiden voidaan nähdä vaikuttavan kiinteästi toinen toisiinsa. Tutkimuksen empiirisen 

osion tulokset tukevat vahvasti olemassa olevaa työssä oppimisen tutkimuskirjalli-

suutta. Tätä selittää osaltaan työssä oppimisen tutkimuskentän laajuus sekä vuosi-

kymmenten ajan tehty tieteellinen tutkimus. Tutkija on koonnut kuvioon 9 aiemman 

tutkimuskirjallisuuden sekä tämän tutkimuksen empiirisen tutkimuksen pohjalta tun-

nistetut tekijät, joiden nähdään edistävän yksilön informaalia työssä oppimista.  

 

 
Kuvio 9. Yksilön informaalia työssä oppimista edistävät tekijät  

Työssä oppiminen sekä siihen vaikuttavat yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotekijät 

toimivat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden. Tämän tutkimuksen 
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perusteella yksilön informaalia työssä oppimista voidaan edistää usealla eri tavalla. 

Organisaatio voi tukea yksilöä ja hänen jaksamistaan tarjoamalla rauhallisen ja op-

pimismahdollisuuksia tarjoavan työympäristön, jossa on käytössä toimivat työväli-

neet sekä tiedon jakamisen käytännöt. Myös vahva, tasapuolinen ja yksilön huomi-

oon ottava esimiestyö yhdessä avoimen vuorovaikutuksen kanssa edistää infor-

maalia työssä oppimista. Yksilö puolestaan voi omalla toiminnallaan ja suhtautumi-

sellaan vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja omaan työtyytyväisyyteensä. Kaikilla 

näillä edellä luetelluilla sekä kuviossa 9 esitetyillä asioilla on merkitystä, kun tarkas-

tellaan informaalia työssä oppimista ja sitä edistäviä tekijöitä.  

 

Työssä oppiminen on aina kontekstisidonnaista. Työssä oppimiseen vaikuttaa sekä 

vallitsevat olosuhteet että yksilö itse (Marsick 2009, 271). Tästä syystä kuviossa 9 

esitettyjä tekijöitä tulisikin aina tarkastella organisaation omista lähtökohdista käsin 

(vrt. Kyndt et al. 2016,444). Organisaatio voi vaikuttaa työntekijöidensä työssä op-

pimiseen ja sen laajuuteen sekä syvyyteen. Työssä oppiminen voidaan nähdä laa-

jempana organisaation toimintakulttuuriin liittyvänä tekijänä. Työssä oppimisella voi-

daan tavoitella joko lyhemmän aikajänteet tuloksellisuutta tai se voidaan nähdä toi-

mintana, joka palvelee koko organisaation, mutta myös yksittäisen työntekijän hen-

kilökohtaista etua osaamisen kasvattamisen näkökulmasta. (vrt. Fuller & Unwin 

2004, 2011) Organisaatiossa vallitseva työssä oppimisen oppimispotentiaali raken-

tuu sekä organisaation rakenteellisten olosuhteiden että organisaatiokulttuurin ja 

sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ympärille (Ellström 2011, 108). Työssä oppimi-

nen ei ole staattinen tila. Työssä oppimisen tavoitteet sekä muodot muuttuvat olo-

suhteiden ja tarkasteltavan aikavälin muuttuessa. Työssä oppimista ohjaa vahvasti 

työtehtävien, työskentelytapojen ja tulosten tarkka määrittely (Ellström 2001, 423-

425), mutta viime kädessä päätöksen työssä oppimiseen suhtautumisesta ja sen 

toteuttamisesta tekee kuitenkin yksittäinen työntekijä, joka tasapainottelee lyhyen ja 

pitkän aikavälin oppimistavoitteidensa välillä (vrt. Greco et al. 2019, 179-180). 

 

Mitä ovat ne asiat, joiden koetaan edistävän työhyvinvoinnin lisääntymistä?  

 

Tutkimuksen empirian perusteella keskeiset työhyvinvoinnin kokemusta lisäävät te-

kijät liittyvät tiiviisti työyhteisön ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, 
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työskentelyolosuhteisiin sekä työtehtäviin, jotka mahdollistavat yksilön kehittymisen 

ja oppimisen. Nämä tekijät tunnistetaan myös aiemman tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella työhyvinvointiin yleisesti liitettäviksi asioiksi. Esimerkiksi Ilmarinen (2006, 

132-134) toteaa työhyvinvoinnista puhuttaessa huomion kiinnittyvän usein juuri 

työskentelyolosuhteisiin, työn sisältöön, vaatimuksiin ja organisointiin sekä työyhtei-

söön ja siinä vallitsevaan työilmapiiriin, johtajuuteen sekä yksilön osaamiseen ja ter-

veyteen. Edellä mainituista asioista vain terveys oli tekijä, joka jäi puuttumaan tämän 

tutkimuksen tutkimustuloksista. Tähän saattoi vaikuttaa tutkimuksen näkökulma ja 

vahva painotus nimenomaan työssä oppimiseen. Kuvioon 10 on tutkija koonnut asi-

oita ja tekijöitä, jotka tämän tutkimuksen vastaajat kokivat vaikuttavan positiivisella 

tavalla työhyvinvoinnin kokemukseen.  

 

 

Kuvio 10. Yksilön työhyvinvoinnin kokemusta lisäävät tekijät 

Yleisesti ottaen työhyvinvointi koetaan kokonaisvaltaisena käsitteenä, johon liittyy 

niin yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet kuin työ- ja organisaatioympäristönkin te-

kijät (Biggio & Cortese 2013; Danna & Griffin 1999). Tämän tutkimuksen tutkimus-

tuloksissa painottuu työ- ja organisaatioympäristöön liittyvät ominaisuudet. Tämä 

saattaa johtua siitä, että yksilön on helpompi arvioida ulkoisia tekijöitä ja niiden vai-

kutuksia, kuin omaan itsensä liitettäviä tekijöitä. Tutkimustuloksista on kuitenkin 
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löydettävissä työntekijän itseluottamuksen, minäpystyvyyden ja positiivisen asen-

teen myönteinen vaikutus yksilön työhyvinvoinnin kokemukseen (vrt. Luthans et al. 

2007, 3; Manka & Manka 2016, 53-55) Minäpystyvyys ja positiivinen asenne ovat 

Luthansin ja Youssefin (2004, 152) määritelmän mukaan osa yksilön psykologista 

pääomaa. Tutkimustuloksissa työntekijän itseluottamus näkyy työntekijän kykynä 

hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä aiempia kokemuksiaan kohdatessaan uusia 

haasteellisia tehtäviä. Positiivinen asenne puolestaan näyttäytyy työntekijän suhtau-

tumisessa tulevaisuuteen; muutos on uusi normaali.  (vrt. Luthans et al. 2007, 3) 

Työntekijän positiivinen asenne muutosta kohtaan edesauttaa osaamisen ylläpitä-

mistä ja kehittämistä (Manka & Manka 2016,56). 

 

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kokevat itsensä kehittämisen ja ammatillisen 

osaamisen kasvattamisen keskeisiksi työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi. Työn teon 

ohessa tapahtuva oppiminen lisää työn mielekkyyttä ja mahdollistaa työntekijälle 

hänen itselleen asettamien päämäärien saavuttamisen. Tätä tavoitetta organisaa-

tion on mahdollista tukea takaamalla rauhallinen ja kiireetön työskentely-ympäristö 

sekä tarjoamalla työtehtäviä, jotka mahdollistavat työssä oppimisen (Manka & 

Manka 2016, 88). Oppimismahdollisuuksien lisäksi tämän tutkimuksen vastaajat 

painottavat resursoinnin tärkeyttä. Sopiva työkuorma, mielenkiintoiset ja merkityk-

selliset työtehtävät sekä oppimista tukeva työskentely-ympäristö edistää työntekijän 

työhyvinvointia ja jaksamista (vrt. Breen 2019, 53-60; Shier & Graham 2010, 4-6, 

10-11; 13) ja tätä kautta parantaa myös organisaation uudistumiskyvykkyyttä ja in-

novatiivisuutta (Tikkanen 2005, 38).   

 

Tärkeänä vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä tiedon jakamiseen liitty-

vänä tekijänä tutkimuksen vastaajat näkevät työyhteisön positiivisen ja rakentavan 

ilmapiirin. Toimiva työyhteisö ja siinä vallitseva avoin vuorovaikutus tukee työhyvin-

voinnin kokemusta (Anttonen & Räsänen 2008, 17). Shoshani ja Eldor (2016, 60) 

nostavat oppimisympäristön ilmapiiri lisäksi työssä oppimiseen liittyvän vuorovaiku-

tuksen, yhdessä oppimisen sekä oppimismyönteisen johtamistavan motivaatioon ja 

hyvinvointiin positiivisesti vaikuttaviksi tekijöiksi. 
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Miten työssä oppimisella voidaan tukea työhyvinvointia? 

 

Tämä tutkimuksen toinen päätutkimuskysymys tarkastelee sitä, miten työssä oppi-

misella voidaan tukea työhyvinvointia. Tämä tutkimuskysymys kokoaa yhteen aiem-

pien tutkimuskysymysten vastaukset. Työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista pu-

huttaessa tulee ymmärtää, että ne ovat keskenään kiinteässä vuorovaikutussuh-

teessa (kuvio 11). Työtehtävät ja niiden sisältämät vaatimukset ja oppimismahdolli-

suudet, työntekijöiden osaaminen ja asenne, työhyvinvoinnin kokemus sekä työnte-

kemisen konteksti ovat asioita, joita tulee tarkastella suhteessa toinen toisiinsa (Tik-

kanen 2005, 37). 

 

         
 

Kuvio 11. Työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin riippuvuus 

 

Työssä oppiminen tukee yksilön itsensä kehittämistä ja tätä kautta lisää yksilön työ-

hyvinvoinnin kokemusta. Organisaation on mahdollista tukea työntekijän työhyvin-

vointia mahdollistamalla työntekijälle mielekkäitä oppimis- ja kehittymismahdolli-

suuksia. Näiden mahdollisuuksien tulee kohdata työntekijän mielenkiinnonkohtei-

den kanssa, jotta työntekijä motivoituu uusien haasteiden edessä. Organisaatio voi 

tukea näitä oppimismahdollisuuksia vahvalla esimiestyöllä, riittävällä resursoinnilla 

ja rauhallisella työympäristöllä. Työssä oppiminen lisää työntekijän onnistumisen ko-

kemuksia sekä mahdollistaa aiempaa paremman työn vaatimusten hallitsemisen. 

Tämä voi näkyä yksilön parempana tehokkuutena sekä työhyvinvointina. (Kuvio 12) 
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Kuvio 12. Työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin vuorovaikutteisuus  

Työssä oppimisen näkyväksi tekeminen on tärkeää työntekijän työmotivaation lisää-

misen näkökulmasta (Rauramo 2008, 169). Tästä syystä myös tutkimustuloksissa 
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vahvasti esiin noussut esimiehen osoittama huomiointi ja onnistumisten esiin nos-

taminen ovat tärkeitä johtamisen elementtejä. Randelin et al. (2013, 426-428) huo-

mauttavat toimivien oppimisprosessien aina edellyttävän työntekijän ja esimiehen 

sitoutumisen lisäksi myös vahvaa johtajuutta. Empiirisestä aineistosta, kuten myös 

aiemmasta kirjallisuudesta (Manka & Manka 2016, 88), nousee esiin oppimisen kan-

nalta tärkeä avoin ilmapiiri sekä kiireetön ja epämuodollinen ajatustenvaihto.  

 

Työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin väliltä on siis löydettävissä paljon yhteneväi-

syyksiä sekä riippuvuuksia. Molemmat osa-alueet pitävät sisällään samoja tekijöitä, 

jotka vaikuttavat toinen toisiinsa (kuvio 12). Työssä oppiminen lisää työntekijän työ-

hyvinvoinnin kokemusta ja samalla työhyvinvointi mahdollistaa työntekijän positiivi-

sen asenteen ja paremman työmotivaation, jonka turvin työntekijä jaksaa innostua 

itsensä kehittämisestä ja osaamisensa kasvattamisesta.  

 

7.2 Johtopäätökset ja käytännönsuositukset 

 

Työssä oppiminen ja työhyvinvointi ovat ajankohtaisia työelämän käsitteitä. Hyvin-

voivan ja osaavan henkilöstön merkitys organisaatiolle korostuu ajassa, jossa muu-

tos on jatkuvaa ja nopeaa. Organisaatioiden olemassaolo ja kilpailukyky perustuvat 

henkilöstön asiantuntemukseen ja kykyyn mukautua muutokseen. Organisaation 

pitkäaikaisilla työntekijöillä ja heidän asiantuntemuksellaan on iso merkitys organi-

saatioiden tuottavuudelle. On siis tärkeää, että organisaatiot pystyvät tukemaan 

henkilöstönsä osaamisen ylläpitoa ja kehittymistä. Yhtenä merkittävänä henkilöstön 

osaamisen varmistajana voidaan nähdä työssä oppiminen.  

 

Työssä oppiminen mahdollistaa kilpailukyvyn varmistamisen niin organisaation kuin 

yksittäisen työntekijänkin osalta. Työntekijän näkökulmasta työssä oppimisella voi-

daan mahdollistaa itsensä kehittäminen sekä työn mielekkyys ja tätä kautta paran-

taa samalla työhyvinvoinnin kokemusta. Organisaatiolle työssä oppiminen puoles-

taan toimii kustannustehokkaana tapana varmistaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Erityisesti pitkäaikaisten työntekijöiden osaamisen arvostaminen ja osaamisen jat-

kuva kehittäminen mahdollistaa molemmin puolisen hyötymisen. Organisaation 

osaaminen ja tuottavuus vahvistuvat samalla, kun työntekijä kokee voivansa hyvin 
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ja on innostunut ja motivoitunut itsensä ja osaamisensa kehittämisestä. Näin työssä 

oppiminen ja työhyvinvointi ovat siis tiiviissä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Työssä oppiminen vahvistaa työntekijän työhyvinvoinnin kokemusta silloin, kun työn 

tuomat haasteet ovat mielekkäitä ja työssä oppimiselle on olemassa organisaation 

tuki. Organisaatio voi tukea työntekijän työssä oppimista varmistamalla oppimista 

tukevat työskentelyolosuhteet niin rakenteellisten kuin sosiaalisten vuorovaikutus-

suhteidenkin osalta. Työssä oppiminen edellyttää avointa ilmapiiriä ja vuorovaiku-

tusta sekä toimivia tiedon jakamiskäytänteitä ja tarkoituksen mukaisia työvälineitä. 

Organisaatiossa toteutettavalla esimiestyöllä on suuri vaikutus työyhteisössä vallit-

sevaan ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Esimies voi omalla esimerkillään olla luo-

massa toimivia tiedon jakamiskäytänteitä sekä tukea työvälineiden tehokasta käyt-

tämistä. Toimivat työvälineet lisäävät vuorovaikutusta ja vähentävät samalla orga-

nisaation siiloutumista. Tällöin myös tiedon saatavuus paranee ja oppimismahdolli-

suudet kasvavat.  

 

Työntekijöiden huomioiminen ja onnistumisten esiin nostaminen lisäävät oppimis-

halukkuutta ja tätä kautta vahvistavat työntekijän itseluottamusta sekä motivaatiota. 

Nämä ovat työssä oppimisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Yksilön itseluottamus sekä 

itsetuntemus auttavat työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa ja mielenkiinnon 

kohteensa. Yksilön positiivinen suhtautuminen oppimista kohtaan yhdessä organi-

saation mahdollistaman aikaresurssin kanssa mahdollistaa tehokkaan työssä oppi-

misen. 

 

Tiedon jakamisen käytänteiden edistäminen lisäämällä monialaista yhteistyötä ja 

mahdollistamalla työntekijöiden osallistumisen erilaisiin osaamisverkostoihin laajen-

taa ja syventää työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä. Jatkuvan vuorovaikutuksen 

tukeminen varmistamalla toimivat työvälineet ja mahdollisuuden avoimeen vuoro-

vaikutukseen lisää organisaation osaamispääomaa. Teknologian kehittyminen 

mahdollistaa omalta osaltaan automatisaation hyödyntämisen rutiinitehtävien suo-

rittamisessa ja jättää näin enemmän tilaa asiantuntemukselle ja sen hyödyntämi-

selle.  
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Varmistaakseen osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön tulee organisaation tarjota 

työntekijöilleen mielekkäitä ja sopivasti haastavia työtehtäviä läpi työuran sekä var-

mistaa oppimiseen tarvittava aikaresurssi. Organisaation on myös huolehdittava 

vahvasta esimiestyöstä, selkeistä toimintamalleista ja prosesseista sekä pyrittävä 

luomaan avoin ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat ja voivat kommunikoida keske-

nään ilman organisaation sisäisiä raja-aitoja. Nämä tekijät mahdollistavat ja edistä-

vät työssä oppimista tehokkaalla tavalla. 

 

Työhyvinvointi yhdessä mielekkäiden työtehtävien kanssa määrittelee hyvin pitkälle 

yksilön innostumisen asteen ja motivaation uuden oppimiseen. Organisaation näkö-

kulmasta hyvinvoiva henkilöstö on kilpailukyvyn ja menestymisen avaintekijä, sillä 

asiantuntemukseen perustuvassa liiketoiminnassa osaava henkilöstö on tärkein or-

ganisaation resurssi.  

 

7.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksessa onnistuttiin vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja löytä-

mään tekijöitä, joiden avulla jatkuvaa informaalia työssä oppimista ja tätä kautta 

syntyvää työhyvinvointia voidaan tukea. Tutkimuksella on kuitenkin omat rajoit-

teensa. Tällä laadullisella tapaustutkimuksella selvitettiin OP Helsingissä työskente-

levien henkilöiden kokemuksia työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista eikä tulokset 

näin ollen ole yleistettävissä suoraa toiseen kontekstiin.  

 

Tapaustutkimus ja haastattelut toimivat hyvin tämän tutkimuksen tavoitteen näkö-

kulmasta. Alkuperäinen suunnitelma tutkimuksen empirian toteuttamiseksi oli hyö-

dyntää kasvotusten tehtäviä yksilöhaastatteluita sekä fokusryhmiä. Maailman laa-

juisen koronaepidemian takia haastattelut päädyttiin kuitenkin toteuttamaan etä-

haastatteluina, jolloin myös fokusryhmästä päätettiin luopua fasilitoinnin haasteelli-

suuden takia. Haastatteluiden toteuttaminen kahdella eri tavalla olisi saattanut ri-

kastuttaa tutkimusaineistoa, mutta toisaalta se olisi saattanut vähentää myös sub-

jektiivisuuden ja henkilökohtaisuuden kokemusta.  
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Tutkimuksen otoksen koko oli pieni, mutta saatujen vastausten perusteella riittävä. 

Osallistujat edustivat kaikkia toimia (päivittäiset raha-asiat, rahoitus, sijoitus) ja toi-

mintoja (taustatehtävät, suora asiakaspalvelu, kehittämistehtävät) siitä huolimatta, 

että suorassa asiakaspalvelussa toimivilla toimihenkilöillä saattoi olla huonommat 

osallistumismahdollisuudet kuin tausta- ja kehittämistehtävissä työskentelevillä hen-

kilöillä. Kohdeorganisaatiossa oli toteutettu vasta hiljattain organisaatiomuutos, 

jonka seurauksena organisaatiorakennetta sekä toimintoja oli uudelleen järjestelty. 

Tiimeissä tapahtuneet henkilöstövaihdokset sekä muut toiminnan muutokset saat-

toivat korostua tuloksissa niin sanottuun normaalitilaan nähden.  

 

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta työssä op-

pimisen kokemuksesta sekä sen hyödyntämisestä suorittavan työntekijätason sekä 

kehitystehtävissä työskentelevien henkilöiden välillä. Tässä tutkimuksessa vastaa-

jat edustivat molempia työntekijäryhmiä, mutta vertailua heidän vastaustensa välillä 

ei tämän tutkimuksen puitteissa toteutettu. Myös kokonaisvaltaisempi työssä oppi-

misen näkökulma sisältäen koulutuksellisen aspektin saattaisi olla mielenkiintoinen 

kokonaisuus tutkimukselle. Suuri osa koulutuksesta, joka on ollut aiemmin luokka-

huonekoulutusta, on siirtynyt itseopiskeltavaksi verkko-opetusmateriaaliksi. Olisi 

mielenkiintoista tarkastella miten työntekijät kokevat tämän muutoksen vaikuttaneet 

työssä oppimiseen ja minkälaisia tukirakenteita tällainen muutos työntekijöiden nä-

kökulmasta edellyttää.   
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Liite 1: Haastattelukutsu 
 
 
 
 
Hei sinä yli 7 vuotta talossa ollut osaaja, 
 
Tämä sähköpostiviesti on lähetetty sattumanvaraisesti valikoidulle joukolle yli 7 vuotta OP Hel-
singissä työsuhteessa olleille henkilöille. Sinut kutsutaan osallistumaan haastattelututkimuk-
seen, jossa tutkitaan työssä oppimista osana työhyvinvointia. Tutkimuksessa tullaan tekemään 
7-10kpl yksilöhaastatteluita, joiden kesto on 45 minuuttia. Haastattelut toteutetaan työ-
ajalla. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu esimiesasemassa työskentelevät henkilöt.  
 
Tutkimus liittyy LUT yliopistolle tehtävään Pro Gradu -tutkielmaan.  
Tutkielman työnimi on Työssä oppiminen työhyvinvoinnin lähteenä. 
  
Työn tarkoituksena on kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat työkontekstissa tapahtuvaan oppimi-
seen ja tätä kautta koettuun työhyvinvointiin. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan oppimista, joka 
tapahtuu varsinaisen koulutuksen tai luokkahuoneen ulkopuolella. Tutkimuksen keskiössä on 
siis työn teon ohessa tapahtuva oppiminen ja osaamisen kehittyminen. Tutkimuksen myötä on 
tarkoitus saada ymmärrys niistä tekijöistä, jotka työntekijät kokevat tärkeiksi työssä oppimista 
edistäviksi ja toisaalta sitä estäviksi tekijöiksi. Tutkimuksen kautta pyritään selvittämään myös, 
miten työssä oppimisen koetaan tukevan työhyvinvointia.  
  
Voit osallistua tutkimukseen varaamalla ajan haastatteluun oheisesta linkistä, joka vie sinut 
Doodle-kalenteriin. Haastattelut toteutetaan Teamsin kautta.   
 
Yksilöhaastattelun varaus 
 
Haastatteluaikoja on vain rajallinen määrä, joten varaathan oman aikasi nopeasti.  
Jos Doodle ei anna sinun valita haluamaasi haastatteluajankohtaa, on sen ehtinyt valita jo joku 
toinen.  
  
Tiedot haastatteluvarauksesta näkee vain Annina Hoffren, joka lähettää varsinaisen kalenteri-
kutsun haastattelua varten erikseen sähköpostilla.  
  
Tutkimuksen tietosuojailmoitus oheisena liitteenä.  
Ystävällisin terveisin ja jo etukäteen osallistumisestasi kiittäen, 
  
Annina Hoffren 
annina.hoffren@student.lut.fi 
 
 
 



 

Liite 2: Kysymyspatteristo 
 	  
	
TAUSTATIETOJA 
 
Ikä, sukupuoli, koulutustausta, työtehtävä, työsuhteen pituus  
 
Millaisissa tehtävissä olet toiminut viimeisen 5 vuoden aikana? Kerro vähän tarkemmin näistä työtehtävistä.  
Miten koet nykyisen työsi sopivan sinulle? 

Mistä asioista erityisesti pidät? 
Mitä kaipaisit lisää?  
Viihdytkö työssäsi?  
 

TYÖELÄMÄN MUUTOKSET 
 
Mitkä taidot sinä koet tärkeiksi osata, jotta pärjäät työelämän muutosten tahdissa?   
Missä määrin nykyinen työsi antaa mahdollisuuden näiden edellä mainitsemiesi taitojen kasvattamiseen? 

 
HENKILÖKOHTAINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN 
 
Mikä innostaa sinua oppimaan työssäsi? 
Miten opit parhaiten? 
Kerro jokin tilanne, jossa on tapahtunut oppimista.  
Mitä teet, kun kohtaat uuden tilanteen työssäsi, jota et osaa heti itse ratkaista? Voit antaa esimerkkejä.  
Miten pidät jokapäiväisessä työssä tarvittavan osaamisesi ajan tasalla? 
 
SOSIAALINEN OPPIMINEN JA OPPIMISILMAPIIRI 
 
Miten näet yhteistyön merkityksen omalle oppimisellesi? Kuvaa jokin yhteistyötilanne työssäsi, joka on tuotta-
nut oppimista.  
Miten jaat tyypillisesti tietoa kollegoittesi kanssa? 
Kuinka luontevaa työyhteisössä on pyytää tai tarjota apua? 
 
ORGANISAATION TUKI OPPIMISELLE 
 
Miten tärkeänä oppimista pidetään organisaatiossasi?  

Miten se näkyy?  
Huomioidaanko työn teon ohessa tapahtuvaa oppimista tai yksilön osaamisen kasvamista 
millä tavoin? Voit antaa esimerkkejä 

Onko työssä tai työn teon ohessa tapahtuvaan oppimiseen olemassa jotain konkreettista tukea?   
Miten esimiehesi auttaa tai tukee sinua oppimisessasi? Entä kollegasi? 

Voit antaa esimerkin tilanteesta, jossa esimiehen tai kollegan toiminta on edistänyt oppimis-
tasi. 

Miten sinä tuet kollegoittesi työssä oppimista?Voit antaa esimerkin. 
Millaisia vaikutuksia organisaatiosi suhtautumisella ja tuella on työssä oppimiseesi? 
 
Minkälaiset asiat näet työssä oppimista hidastavina tai estävinä tekijöinä? 
 
TYÖHYVINVOINTI 
 
Mitä työhyvinvointi sinulle tarkoittaa?  
Milloin sinä koet voivasi hyvin töissä? 

Mistä tekijöistä sinun työhyvinvointisi muodostuu? 
Mikä merkitys työn ohessa tapahtuvalla oppimisella on omaan työhyvinvointiisi?  
Mitkä asiat voisivat parantaa sinun työhyvinvointiasi? 
 
 
 
Haastattelun loppuun:  
Onko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit lisätä tai kommentoida? 
 
 



Työelämän muutokset

Haastatteluteema Aineistokatkelma 1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria

Muutoksia tehdään ensin tuonne, sitten tänne ja sitten palataan alkuperäiseen.  H6 muutoksen syklisyys
Ei ole pelkoa siitä, että asioiden pitäisi olla muuttumatomia. H4 jatkuvan muutoksen läsnäolo on uusi normaali
Toivon luottamuksen lisääntymistä myös työnantajan puolelta työntekijää kohtaan. Luottamus 
mahdollistaisi juuri tällaisten (etätyö) asioiden toteutumisen.  H1

etätöiden lisääntyminen (uudenlaiset tavat tehdä 
töitä)

Sääntely on lisääntynyt. On valtavasti sellaista perusosaamiseen liittyvää tekemistä, mitä ei 
aikaisemmin ollut ja mitä pitää hanskata. H3

toimialan muutoksen ja sääntelyn lisääntyminen 
on muuttanut osaamistarpeita

Työn luonteen muutokset johtuvat hyvin pitkälle sääntelystä eli ennen kun asiakas tavattiin niin 
asiakkaan kanssa juteltiin ja tehtiin vasta jälkikäteen kaikki muistiot ja muut mutta nyt se on 
hyvin paljon niiden tekemistä siinä asiakaskohtaamisessa. Mutta se tulee sääntelystä, että 
enemmän seurustellaan sen tietokoneen kuin asiakkaan kanssa vaikka asiakas olisikin läsnä. H5

sääntelyn lisääntyminen on muuttanut tapaa 
tehdä työtä

Paljon on automatisoituja asioita. Robotit hoitaa osan hommista.  H1 Rutiinien väheneminen ja automaation 
hyödyntäminen

Kaiken ei tarvitsisi aina olla niin kontrolloitua. H1 tiukka kontrolli
Aiemmin palveluneuvoja teki kaikkea, mutta nykyään kun meillä on ne tiimit, niin enää 
ei tuu niin paljoa enää sellaista hoidollista juttua. Enemmän asiakkuuksien avaamista ja 
aikavarausasiakkaiden tapaamisia. Esim. mä en enää ollenkaa hoida lattiasta tulevia asiakkaita 
ellei sit ..hyvin harvoin. Aika paljon se on nyt muutoksen jälkeen asiakkaiden kontaktoimista, 
että sä käyt soittolistoja läpi ja että sä soitat ja näin. Itse koen, että se on muuttunut nyt 
tässä ihan hiljattain tämmöseks että me ollaan vielä enemmän aktiivisesti asiakkaisiin päin 
yhteydessä ettei me vaan odoteta sitä että asiakkaat täyttää meidän kalenterit vaan että me 
täytetään itse meiän kalenterit hyvistä caseista ja että nää ketkä hoitaa sitä lattialiikennettä eli 
Arjen sujuvuus-porukka, hoitaa sit ne semmoset hoidolliset ja hlöt, jotka kävelee sisään ja vaikka 
valittaa jostain laskumaksujutuista tai jostain semmosesta. H2

proaktiivisuus asiakassuhteiden hoidossa yhä 
tärkeämpänä tekijänä

Tykkään tästä uudesta mallista paljon enemmän. Pystyy keskittyy. Tää on ihan sairaan 
hyvä. Mä olin just työnohjauksessa ja puhuttiin jo melkein vuos sitten et ku se 
on aikasemmin ollut semmosta poukkoiluu ja aina sai tavallaan..sulla ei ollut rauhaa hoitaa 
sitä sun asiakasta kun sulla välkytti Skype, Teams..”tääl on asiakas. Kuka tän nyt hoitaa?” 
”Nyt oot ollu siel takana niin ja niin kauan..”. Mut nykyään sul on vaan se oma homma ja sä voit 
keskittyä siihen. Sit sun esimies puuttuu siihen, jos sul on vaik ”miten sul on tää myynti 
on huonoo tai mites tämä osa-alue” Mut että sul on semmonen rauha tehä sitä työtä, niin se 
on mun mielestä tosi tosi hyvä.  H2

pankin sisäiset prosessi- ja 
toimintamallimuutokset ovat selkeyttäneet 

tekemistä ja mahdollistaneet  työrauhan

Työn luonne – Säännellympää. Sitä seurataan ehkä eritavalla kuin aikaisemmin eli ..muuttunut 
millä tavoin asioita tehdään ja kuinka paljon niitä tehdään eli kuten sanoin niin seurattavuus on 
muuttunut. H8

työn seurattavuus on muuttunut

Tuntuu, että se seuranta on muuttunut myyntihenkisemmäksi. Seuranta keskittyy paljon siihen 
miten paljon ollut konkretiatasolla hyödyksi numeroiden valossa yritykselle. H8

myyntihenkisyys

Joustavuus ja asioiden nopea omaksuminen ja kyky oppia nopeasti. H6 joustavuus, kyky omaksua ja oppia nopeasti

työelämän 
muutokset

työelämän yleiset 
muutokset

työelämässä 
tapahtuneet 
muutokset

finanssialan muutokset

OP Helsingissä 
tapahtuneet muutokset

asenne

työelämän 
muutoksen 

edellytykset

Liite 3: Gioia-menetelmän analyysin datarakennetaulukot



Työelämän muutokset

Mut se oma aktiivisuuskin. Kyllähän tässäkin  työssä osa tekee ihan sellaista koiran 
hommaa. Että siinäkin on eri tasoja. …Siitäkin on itsellä kokemusta. Senkin voi toki kääntää 
voitoksi, että saat siitä hyviä myyntejä ja kokemuksia. Itsekin kun on sitä tehny tosi paljon 
niin silleehän sitä oppii.  H2

Kyky nähdä asioiden positiivinen puoli, kyky 
kääntää esteet voitoksi

Muutoskyvykkyys ja muutosmyönteisyys.  H6 Muutosvalmius
Työelämässä tarvittavat taidot liittyvät tietotekniikkaan ja muuttuviin tapoihin kohdata asiakas. 
H5
Muuten työ on muuttanut ehkä muotoaan niin, että meille on tullut myös muita kanavia kuin 
konttoriverkosto, voidaan auttaa (asiakasta) verkkoneuvottelujen muodossa jne. H8

Tietotekniikka ja sosiaaliset taidot 
välttämättömiä

Työ tarvitsee paljon itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta.  H6
”Aikalailla itse opettelua tämä on tällä hetkellä. Ei enää tule samallalailla, kun silloin 
kun aloitti pankissa 8,5v sitten. Silloin kaikki tieto tuli valmiiksi annetttuna. Nyt se pitää osata 
itse löytää, sisäistää ja oppia.” H7

oma-aloitteellisuus ja itsenäisyys

Verkostoituminen ja sellainen avoimmuus oppia uutta. Oppia sitä, miten tehdään uusia asioita. 
H2

tulevaisuudessa tarvitaan lisää verkostoitumista, 
avoimuutta, kykyä oppia uutta

työelämän 
muutokset

asenne

työelämän 
muutoksen 

edellytykset

taidot



Työssä oppimiseen vaikuttavat yksilötekijät

Haastatteluteema Aineistokatkelma 1.vaiheen luokittelu 2. vaiheen luokittelu Ydinkategoria
ymmärrän hyvin isoja kokonaisuuksia ja syy-seuraus suhteita. Eli mä pystyn käyttämään
hyväksi mun osaamista ja siten myös kehittää asioita. Eli myös laatikon ulkopuolella pystyy
miettimään. H3

osaamisen hyödyntäminen kehittämisessä 
aiempi kokemus ja sen 

hyödyntäminen

En edes koe tarvitsevani ketään apuun jokapäiväisen työssä tarvittavan osaamisen ajantasalla
pitämiseen. Luotan ammattitaitooni ja siihen, että osaan suodattaa sieltä asiakaskuntaan nähden ne
tärkeimmät jutut.  H5

luottamus omaan ammattitaitoon

Yhteistyön merkitys on äärettömän tärkeää ja sitten kun mäkin olen niin kauan ollut, niin sitten olen
välillä sellaisessa harhaluulossa, että minähän osaan ja sitten kernaasti opetan muita, mutta sittenhän
mä huomaan että oho taas on joku juttu muuttunut ja sen voi tehdä paljon helpomminkin ja sen takia on
ihana että on sellaisia eri lähtökohdista olevia ja eri ikäisiä ihmisiä. H5 

kyky myöntää oman tiedon/osaamisen 
rajallisuus

Mä pystyn käyttämään hyväksi mun osaamista ja siten myös kehittää asioita. Omien vahvuuksien 
ymmärtäminen ja sitä kautta se kiinnostuskohteiden löytäminen; sen linkkaaminen siihen tekemiseen. 
Eli tavallaan se jatkuva oppiminen. Sehän voi olla mitä tahansa mutta se, että pystyt sitä käyttämään.  
H3
Varmaan se että kaikilla on niitä omia vahvuuksia. Olen aktiivinen ehdottamaan juttuja, mutta sitten 
taas haasteena on se, ettei aina pysty hahmottamaan niitä isoja kokonaisuuksia niin silloin on hyvä, että 
on se koko porukka siinä. Että jos se mun idea onkin aika korkealentoinen eikä käytännössä toimikaan, 
koska on joku palanen, joka ei käytännössä toimikaan niin on hyvä, että siinä on se muu porukka, joka 
auttaa näkemään kokonaisuuden.  H4

omien vahvuuksien ymmärtäminen ja 
tunnistaminen, kiinnostuskohteiden 

löytäminen 

omien vahvuuksien 
ymmärtäminen ja 

tunnistaminen

Se, että vaan meet sinne epämukavuusalueelle. H2 epämukavuusalueelle meno epävarmuuden sieto

Jos annetaan kaikki aika asiakaskäyttöön eikä pystytä itse prosessoimaan, pysähtymään ja ref-
lektoimaan sitä tekemistä… Eihän koneetkaan toimi sadalla prosentilla. Ehkä se teho-kas on jotain 65-70
prosenttia, koska siinä toivottavasti ehdit vähän myös kollegan kanssa juttelemaan. Kun käyt jonkun
asiakaskeissin läpi, niin sinulla pitäisi olla aikaa vähän miettiä, miten se meni. Jos et osaa, niin sinulla
pitäisi olla se valmentaja, joka sparraa.H3. 
Tietysti pitäisi osata ottaa aikaa myös ajattelemiseen, mutta sitä on tietysti niin ahne tuolle myymiselle, 
ettei sitä muista.  H5
Alkuvuosi oli jumalattoman kiire asiakkaiden kanssa, mikä toki on se mun pääasiallinen tehtävä niin ei
siinä hirveästi tullut mietittyä mitään oppimisasioita, mutta taas tämä tilanne kun kotoa käsin tekee
niin mä ehdin paneutua syvemmälle näihin juttuihin.  H5

Tarvitaan aikaa prosessointiin, 
vuorovaikutukseen ja reflektointiin

mahdollisuus oman 
ajankäytön hallintaan

Mut sit vaan miettii sen ja esim. nyt just tää, et sulle ilmoitetaan kaks viikkoa 
sitten perjantaina että oot sit seuraavat kaksi viikkoa etänä ja sit rupeet miettimään, et 
hetkinen hetkinen mitä mun pitää tehdä. Vaikka hyvähän se oli, mut se että sun pitää hyvin nopeasti 
omaksua sellaiset tomintamallit ja vaan ruveta toteuttamaan sitä. H2

Kyky omaksua ja sopeutua

Selkeästi on huomattavissa, että osassa tehtäviä joku on asiantuntija ja hallitsee paremmin ja jossain
toisessa tehtävässä joku toinen. Ei voi millään hallita kaikkia juttuja. Täytyy joka päivä opetella
jotain.  H4

oman rajallisen osaamisen hahmottaminen

jaksaminen

itseluottamus
ja itsetuntemus

henkilö-kohtainen 
työssä oppiminen

luottamus omaan 
ammattitaitoon

tarvittavat taidot



Työssä oppimiseen vaikuttavat yksilötekijät
Joustavuus ja ehdottomasti, ei muutosvastarintaisuus vaan se, että lähtee nopeasti ja reippaasti mukaan 
kaikkeen mitä tapahtuu ja opettelee ne uudet tavat toimia ja lähtee siihen mukaan. Kaikki muuttuu niin
nopeasti. Asenne ”vaikka kaikkea ei voida osata eikä voida olla kaikkien asioiden asiantuntijoita, mutta
reipas asenne siihen, että kyllä asiat järjestyvät ja hoituvat”. Positiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat
työssä kuin työssä tärkeitä. Ja ehdottomasti oman ammattitaidon itsenäinen kehittäminen ja halukkuus
uuden oppimiseen, ettei jää kelkasta. H4

joustavuus ja nopea asioiden 
omaksuminen. Positiivisuus ja oma-

aloitteisuus

mä en hirveesti tarvii esimiehen tukea päivittäiseen elämiseen ja olemiseen, koska olen kyllä sen verran 
itseohjautuva. H5 itseohjautuvuus

Olisi tärkeää, että työntekijää muistetaan. Muistamisen ei tarvitse olla rahallista palkitsemista. Palkan 
kautta tulet kuitenkin säännöllisesti huomatuksi, mutta päivittäisessä tekemisessä ja esimiehen kanssa 
käytävissä keskusteluissa muistettaisiin kohdata toisemme ihmisinä ja huomioitaisiin persoonaa.   H6

henkilökohtainen huomiointi on tärkeää huomiointi

 Siinä on monta näkökulmaa ja tämä oppiminen on yksi merkittävä, koska… en ole sitoutunut 
työnantajaan vaan olen sitoutunut kehittämään itseäni ja jos minä pystyn käyttämään sitä omaa 
osaamista hyväksi, silloin olen sitoutunut työnantajaan. Olen siis ennen kaikkea sitoutunut itseni 
kehittämiseen. Ikäpolvet, jotka ovat meitä nuorempia kuten myös meidänkin ikäpolvi, ei olla niin 
työnantaja-orientoituneita vaan ollaan enemmän sitä individualismia. H3

olen sitoutunut itseni kehittämiseen

On vaikea opetella mitään, jos on päättänyt, ettei joku asia kiinnosta. H8 Kehittymistä ei tapahdu ilman 
kiinnostusta

(Minua innostaa oppimaan se,) Että pystyn tekemään työni paremmin. Että pystyn tekemään työn
itsenäisesti ja että saan merkityksen tunnetta kun osaan tehdä työn paremmin kuin aiemmin. Syventää
osaamista. H6

työn tekemisen itsenäisyys ja 
merkityksellisyys

merkityksellisyyden ja 
itsenäisyyden kokeminen

Se et pääset hyviin tuloksiin motivoi tietenkin myös itseään ja tietysti siitä myös oppii. Et jos
vaan kokoajan vinkität muille ja vaan hymyilet asiakkaille niin ei se pidemmän päälle tuo itselle oikein
mitään.  H2

hyviin tuloksiin pääseminen motivoi ja 
auttaa oppimaan

Se, että ketterästi ja nopeasti pääsisin Asta Bhen eli se oma mukavuus. Ettei minulla koko ajan ole se 
olo, että apua, apua mitä minä teen vaan että tiedän mitä ja miten minä sen teen.  H5
Se, että pystyisi kunnolla ottamaan haltuun uuden tiedon ja työtehtävät sekä tekemään oman työni 
hyvin. H4 

tarve suoriutua omasta työstä, mukavuus 
alueelle pääsy

Ja toki se oma onnistuminen on se moottori, joka pitää minut käynnissä.   H5
(Minua innostaa oppimaan se,) Että pystyn tekemään työni paremmin. Että pystyn tekemään työn 
itsenäisesti ja että saan merkityksen tunnetta kun osaan tehdä työn paremmin kuin aiemmin. Syventää 
osaamista. H6

onnistumisen kokemus motivoi oppimaan 
lisää

sellainen vaihtelunhaluisuus innostaa oppimaan. H2 Vaihtelunhaluisuus innostaa oppimaan vaihtelunhaluisuus ja 
monipuolisuus

Mut se oma aktiivisuuskin. Kyllähän tässäkin  työssä osa tekee ihan sellaista koiran hommaa. Että 
siinäkin on eri tasoja. …Siitäkin on itsellä kokemusta. Senkin voi toki kääntää voitoksi, että saat siitä 
hyviä myyntejä ja kokemuksia. Itsekin kun on sitä tehny tosi paljon niin silleehän sitä oppii.  H2

haasteiden kautta voittoon-asenne

Se mitä annat, se mitä saat. H1 se mitä annat, se mitä saat -asenne
Tietysti pitäisi osata ottaa aikaa myös ajattelemiseen, mutta sitä on tietysti niin ahne tuolle myymiselle, 
ettei sitä muista.  H5 tavoitteet ohjaavat toimintaa asetut tavoitteet

motivaatio

jaksaminen

itsensä kehittäminen

henkilö-kohtainen 
työssä oppiminen

suhtautuminen 
oppimiseen

tarvittavat taidot

onnistuminen

asenne



Työssä oppimiseen vaikuttavat yksilötekijät
Yleisesti jos on joku asia niin mä pyrin ottamaan siitä henkilökohtaisesti selvää eri tietolähteiden kautta 
(intra,teams,yammer). Usein kysymyksiä tulee ihmisiltä tulee ihan tyhmistäkin jutuista ”minkä värinen 
taivas on”. Mä yritän aina itse etsiä sitä vastausta ja tietoa ennen kun lähden sitä keneltäkään muulta 
kysymään.  H2

yritän löytää vastauksen itse (uteliaisuus)

Kun olen kiinnostunut, kysyn miksi, miten. Haluan ymmärtää asioita. Se tavallaan kertyy sitä kautta. Eli 
tälläistä hiljaista tiedon kartuttamista. H3

kiinnostus asioista ja tarve ymmärtää ja 
tätä kautta oppia

Koen mielihyvää, että ratkon ongelmia. Ja jotta ongelmia voi ratkoa pitää asioita selvittää. H3 halu ratkoa ongelmia
motivaatio tehdä tätä työtä. H4 oma sisäinen palo
Oman alan tuntemus ja ajankohtaisista asioista perillä olo kiinnostaa. Ja jotenkin rahoitusala on ollut
niin pitkään muihin aloihin verrattuna ollaan oltu kaikkien koukeroiden, lakipykälien ja säätelyn kautta
niin kankeaa, että mitä digitalisaatio ja sen mahdollisuudet tuo meille. Olen sitä mieltä, että paljon
meillä on työssä sellaista mitä robotti ei voi korvata tai mitä ei voi automatisoida niin, että se motivoi
että asiantuntijuus nousee sitä tärkeämpään rooliin, mitä pidempi ja laaja-alaisempi kokemus sulla on.
Uteliaisuus omaa juttua kohtaan nousee tulevaisuudessa isoksi jutuksi. H4

kiinnostus ajan tasalla pysymiseen, 
uteliaisuus

Töistä tulisi todella nopeasti todella puuduttavaa, jos ei ikinä oppisi mitään uutta.  H6 oppiminen tekee työstä monipuolista ja 
mielenkiintoista

Mutta on vaikea opetella mitään, jos on päättänyt, ettei joku asia kiinnosta. Lähtökohtana on, että 
ihmistä pitäisi kiinnostaa omat työtehtävät huomioiden. H8

Oma kiinnostus asioita kohtaan on oppisen 
edellytys.

Ei ole pelkoa siitä, että ohjeen pitäisi olla muuttumaton. H5
Vuoden aikana on asiat jo muuttuneet tosi paljon. H4 muutos on jatkuvaa

Paljon enemmän hommaa ja ihan hirveä kiire koko ajan, mutta sit samalla tosi mielenkiintoista
myös.  H7

Työn mielenkiintoisuus yhdessä 
työmäärän ja kiireen kanssa on 

lisääntynyt.
Mutta sitten kun sitä (osaamista) pitäisi pystyä venyttämään aina välillä niin se on tietenkin omasta 
jaksamisesta ja halusta kiinni...Jos on aikaa ja energiaa sisäistää se asia, niin kaikki 
palikat on kohdillaan. H8

Osaamisen venyttäminen edellyttää 
jaksamista.

me ollaan keskenään pidetty kaikenlaisia…että tiedostetaan mitkä on kenenkin vahvuudet ja sitä 
kautta jokainen tietää keneltä kysyä missäkin asiassa. H4 vahvuuksien hyödyntäminen

ymmärrys omien ja muiden 
vahvuuksista ja osaamisesta

Mun mielestä  myynninkin oppii parhaiten, kun sä kuulet miten joku toinen puhuu siitä. Tai sit mä katon 
minkälaisia viestejä joku toinen toimihlö on lähettänyt asiakkaalle. Mun mielestä toistot on tärkeitä. Se, 
että vaan meet sinne epämukavuusalueelle. Opin sillee, et teen asioista itselleni tuttuja, vaikka ne 
tuntuu hankalilta. H2

toisten esimerkin hyödyntäminen 
oppimisessa, toistojen tärkeys

Parhaiten oppii itse tekemällä. Esimerkiksi silloin joskus alkuun, kun on käynyt kuuntelemassa eri 
ihmisten neuvotteluita. On ollut vakuutus, rahoituspuolella ja muualla, että saa käsityksen siitä, mitä se 
toinen tekee ja että minkälaista tietoa se toinen tarvitsee. Ja varsinkin kun itse tehnyt sitä 
myyntityötä, että osaa jo tavallaan puhua sen toisenkin, esimerkiksi vakuutusneuvojan, kokonaisuuden 
asiakkaan kanssa läpi. Yhteistyö on siis ehdottoman tärkeää. Tässä työssä olisi aika haastavaa, jos ei 
missään tekemisissä olisi työkavereiden kanssa, kun joka päivä on jotain mitä pitää yhdessä selvittää.  
H4

tekemällä oppiminen, toisen esimerkin 
kautta, vuorovaikutus, aktiivinen 

kyseleminen

Opin parhaiten tekemällä. Siinä pitää olla sopivassa suhteessa sitä, että minä pääsen lukemaan.. Olen
kuitenkin ehkä enemmän käytännön tyyppi kuin lukutoukka. H3 

käytännön haasteiden ratkominen

henkilö-kohtainen 
työssä oppiminen

ymmärrys oppimisen ja 
muutoksen jatkuvuudesta ja 

vaativuudesta

oppiminen toisen henkilön 
esimerkistä/mallista

oppiminen käytännön 
ongelmien ratkomisen 

kautta

tapa oppi

suhtautuminen 
oppimiseen

uteliaisuus ja innokkuus



Työssä oppimiseen vaikuttavat yksilötekijät
Olen tottunut hoitamaan asiat ilman kirjallisia ohjeita. Itselleni oppiminen fyysisesti tekemällä sekä 
visuaalisesti on helpointa. Ohjeiden lukeminen on jo haastavaa, koska olen usein jo päässyt sinne 
kohtaan missä sanotaan, että älä vaan tee näin. H4

käytännössä tekeminen ja  visuaalisuus

Uuden oppiminen on myös tosi raskasta, jos se liittyy siihen, että rupeat alusta asti opettelemaan, kun 
menet esim. uuteen tehtävään. Se on tosi kuormittavaa siinä alussa. Mutta kun oppii joka päivä jotain 
pientä ja uutta. Ja tietysti myös ymmärrys siitä, etten välttämättä pysty siirtämää kaikkia uusia asioita 
muistiin tulevaisuutta varten koko ajan. On sillä iso merkitys, koska (oppiminen) pitää työn 
mielenkiintoisena ja ei pääse siinä mielessä liikaa rutinoitumaan, vaikka pidänkin muuten arkea kasassa 
pitävistä rutiineista. Oppiminen haastaa joka päivä hyvällä. Työ ei ala maistumaan puulta. H4

oppimisen kuormittavuus, oppimisen 
pilkkominen pieniin kokonaisuuksiin, 

armollisuus itseä kohtaan

Pidän omaa osaamistani yllä osallistumalla palavereihin ja lukemalla palaverien viikkomuistioita, jos ei 
ole itse päässyt paikalle. Sitten toki intra, verkkokurssit jne, mutta siitä pitäisi saada luotua itselle 
rutiini. Itse en ole tähän pystynyt. H6

muistioiden hyödyntäminen

Jokapäiväinen osaaminen pysyy ajantasalla, kun siitä ottaa joka päiväisen tavan ja pysyy siinä. H7  
Osaamisen ylläpidosta täytyy tehdä 

jokapäiväinen tapa
Pyrin etsimään ihmisen tai oikean tahon, joka minua osaa auttaa. Tietysti yritän ensin etsiä itse intrasta 
tai nykyisin enemmänkin Teamsista, mutta jos tulee ihan oman osaamisen ulkopuolelta juttuja niin kuin 
nyt viime aikoina ollut laina-asioita niin onneksi tunnen paljon ihmisiä niin kyllä mä ensin kysyn joltain 
tutulta, että miten tämä hoituu ja jatkan siitä sitten jatkan Ytimen tms. kautta. Mutta kyllä mä aika 
paljon turvaudun toisiin ihmisiin apua kysyäkseni. H5
Olen hirveän hyvä verkostoitumaan. Minulla on paljon ihmisiä ympäri meidän konsernia, keneltä minä 
tiedän että pystyn nojaamaan tietyissä jutuissa. Sitten haen sitä kautta että haen nimeä ja löydän 
jonkun joka osaa vastata. Soitan hyvin paljon puheluita. H3

verkostoitumisen hyödyntäminen 
ongelman ratkaisussa

verkostoituminen ja 
vuorovaikutus

Välillä saatan kirjata itselleni ylös ohjeita, jostain hankalista mutta säännöllisen epäsäännöllisesti 
toistuvista asioista. Nämä ovat hyviä myös silloin, jos joudun opastamaan tai auttamaan 
työkaveria saman asian kanssa tai ilmoittamaan henkilölle, joka on alun perin tehnyt asian väärällä 
tavalla, jotta hän osaa toimia jatkossa oikein.  H6

 palautteen antaminen palaute

henkilö-kohtainen 
työssä oppiminen

oppimisesta tehtävä rutiini

oppiminen käytännön 
ongelmien ratkomisen 

kautta

tapa oppi



 
Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Haastatteluteema Aineistokatkelma 1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria
Oppimistilanteita on paljon. Itse ainakin peräänkuulutan niitä noissa meidän Teams-palavereissakin, että nyt kun 
ei enää ole ollut pitkään aikaan f2f-palavereja kun esimies on monen eri konttorin esimies ja meidän tiimi 
koostuu kans monen eri konttorin työntekijöistä niin niissä olen aina itse kysynyt, että miten joku tekee jonkun 
jutun. Ja toki esimieskin välillä nostaa esiin, että ”hei sä oot tehnyt tosi hyvin omistajia tai säästämistä, niin 
miten oot tehny sitä?”  H2

kollegan tukeminen, toisen 
onnistumisten esiin nostaminen

Kun oltiin konttorilla niin sanoin kollegalle, joka ei ole edes vielä hirveen kauaa ollut meillä, että 
"tee itellesi jatkotehtävä, jos asiakas jäi miettimään jotain, että sit muistat soittaa takas ”että puhutiin tästä” 
ettei se myynti karkaa muualle”. En muista, että oliko se tilanne sellainen, että siinä oli joku toinen tehnyt 
myynnin vai miten, mut esimies sattu seisomaan meidän takana ja kuuli sen. Niin myöhemmin se tuli 
sanomaan mulle, että ”oli tosi hienoa että sanoit ton ääneen. Se oli tosi hyvä vinkki”.  H2
Mun mielestä työssä oppimista tai yksilön osaamisen kasvua pidetään vaan niin itsestään selvyytenä, etten ole 
huomannut että sitä huomioitaisiin mitenkään. Joskus huomioitiin siitä, että opetti muita. Siitä sai kiitosta, mutta 
nyt ei ole semmostakaan ainakaan viimeiseen vuoteen tapahtunut. Mutta joskus siitä oikeasti tuli kiitosta, että 
jaksoi auttaa ja perehdyttää muita. H5
Kaikilla tosiaan on omat vahvuusalueet. Esim. [nimi postettu], jolla on aivan älyttömän hyvä osaaminen IT-
jutuissa niin hän kuormittuukin siitä liikaa koska kaikki vaivaa häntä näistä asioista. Mun mielestä hänen pitäisi 
saada joku palkanlisä siitä, koska oikeasti hän tekee paljon jopa tiimin eteen. Kullan arvoinen asia. Entä tiedä 
onko häntä huomioitu, mutta toivottavasti.  H5
Oishan se hienoa jos sitä huomioitaisiin, mutta en ole edes osannut ajatella sitä sillee, koska olen pitänyt 
oppimista niin itsestään selvänä, että jos sä haluat pysyä työelämässä kiinni niin se on vaan niin osa tätä työtä ja 
se on niin itsestään selvää, että en ole osannut ajatella että sitä pitäisi jotenkin enemmän tukea tai huomioida. 
Tai ehkä mä vaan tyydyn vähään.  H5
Olisi tärkeää, että työntekijää muistetaan. Muistamisen ei tarvitse olla rahallista palkitsemista. Palkan kautta 
tulet kuitenkin säännöllisesti huomatuksi, mutta päivittäisessä tekemisessä ja esimiehen kanssa käytävissä 
keskusteluissa muistettaisiin kohdata toisemme ihmisinä ja huomioitaisiin persoonaa. Muistamisen pitäisi olla 
sanallista sekä sitä, että huolehditaan tunnelman hyvänä säilymisestä ja viestintä on positiivista. Pitäisi korostaa, 
ettei kukaan ole toiselle vaivaksi eikä kukaan ole toista arvokkaampi. Se on jotain niin pientä, että sitä on vaikea 
sanoittaa. Se on fiilistä ”sä olet tervetullut töihin, ei niin että sun on pakko tulla tänne koska tää on sun työ”. 
Huono fiilis tarttuu. Motivoituneet työkaverit parantavat työhyvinvointiani.  H6

esimiehen kiitos ja huomiointi

. Joku huomaa jotain parannettavaa niin sen mukaan edetään. H4 jatkuva kehittäminen ohjaa 
toimintaa

Toivon, että kuunneltais ja lopetettais tämä tasapäistäminen ihan joka tasolla. Ollen välillä huomannut sellaista 
”älä ajattele, älä varsinkaan sano mitään”-mentaliteettia. Toivon, että olis semmonen avoin ja kuunteleva 
ilmapiiri. Silloin voisi asiat edistyäkin. Meidän pitäisi kuulla paremmin toisiamme. H5

avoin ja kuunteleva ilmapiiri sekä 
jokaisen vahvuuksien 

korostaminen edistää asioita.
(työyhteisön heterogeenisuus)

Ilmapiiri on tosi tärkeä. Jos ilmapiiri on painostava, syö se tosi nopeasti myös oppimishalun. Olen itse sen verran 
sosiaalinen ihminen, että myös töissä sosiaalisten kontaktien tulee olla hyviä. H6

painostava ilmapiiri ja 
negatiivisuus syövät 
oppimishalukkuuden.

On vastuuta. Meillä hoituu hommat. H4 annetaan vastuuta ja homma 
toimii (luottamus)

avoimen, sallivan ja 
tavoitteellisen 

ilmapiirin luominen

avoimuus jatkuvaa 
muutosta ja työyhteisön 

monimuotoisuutta 
kohtaan

luottamus, kannustus ja 
tavoitteellisuus

Työyhteisö- ja 
organisaatio- tekijät

huomiointi/onnistumisen 
esiin nostaminen



 
Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Tosi paljon on organisaatiolla ainakin mahdollisuutta vaikuttaa työssä oppimiseen. En tiedä onko se se työssä 
oppimista tukeva asia, että yleisesti koen meidän työpaikalla on työnantajasta olevan tosi positiivinen kuva 
ja että kaikki tykkää olla töissä täällä ja muuta.. H4

viihtyminen töissä lisää oppimista

Meillähän sidosryhmiä on kaikki meidän pankin eri asiakkuustiimit. Me hoidetaan asiakkaita siihen pisteeseen, 
kun on yleistaso. Silloin jos se kohdistuu johonkin tiettyyn toimeksiantoon jonkun ihmisen kanssa, silloin me 
ohjataan se sinne tiimiin mutta kyllä me tehdään tosi paljon. Meille tulee tosi paljon asiakkuusprosesseihin 
liittyen paljon sellaisia käytänteitä. Aina välillä täytyisi vähän täsmentää.  H3

asiakkuusprosesseihin liittyvät 
käytänteet tarvitsevat 

täsmennystä.

Mun keskeinen tekeminen on oman tiimin työesteiden blokkaaminen, että meidän tiimi tekisi mahdollisimman 
jouhevasti ja että meillä olisi selkeät prosessit. Täytyy sanoa, että meillä tehdään näitä prosesseja aika paljon eri 
kanavissa ja sitten kun ne tulee yksittäisten tiimien kautta, niin ..H3

Tehokkuuden ja sujuvuuden 
näkökulmasta tarvitaan selkeitä 

prosesseja
Jos mulla on joku ongelma käsillä enkä osaa sitä tehdä niin olisihan se kiva jos joku pystyisi sen näyttämään. 
Varsinkin jos olet heti uran alkuvaiheessa jossa on hirveän paljon sellaista teknistä toteuttamista meidän 
järjestelmissä. Jos sitä ei osaa tehdä, niin on kiva, jos joku pystyisi sen näyttämään sen siinä vieressä. Sellainen 
verkosto on kuitenkin aika hukassa. H3

Tarvittaisiin konkreettista 
teknistä tukea järjestelmien 

käyttämiseen (erityisesti uran 
alussa)

sun ei heti tarvii tehdä hirveesti sitä tulosta. Että sulle annetaan rauha kehittyä. Tottakai se vaikuttaa eli 
minkälainen viesti siitä uudelle aloittavalle hlölle annetaan. Tottakai se vaikuttaa. Ei ainakaan ole sillai niin kovat 
paineet.  H2

kun opetellaan uutta toimea, 
annetaan rauha kehittyä eikä 
vaadita heti 100% tavoitteita 

Jos nyt miettii yleisesti niin, jos sulla ei oo aina esimies saatavilla, mut taas toisaalta 
niin toisaalt..ite on sellanen hlö, että ite edes harvemmin kysyn mun esimieheltä jotain, mut siis se että jos on 
ollut jotain tilanteita konttorissa, jossa asiakas on vaikka kiehunut, ettei se esim. ole ollut mulla se asiakas mutta 
että ei ole ollut esimiestä siellä niinku kokopäivänä paikalla niin ehkä semmonen on ainut mitä kaipais.  H2

esimiehen fyysinen läsnäolo

Sehän on valtava kirjo mitä on eri tuotteeita ja tehtäviä.  Se vaatii myös siltä valmentajalta. H3
Jos mulla on jokin hätä, että miten tämä juttu menee tai  mikä tää juttu on niin silloin on ihana että on 
asiantuntijaesimies, jolta saa avun. Nykyisen esimiehen kanssa ei ole vielä tullut tilanteita, että olisin 
häntä sillai tarvinnut. Koen, että asiantuntijaorganisaatiossa on hyvä olla. H5
Mut sit kun enemmän pääsi esimiehen kanssa juttelemaan niin se sano että kyllä sä voit tehdä muutakin. Et jos 
muut haluaa tehdä iltoja ja löydettiin tyypit jotka halus tehdä ja pääsin tekemään itsekin muuta. H2

Esimiehen henkilökohtainen tuki

Koen, että työ on vuorovaikutteista. Mutta sitten on toki niitä päiviä ja viikkoja, kun me ollaan avokonttorissa, 
niin se tunnelma vaihtuu ja tarttuu todella herkästi ihmisestä toiseen. Niin kyllä se väkisinkin vaikuttaa avun 
pyytämiseen ja sitten ihmiset jumittavat ongelmiensa kanssa pidempään, koska avun pyytäminen on kielletty 
tai… ja paljon on kiinni myös esimiehestä, miten alaiset suhtautuvat avun pyytämiseen ja avun antoon. Sillä on 
todella suuri merkitys, että onko siihen saatu lupa ylemmältä taholta.  H6

Esimies näyttämässä esimerkkiä 
suhtautumisessa avun 

pyytämiseen ja tarjoamiseen.

Kyllä muutkin kirjoittaa ja laittaa asiaa Teamsiin. Porukka saattaa kommentoida keskusteluihin, että ”tämä on jo 
muuttunut” .  Mutta  ei sinne  hirveän moni kirjoittele. Esimiehet enemmän. Jos itse kirjoittaa, niin esimies 
saattaa kommentoida, että ”hyvä että nostit tämän asian, kiitos” ja muut käy sitten vaan peukuttamassa sitä 
kommenttia. H2

 esimies tukemassa työvälineiden 
käyttöä

Se, että esimies haluaa olla tässä tiimissä, hän haluaa kehittää tätä työtä, hän arvostaa meitä ja meidän 
tekemistä ja että jokainen meistä tiimiläisistä haluaa olla täällä, niin se näkyy kyllä jokapäiväisessä tekemisessä 
nytkin poikkeusoloissa.  H4

yhteinen päämäärä näkyy 
esimiehen toiminnassa

avoimen, sallivan ja 
tavoitteellisen 

ilmapiirin luominen

luottamus, kannustus ja 
tavoitteellisuus

selkeät prosessit ja 
toimintamallit

organisaation 
tarjoamat 

mahdollisuudet ja 
tuki

esimiestyö

Työyhteisö- ja 
organisaatio- tekijät



 
Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Mutta on vaikea opetella mitään, jos on päättänyt, ettei joku asia kiinnosta. Lähtökohtana on, että ihmistä pitäisi 
kiinnostaa omat työtehtävät huomioiden. Jos on aikaa ja energiaa sisäistää se asia, niin kaikki 
palikat on kohdillaan. H8

Oppimisen edellytys on myös aika 

Jos annetaan kaikki aika asiakaskäyttöön eikä pystytä itse prosessoimaan, pysähtymään ja ref-lektoimaan sitä 
tekemistä… Eihän koneetkaan toimi sadalla prosentilla. Ehkä se teho-kas on jotain 65-70 prosenttia, koska siinä 
toivottavasti ehdit vähän myös kollegan kanssa juttelemaan. Kun käyt jonkun asiakaskeissin läpi, niin sinulla 
pitäisi olla aikaa vähän miettiä, miten se meni. Jos et osaa, niin sinulla pitäisi olla se valmentaja, joka sparraa. 
H3. 

Kukaan ei voi toimia 100% 
teholla.  Oppimiseen tarvitaan 
aikaa: reflektointi, sparraus ja 

palaute

No on meillä ollut kamalasti kaikkia suunnitelmia, mutta sitten kun tämä porukka riittäisi, että voitaisiin 
sparrailla paremmin keskenämme, ettei aina tarvitsisi olla koko tiimi. Nyt kun huomaa, että meidän porukka on 
vihdoin oppinut palaveeraamaan tällai Teamsissa niin ei meinaa saada suun vuoroa välillä. Varsinkin 
karanteenissa oleva porukka on ihan mökkihöperöä. Palaverit on välillä sellaista höpöttämistä..Ois oikeasti tosi 
kätevää, jos pystyisi enemmän niin kuin sellaisia pienempiä ei välttämättä kahden keskisiä, mutta vaikka 
muutaman hengen voimin pitämään tuollaisia palsuja niin saisi vielä paremmin jaettua tietoa tai varmistettua, 
että ihmiset on ymmärtäneet kaikean. Ois ihan mahtavaa, että saataisiin sellaisia järjestettyä. H7

tarvittaisiin resurssia ja aikaa, 
jotta voitaisiin palaveerata 

erilaisilla (pienillä) porukoilla

Kun tulee isoja uusia asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä ihan uusia asioita hoidettavaksi ..niin pääsee oman 
kiinnostuksensakin mukaan tekemään niitä tehtäviä. H4 oman mielenkiinnon mukaan 

suuntautuminen

Ehkä työn negatiiviset puolet paikkaantuu sellaisella työnantajan antamalla joustolla ja huomioinnilla. H2 työnantajan joustavuus ja 
huomiointi paikkaa työn 

negatiivisia puolia
On myös rutiinitehtäviä, mutta myös tosi paljon monipuolista ja uutta. H4
Mutta työ on myös. Se on monipuolista ja oon oppinu tosi paljon uusia juttuja, joita ei ois ehkä 
konttorissa oppinu ihan tällä rytinällä. H6
Vaaditaan joustavuutta ja uuden opettelua jatkuvasti. .. Tosi paljon pääsee tekemään asioita. Tylsää ei tule.  H4

työtehtävien monipuolisuus

Mun mielestä vois enemmän..toki ihmisillä voi olla rajoitteita kulkemisten kanssa, mutta vois enemmän 
kierrättää porukkaa ”vaihda viikoksi” . Näkisit mitä muissa konttoreissa tapahtuu ja sit se että 
vois …semmosta haluaisin, että kaikki näkis mitä muut tekee jotta kaikki oppisivat arvostamaan jokaisen työtä. 
Sellaista että kaikki tietäis mitä missäkin tapahtuu  H2
Esimiehen toiminnasta hyvä esimerkki on kun olen sanonut, etten ymmärrä kiinteistökaupasta mitään ja haluaisin 
ymmärtää, niin minulle on luvattu järjestää toisesta tiimistä hlö, jolle se on rutiinin omaista ja pääsen kysymään 
ja juttelemaan, keskustelemaan hänen kanssaan ja näkemään käytäntöä. H6

mahdollisuus työkiertoon lisäisi 
ymmärrystä ja toisen työn 

arvostamista

organisaation 
tarjoamat 
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oppimiseen tarvittavat 
aikaresurssit
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organisaatio- tekijät

työkierto



 
Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

..enemmän kierrättää porukkaa ”vaihda viikoksi” . Näkisit mitä muissa konttoreissa tapahtuu ja sit se että vois 
…semmosta haluaisin, että kaikki näkis mitä muut tekee jotta kaikki oppisivat arvostamaan jokaisen työtä. 
Kaikilla on tottakai tärkeä työ, mutta sitä välillä itsekin miettii esim. kun olit infossa ja siellä oli hirveä kiire ja 
muut lähtee lounaalle ja purjehtii takas tunnin päästä ja itse olet 20min lounaalla, että muutkin pääsee. H2
Meillä on kerran viikossa Teamsissa vkopalaveri. Siinä tulee usein liipattua sellaisia käytännön asioita. Tämä on 
ihana. Näissä monesti jaetaan omia oivalluksia tai tapoja toimia. Ja sitten kun meille on nyt tullut niin paljon talon 
ulkopuolelta uusia tekijöitä niin sitä kautta tulee myös ideoita järjestelmiin ja tapaan toimia myös itselle.  H5

arvostus toisen osaamista 
kohtaan

tarve ymmärtää toisten työtä. Se 
luo arvostusta jokaisen työtä 
kohtaan. (kyky asettua toisen 

asemaan)

Meillä on joka päivä 15 minuutin palaveri.  Se on hyvä foorumi. Eli käydään läpi eri juttuja, mitä tulee. H3 Jokapäiväiset palaverit tiedon 
välityksen tukena 

(palaverikäytännöt)
Mut kylhän se yhteistyökin on jo parantunut ja sit meillä oli viimeksi palsu, jossa nähtiin että meidän pitää 
parantaa keskinäistä yhteistyötä, mutta nyt tää koronajuttu kyllä kun meillä on aina 3krt päivässä lyhyt Teams-
palaveri niin kyl tää on meidän kommunikaatiota parantanut. Sanoinkin palaverissa ääneen että me ollaan 
autettu toisiamme kun osa on konttorilla ja osa kotona. H2

säännölliset palaverit tiedon 
välityksen tukena

On tosi luontevaa( pyytää ja tarjota apua). Välillä kun on, että miten tää nyt menikään. Tyyliin joku aatamin 
aikainen juttu, niin mietin, että kysynkö mä nyt ihan hölmöjä. En siis välttämättä laita Teamsin chattiin vaan 
saatan siten mieluummin henkilökohtaisesti kysyä joltain suoraa, etten siis ihan nosta sitä omaa hölmöyttäni. H2

työvälineiden tarjoamat 
mahdollisuudet eri tasoiseen 

vuorovaikutukseen

Päivittäispalaveri meillä on joka päivä ja sitten meillä on pidempi kehityspalaveri kerran vkossa ja tavallaan 
aiheen laajuudesta riippuen jokaisen päivän kohdalla on OneNote, jonne me kirjataan uudet asiat ja sitten 
käydään yhdessä läpi mitä asia tarkoittaa meidän (tiimin) kohdalla ja onko jollain jotain lisää asiaan liittyen ja 
tarvittaessa täydennetään ohjeeseen tai huomioidaan muuten toiminnassamme. H4

sähköiset työvälineet ja sovitut 
päivittäiset palaverit 

helpottamassa tiedon siirtoa

Pidetään tärkeänä, mutta jossain vaiheessa kannustus meni niin, että etsi tieto itse. Opi itse. Mutta 
tässä haastena olikin usein se, että aina ei edes tiennyt että joku asia muuttuu tai on muuttunut niin eihän sitä 
tietoa osannut silloin edes kaivata tai etsiä. Mutta nyt Teamsin ja Yammerin kautta on avautunut ihan 
uudenlainen elämä. Nyt ihan oikeasti tietää mitä tapahtuu. Mutta tottakai se vaatii omaa aktiivisuutta. Mutta 
huomattavasti helpompi kuin etsiä intrasta.  H5

sähköiset työvälineet - 
reaaliaikaisuus ja tiedon 

saatavuus läpi koko organisaation

Kyllä muutkin kirjoittaa ja laittaa asiaa Teamsiin. Porukka saattaa kommentoida keskusteluihin, että ”tämä on jo 
muuttunut” . Mut ei sinne hirveän moni kirjoittele. Esimiehet enemmän. Esimies saattaa kommentoida, että ”hyvä 
että nostit tämän asian, kiitos” ja muut käy sitten peukuttamassa sitä kommenttia.  H2

aktiivinen tiedon jakaminen 
sähköisiä kanavia hyödyntäen

On tosi luontevaa( pyytää ja tarjota apua). Välillä kun on, että 
miten tää nyt menikään..Tyyliin joku aatamin aikainen juttu niin välillä on että kysynkö mä nyt ihan 
hölmöjä, mut en siis välttämättä laita Teamsin chattiin vaan saatan siten hlökohtaisesti kysyä joltain suoraa, 
etten siis ihan nosta sitä omaa hölmöyttäni. H2

kanava valintaan vaikuttaa 
kysymyksen sisältö

Päivittäispalaveri meillä on joka päivä ja sitten meillä on pidempi kehityspalaveri kerran vkossa ja tavallaan 
aiheen laajuudesta riippuen jokaisen päivän kohdalla on OneNote, jonne me kirjataan uudet asiat ja sitten 
käydään yhdessä läpi mitä asia tarkoittaa meidän (tiimin) kohdalla ja onko jollain jotain lisää asiaan liittyen ja 
tarvittaessa täydennetään ohjeeseen tai huomioidaan muuten toiminnassamme. H4

muistioiden, fläpin hyödyntäminen 
palavereissa. 

Läpikäytyjen kehitysideoiden 
vieminen päivittäiseen 

toimintaan.
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Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Me ollaan iso firma ja iso konserni. Asiakkuusprosessit on aika pitkiä, sen viestinnän merkitys korostuu.  H3
Tämä viestintä on meidän firman ikuisuusongelma.  H7
Suurin yksittäinen vaikutus (työhyvinvointiin) on sillä, millä tavalla meillä harrastetaan sisäistä viestintää; mikä 
sen sävy on. Onko sen sävy harmaa vai musta vai keltainen - jo sillä on lähtökohtaisesti hirvittävän suuri 
merkitys. Millä tavalla meillä kollektiivisesti viestitään työntekijöille esim.  johdon toimesta. Millä tavalla 
arkisista asioista esimies viestii omalle porukalleen. H8

viestinnän rooli korostuu isossa 
yrityksessä viestinnän tärkeys

Oman tiimin ulkopuolinen tiedon vaihto – olen siinä kyllä aika onneton, mutta sitten kun on konttorissa niin 
hyvinkin paljon omaan erityisosaamiseen  liittyviä kysymyksiä tullaan f2f kysymään ja nyt kun kaikki on etänä 
niin myös Teamsilla kysytään henk.koht. Ja sit jos on vaikeampi asiakastilanne.. esimerkiksi maanantaina  
asiakkaat oli menossa konttorille, Konttorin työntekijä  ei ollut ihan varma että onko siinä jotain syvempää 
osaamista edellyttävää juttua. Mmä lupasin päivystää etänä jos tulee avun tarve. Tällaista auttamista on puolin 
ja toisin. Siinä toki oppii. Jos 5 kertaa kysyy samaa, niin saatan sitten sanoa, että nyt pitäisi jo tietää. H5

fyysinen läsnäolo helpottaa avun 
kysymistä ja saamista sekä lisää 

yhteistyötä tiimien välillä.

Nyt huomaa heti, kun ei enää ollakaan livenä samoissa tiloissa toisen tiimin kanssa, ettei olla enää ihan samalla 
lailla yhteyksissä mutta tulee kyllä silti soitettua, että huomasin tällaisen jutun. …niin kyllä me silti pidetään 
yhteyttä ja jaetaan sitä tietoutta toisillemme.Kyllä se vaikuttaa, koska kaikki on koko ajan puhelimessa niin nyt 
kun sulla on oikeasti jollekin jotain asiaa niin sun pitää odottaa koko ajan milloin se vapautuu ja vaikka laittaisi 
viestiä niin se saattaa unohtaa että se viesti tuli ja ..on oikeasti tosi haasteellista. Silloin kun istui fyysisesti 
samassa paikkaa, pystyit näkemään milloin kollega vapautuu niin voi heti huikata. ..Varsinkin uuden tiimin 
kohdalla tällainen etänä toimiminen asettaa omat haasteensa. Puolet istuu toisaalla..  H7

fyysisyyden kaipuu.
Fyysisyys madaltaa ja helpottaa 

vuorovaikutusta.

Kun olen fyysisesti läsnä, pystyn nopeasti auttamaan myös käynnissä olevien asiakastilanteiden kanssa. H6 fyysinen läsnäolo helpottaa 
kollegan tukemista

On se hirveän  paljon helpompaa, että sä käyt sellaisen ihmisen ihmisen kanssa, joka tuntee sen juurta jaksaen. 
Jos sulla nousee kysymys, sä pystyt heittämään suoraan se pallon ja ottamaan avaavia kysymyksiä siihen. H3 

oppimista helpottaa asiantuntijan 
kanssa käytävä vuorovaikutus

. Päivittäisissä kehityspalavereissamme käydään läpi yhdessä ideoita. Vaikka välillä se on hirveä haaste, että on 
monta kokkia mutta tavallaan saadaan silloin myös ne kaikki eri näkökulmat, sillä me ollaan kaikki eri tehtävistä 
ja eri osaamisen kanssa tänne (tiimiin) tultu ja sit meillä on lisäksi asiantuntija, joka sitten selvittää sitten muilta 
sidosryhmiltä ja kontakteilta tarkemmin ohjeita ja infoa ja jakaa sitä meille muille. H4
Tehdään yksin, mutta yhteistyössä. On ympärillä ihmisiä, jotka auttaa asiakasta tiettyjen osaamisalueiden kanssa, 
mihin itsellä ei sitten riitä valmiudet tai aika. Tiimi on varustettu erilaisilla osaamisilla. H8

erilaiset osaamiset ja näkökulmat 
johtavat parempaan 

lopputulokseen. 
Monta kokkia on haaste, mutta 

lopputulos parempi.

Toki se verkostoituminen siinä, kun kollegoita ja tuttuja pitkin poikin OP Hkiä niin tietää aina yleensä jonkun, 
jolta kysyä jos omasta tiimistä ei löydy siihen asiaan osaamista. H4

verkostoituminen on tärkeää 
osaamisen näkökulmasta. 

No on meillä ollut kamalasti kaikkia suunnitelmia, mutta sitten kun tämä porukka riittäisi, että voitaisiin 
sparrailla paremmin keskenämme, ettei aina tarvitsisi olla koko tiimi. Nyt kun huomaa, että meidän porukka on 
vihdoin oppinut palaveeraamaan tällai Teamsissa niin ei meinaa saada suun vuoroa välillä. Varsinkin 
karanteenissa oleva porukka on ihan mökkihöperöä. Palaverit on välillä sellaista höpöttämistä..Ois oikeasti tosi 
kätevää, jos pystyisi enemmän niin kuin sellaisia pienempiä ei välttämättä kahden keskisiä, mutta vaikka 
muutaman hengen voimin pitämään tuollaisia palsuja niin saisi vielä paremmin jaettua tietoa tai varmistettua, 
että ihmiset on ymmärtäneet kaikean. Ois ihan mahtavaa, että saataisiin sellaisia järjestettyä. H7

pienryhmätyöskentely tukee 
oppimista mahdollistamalla 

asioiden ymmärtämisen 
varmistuksen

organisaation 
tiedon jakamisen 

käytännöt

 fyysinen ympäristö lisää 
oppimismahdollisuuksia

vuorovaikutus

monialainen yhteistyö
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Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Tämä tukee mielestäni oppimista koko tiimissä, että puhutaan asioista ääneen. H6 asioiden ääneen puhuminen lisää 
oppimista

Ei se ole pelkästään henkilökohtaista oppimista,  vaan myös tiedon jakamista muille. H7 oppiminen on myös tiedon 
jakamista muille (kollektiivinen 

oppiminen)
Just vähän aika sit kysyin tyypiltä, joka on tehnyt paljon säästämissopimuksia et voinko tulla 
tapaamiseen kuuntelemaan että miten se tekee sitä. Sillai oppiminen on mun mielestä hyvää.  H2

toisen esimerkin hyödyntäminen 
omassa oppimisessa 

Jos mulla on joku ongelma käsillä enkä osaa sitä tehdä niin olisihan se kiva jos joku pystyisi sen näyttämään. 
Varsinkin jos olet heti uran alkuvaiheessa jossa on hirveän paljon sellaista teknistä toteuttamista meidän 
järjestelmissä. Jos sitä ei osaa tehdä, niin on kiva, jos joku pystyisi sen näyttämään sen siinä vieressä. H3

Oppimista helpottaisi toisen 
antama esimerkki.

Kollegantyössä oppimisen tukemisen tulisi olla ilman syyllistämistä tapahtuvaa opastusta. H6
Kollegan tukeminen tulee 

tapahtua ilman syyllistämistä 
osaamattomuudesta

Kohta ne (työkaverit) auttaa ainakin ihan hirveästi kun aloitan sen rahoituksen opettelemisen. Ja sit ainakin sen 
kummin pitää auttaa ihan hirveästi. H2
..kummi on semmonen että sit kun se kummivaihe alkaa niin se kummi saa kaikki mun myynnit sen aikaa kun se 
kummivaihe on käynnissä. Näin mä olen ymmärtänyt. Mutta sit se on niin, että mä teen ns.itsenäisesti sitä 
hommaa, mut sit mulla on se kummi, jonka täytyy aina auttaa mua. Pitää vaan toivoa, että saan hyvän kummin. 
Kummi on samalta konttorilta missä mä oon töissä.  H2

kummitoiminta uuden 
työtehtävän opettelun 

yhteydessä.

(Kollega voi tukea oppimista) Selkeällä viestinnällä ja avoimuudella, mitä sovittiin, miten edetään. Ja kertomalla 
mistä löydän apua. Toimimalla myös muistintukena. H6

kollegalta kaivataan selkeää 
viestintää ja avoimuutta ja 

tukena toimimista
kun meille tuli uusia työntekijöitä ja heille järjestelmät oli outoja niin esim. vakuutusmyyntijärjestelmää opetin 
ihan kädestä pitäen.  H5

uusien toimihenkilöiden 
auttaminen ja opettaminen 

kädestä pitäen
Ensimmäisenä yritän turvautua ohjeeseen, jos sellainen on olemassa. Tai jos en sittenkään ole ihan varma, saatan 
varmistaa kollegalta. Välillä saatan kirjata itselleni ylös ohjeita, jostain hankalista mutta säännöllisen 
epäsäännöllisesti toistuvista asioista. Nämä ovat hyviä myös silloin, jos joudun opastamaan tai auttamaan 
työkaveria saman asian kanssa tai ilmoittamaan henkilölle, joka on alun perin tehnyt asian väärällä tavalla, 
jotta hän osaa toimia jatkossa oikein. H6

hyödynnän ohjeita (myös itse 
itselleni kirjoittamia ohjeita) 

palautteen antamisessa kollegalle

Olen pyrkinyt siihen, että kun minulta kysytään jotain eikä siinä ole ihan tulenpalava kiire, niin olen yleensä 
antanut ohjeeksi kokeilla jollain hakusanalla millä se löytyy intrasta. Eli tavallaan henkilö joutuu sen itse 
hakemaan, se joutuu sen itse lukemaan, jolloin sitä oppimista tapahtuu. Se ei tapahdu siten, että sanon ja näytän, 
että se menee näin.  H3

aktiivinen ohjaaminen itsenäiseen 
tiedonhakuun

vuorovaikutus

monialainen yhteistyö

esimerkin avulla 
oppiminen

kollegan tukeminen

Työyhteisö- ja 
organisaatio- tekijät



 
Työssä oppimista edistävät työyhteisö- ja organisaatiotekijät

Kyl mä itsekin olen tosi aktiivinen tarjoamaan apua. Alkuun toki oli kun tuli Teams ja kaikki 
ja Teamsryhmätkin muuttu niin ei hetkeen tiennyt että mitä kysytään missäkin ja sillee. Jaan tietoni helposti 
muille, koska ei ole kiva jos joku toimintamalli on esim. muuttunut ja sit oot sillee et mä oon tiennyt on jo pitkään 
jos muut on ”apua miten tää nyt tehdään”. On kiva, että muidenkin työ helpottuu jos tulee muutos. Joskus 
saatan vaik olla niin, et ”kauan tää on ollu, nyt vasta huomasin” H2
En tiedä voiko verrata siihen, mutta silloin kun ollut itse konttorissa niin on aina pyrkinyt siihen, että jos joku 
tarvitsee apua, niin sitä annan tai jos on osaa/pysty, niin kerron kuka muu mahdollisesti voisi auttaa. Tämä ollut 
minulle tärkeää. Haluan olla tavoitettavissa, jos joku tarvitsee apua.  H4
Sanoinkin palaverissa ääneen että me ollaan autettu toisiamme kun osa on konttorilla ja osa kotona. H2
Itselläni tälläinen koutsaus-näkökulma on lähellä sydäntä. H3
En tiedä voiko verrata siihen, mutta silloin kun ollut itse konttorissa niin on aina pyrkinyt siihen, että jos joku 
tarvitsee apua, niin sitä annan tai jos on osaa/pysty, niin kerron kuka muu mahdollisesti voisi auttaa. Tämä ollut 
minulle tärkeää. Haluan olla tavoitettavissa, jos joku tarvitsee apua.  H4

auttamisalttius, empatia, 
valmentaminen

vuorovaikutus

kollegan tukeminen

Työyhteisö- ja 
organisaatio- tekijät



Työssä oppimisen esteet

Haastatteluteema Aineistokatkelma 1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria

Ehkä mun mielestä tiimien väliset jutut ei toimi niin hyvin. Tuntuu, että jokainen tiimi on vähän 
omineen ja kun ei oikein tunne kaikkia ihmisiä.  Meidänkin tiimissä on haasteena se, kun et 
tunneta kunnolla.  Ollaan hajauduttu moneen eri konttoriin. H2

fyysinen välimatka vaikeuttaa tutustumista 
ja sitä  kautta vuorovaikutusta

Kaipaisin ehkä enemmän sitä, että asiantuntijoita myös kuunneltaisiin enemmän. Eli kun tehdään 
päätöksiä, niin aika monesti todetaan, että tämä vaikuttaa hyvältä mutta ei mietitä, mitä se 
käytännössä vaatii. Eli tavallaan sellainen vuorovaikutteinen keskustelu ”tämmöinen pitäisi 
saada - otetaas vähä ajatuksia” puuttuu. Yleensä kehitetään joku hieno prosessi ja se tuutataan 
menemään ja sitten pankin päässä meidän pitää käytännössä keksiä, miten se saadaan oikeasti 
toimimaan. H3

yhteinen foorumi puuttuu ja tämä aiheuttaa 
informaatiokatkoksia

Alkuun toki oli kun tuli Teams ja kaikki ja Teamsryhmätkin muuttu niin ei hetkeen tiennyt että 
mitä kysytään missäkin ja sillee. H2

epäselvät toimintatavat tiedon jakamisessa

Hyvä esimerkki on sellainen, kun mut laitettiin yhteen koulutukseen. Mulle tuli esimies 
sanomaan, että ”nyt alkaa tämä valmennus.”. Olin vaan sillee et okei. Kyl mua kiinnostikin se, 
mut... Kysyin et milloin se alkaa ja sanottiin, et siitä tulee informaatiota myöhemmin ja sit tuli 
viesti, et se alkaa huomenna. Mun olisi pitänyt oikeasti 1,5vko ennen valmennusta olla 
varattuna aikaa materiaalin läpikäymiseen. Mulla oli kalenterit auki ja kaikki. Lisäksi kaikki 
muut siellä konttorilla olivat oikeastaan vasta alkajia ja mäkin olin tullu just hoitovapaalta. 
Siellä mä sit koulutin muita..Sit mentiin sinne valmennukseen. Siellä oli tenttejä ja sit olis pitäny 
olla konttorilla oma tukihenkilö, mutta ei mulla mitään sellaista ollut ja sit kun ne kaikki 
tehtävät olisi pitäny olla palautettuna ja sit kun sä käyt läpi sellaista, josta et ymmärrä hölkäsen 
pöläystä, et kuuntelisit vaikka jonku luennon jostain ihan uudesta asiasta ja rupeisit sitä sit heti 
siitä myymään niin sehän meni sit ihan perseelleen. No nythän ne kaikki hybridijutut on 
haudattu. Mut toi esimerkki oli ehkä just sellanen ettei tullu mitään tukea ja toi toteutus oli 
…mut kaikki oli samassa tilanteessa. H2

oppimismahdollisuuksia ei pystytä 
hyödyntämään täysmääräisesti puutteellisen 

viestinnän takia

No enpä oikeastaan kamalasti vaihda tietoja muiden kanssa. Enimmäkseen käytän oman tiimin 
tai pankin Teamsia.H2
Mut ei sinne (Teams, Yammer, Intra) hirveän moni kirjoittele. Esimiehet enemmän. Esimies 
saattaa kommentoida, että ”hyvä että nostit tämän asian, kiitos” ja 
muut käy sitten peukuttamassa sitä kommenttia.  H2
hyvin harvoin tulee sellaista tilaisuutta tai välttämättä tarvettakaan jakaa tietoa muiden kuin 
omien tiimiläisten kanssa. Yleensä asia on kuitenkin jo aina jossain yleisellä kanavalla tiedossa, 
mutta osalliset eivät välttämättä ole kuitenkaan huomanneet sitä. H4
Jos joku muutos tulee, niin laitan sit meidän tiimin Teamsiin siitä tietoa. Ja jos jotain tulee 
puheeksi ja joku ihmettelee jotain asiaa ja mä tiedän, niin kyllä mä kerron.  H5

tiedon vähäinen jakaminen yli tiimirajojen.

Meidän tiimissä ajankohtaisten asioiden viestiminen muille sidosryhmille on keskitetty 
asiantuntijalle.  H6

vastuu viestinnästä/tiedon jaosta yli 
tiimirajojen on keskitetty vain tiettyjen 

henkilöiden vastuulle

työssä oppimisen 
esteet 

heikko ja epätasa-
arvoinen ilmapiiri

vuorovaikutus
ja tiedon jakaminen 



Työssä oppimisen esteet
Kai sitä (oppimista)  pidetään ihan tärkeänä, mutta mä vähän veikkaan että siinäkin voi olla 
tietyllä tavalla eroja vaikka esimiesten välillä. Että kuinka paljon ne haluaa…osa esimiehistä on 
”hyvä että asiat menee eteenpäin ja että porukka pyrkii eteenpäin” ja sit taas osa ”koita sinä 
nyt pysyä tässä lestissä, että tämä homma pysyy vakituisena ettei mun tarvitse sun kanssa 
miettiä mitään.” En tiiä. Tällainen fiilis . H2

esimiesten suhtautumisessa etenemiseen 
löytyy eroja

Aiemmin kun meillä alettiin ohjaamaan ihmisiä pelkkinä lukuina, niin kyllähän meitä lähti ihan 
valtavasti hyviä tekijöitä pois. Ihan siitä syystä, että ne teki sitä tiettyä juttua ja siinä katsottiin 
ainoastaan lukuja. Silloin osaamiselle ei laitettu minkäänlaista painoarvoa.. H3

Kun arvostetaan pelkkä numeroita ja oikeaa 
osaamista ei arvosteta, niin syntyy 
osaamisvajetta ihmisten vaihtaessa 

työpaikkaa  
Välillä ja säännöllisesti tarvitaan myös fyysistä läsnäoloa. Esimiestyöhön kuuluu myös tiimin 
yhteishengen rakentaminen ja suuntaviivojen antaminen ja se, että tiimi tietää missä mennään 
ja mikä on meidän suhtautuminen keskenämme. Ettei tiimissä ole suosimista. Tiimi tarvitsee 
johtajan ja tsemppaajan. H6

Tasa-arvoisuuden ja suuntaviivojen 
puuttuminen. 

Koen, että oppimista liputetaan mutta että miten se näkyy mun työssä niin..Koulutukset ovat 
vähentyneet nollaan. Oppimista on kyllä ympärillä, mutta se on siirtynyt hyvin itsenäiseksi 
tekemiseksi. Lue ja opi tai käy katsomassa ja opi. Kaikille tasapuolinen opetus tai 
kouluttautuminen on vähentynyt. Se ei tasapuolista, sillä nyt ei huomioida enää samalla tavalla 
erilaisia oppimisen tapoja. Osa oppisi paremmin kuuntelemalla tai sit se riippuu vain yksiköstäni, 
jossa olen töissä. Aiemmin (konttorilla) olin paljon enemmän perillä markkinasta, vakuutuspuolen 
asioista jne. Vaikka koen, että OPssa pidetään oppimista tärkeänä, ei se juuri näy (organisaation 
tukena) työssäni.  H6
..siinäkin voi olla tietyllä tavalla eroja vaikka esimiesten välillä. Että kuinka paljon ne 
haluaa…osa esimiehistä on ”hyvä että asiat menee eteenpäin ja että porukka pyrkii eteenpäin” 
ja sit taas osa ”koita sinä nyt pysyä tässä lestissä, että tämä homma pysyy vakituisena". H2

epätasa-arvoisuus, joka näyttäytyy eri 
yksiköiden välillä sekä erilaisten 

oppimistapojen tukemisen puutteena.

Ilmapiiri – onko aito halu auttaa vai onko enemmän ”minä loistan, kun tiedän enemmän” -asenne, 
koska se on myös persoonakysymys. H6

oman edun tavoittelu vaikuttaa tiedon 
jakamiseen

Ainakin itse koen hlökohtaisella tasolla, että kun olen sanonut että haluan sitä oppia lisää x-
asiasta,  niin sit vaan todetaan, ettei meilä oo sellaista, mut ootko miettiny sitä rahoituspuolta.  
Kaipaisin ehkä enemmän sparrausta. En tiedä, että puhuuko noi esimiehet keskenään, että ”nyt 
tää yks tyyppi meidän tiimissä on jo pitkään mulle sanonu että sitä kiinnostais x, että onko meillä 
mitään sellaista?” H2 

ajetaan oman tiimin menestymistä yksilöistä 
välittämättä

Muutosvastarinta tarttuu ja huonontaa ilmapiiriä.  H6 muutosvastarinta heikentää oppimista 
huonontamalla yleistä ilmapiiriä.

Ehkä kaipaisin vapautta lisää. Nyt tuntuu, että päivät lähestulkoon pitäisi olla kellotettuja ja 
tuntuu, että kaikki ihmiset pitäisi olla samasta muotista veistettyjä. Kun päätetään, että joku 
asia tehdään näin niin oletetaan automaationa, että se sopii kaikille ihmisille. Ihmiset operoivat 
vähän eri tavalla niin se tietynlainen vapaus tehdä sitä omaa työtä omaksi havaitsemallaan 
tavalla niin se on mitä kaipaisi ehkä vähän lisää. En muista, että aikaisemmin kun elettiin, 
historiassa kun mennään vähän taaksepäin, niin se oli hieman vapaampaa. En mä muista, että se 
olisi ollut tuloksellisesti mitenkään erilaista. Silloin sitä huomasi ehkä vaan voivansa vähän 
paremmin.  H8

Työn tekemiseen kaivataan vapautta ja 
omaa päätäntävaltaa. 

työssä oppimisen 
esteet 

esimiestyö

organisaation 
tarjoaman tuen 

puute

itseohjautuvuus

oman edun tavoittelu ja tästä 
syntyvä eriytyminen

heikko ja epätasa-
arvoinen ilmapiiri



Työssä oppimisen esteet
Työssä oppimista pidetään tärkeänä, mutta jossain vaiheessa kannustus meni niin, että”etsi tieto 
itse, opi itse”.  Mutta tässä haastena olikin usein se, että aina ei edes tiennyt, että joku asia 
muuttuu. Eihän sitä tietoa osannut silloin edes kaivata tai etsiä.  Mutta 
nyt Teamsin ja Yammerin kautta on avautunut ihan uudenlainen elämä. Nyt ihan oikeasti tietää 
mitä tapahtuu. Mutta tottakai se vaatii omaa aktiivisuutta. Mutta huomattavasti helpompi kuin 
etsiä intrasta.  H5

ymmärryksen puute, ei tiedetä mitä pitäisi 
oppia.

Meitä ei oikeastaan kouluteta mihinkään, vaan itse oikeastaan opetellaan ne asiat. H3
mutta eihän meillä ole mitään konkreettista koulutusta siihen saatavillakaan eli se on itse 
opeteltava eikä siihen mitään erillistä aikaakaan ole eli se on siinä tehtävien lomassa ja 
toivottavasti ei erehdyksen kautta. On se kyllä haastavaa. H4 
Se, mikä meille näkyy on se semmoinen kollegoiden tuki konttorilla, varsinkin vähän näiden 
uudempien työntekijöiden osalta, niin se puuttuu. Se näkyy siinä, että me saadaan tänne 
taustalle chattia pitkin kyselyjä, että voitteko te jeesata, miten tämä tapahtuu tämä juttu. Kyllä 
me  taustalla,  siinä määrin kun meillä on resursseja, autetaan, vaikka se ei olekaan meidän 
tekemistä. H3
Oppimista on kyllä ympärillä, mutta se on siirtynyt hyvin itsenäiseksi tekemiseksi. Lue ja opi tai 
käy katsomassa ja opi. H6

tunne siitä, että vastuu työssä oppimisesta 
on siirretty kokonaan työntekijälle eikä 

tarvittavaa tukea ole saatavilla

Ei oppiminen voi ihan yksilön vastuullekaan jäädä, vaan kyllä se vaatii sitten myös 
sieltä (organisaatiolta) tukea, koska tämä on niin nopeasti muuttuvaa niin niiden 
(oppimismahdollisuuksien) tulisi olla niin ajan hermolla olevaa ja nopeasti muutettavissa olevaa 
työtä. H4

vastuu oppimisesta on siirretty liian vahvasti 
yksilöille itselleen

Ehkä se, että meidän tiimillekin on tullut niin paljon sellaisia tehtäviä, että musta tuntuu 
ihan ettei monellakaan ole käsitystä siitä mitä me tehdään ja mikä on meidän kapasiteetti. H4 

Se, ettei tunneta toisten toimintatapoja ja 
prosesseja aiheuttaa turhaa työtä ja 

lisähaasteita aikataulupaineisiin
Näitä oppimistilanteita on tosi paljon. Järjestelmät muuttuu koko ajan ja sitten on näitä 
säädöksiä, MIFID II sääntelysysteemit, FIVAn määrittelemä enimmäisluototussuhde..tekeminen 
muuttuu koko ajan. On hirveä homma, että muistaa kaiken. Se on hyvin muistinvarainen homma, 
että muistat tehdä kaiken ja ei ne meidän järjestelmät ole ihan ketterämpiä mutta onneksi niitä 
nyt kehitetään koko ajan. Se aiheuttaa välillä hyvinkin paljon turhautumista.  H5

muistinvaraisuus eli järjestelmät ei 
tue/kehitys tulee jäljessä

Osaamiskorttien puute. Sellaiset selkeät osaamispolut joita nyt on vasta alettu tekemään, on 
ollut se keskeisin ongelma. ….Sehän on valtava kirjo mitä on eri tuotteeita ja tehtäviä. Miten 
sinä teet. Se vaatii myös siltä valmentajalta. Ne pitää olla jollain tasolla dokumentoitu että voit 
käydä keskustelua; sanon osaavani mielestäni näitä ja näitä ja näitä. Oma 
esimieheni/valmentajani, kuka se nyt onkaan, voi tarkastella että joo, kyllä. Meillä on tietyt 
raamit ja se dokumentoitaisiin ja meillä olisi myös tietyt kriteerit, joilla pääse eteenpäin. näitä 
kun ei ole ollut niin on ollut ihan tyhjän kanssa tälläiset osaamiskeskusteluun viittaavat höpinät.  
H3
Tietysti sekin on, kun meillä ei varsinaisesti ole myynnillisiä tavoitteita, niin sen ammattitaidon 
osoittamisen keinot on vähän vähäisemmässä määrin ilmaistavia. Mutta esimerkiksi se, että 
esimies tulee seuraamaan, että mitä sun päivään kuuluu ja muuta..H4

Osaamisen ja oppimisen osoittaminen on 
vaikeaa yhteisten osaamiskorttien ja -

polkujen puuttumisen takia

Mutta ilman näitä olosuhteita ja työvälineitä niin koen ettei mulla ole hirveästi…tai en mä nyt 
sano, että esteenä mutta pienenä hidasteena. H5

toimimattomat työvälineet ja olosuhteet 
voivat hidastaa oppimista

työssä oppimisen 
esteet 

organisaation 
tarjoaman tuen 

puute

itseohjautuvuus

työvälineet ja toimintamallit 



Työssä oppimisen esteet
Minusta tuntuu, että tuemme toinen toisiamme. Ollaan tiimin kanssa aika omillamme. 
Päivittäistä oppimista ei mielestäni ole tuettu kovin vahvasti. Käymme päivittäisiä keskusteluja 
kehitystoimenpiteistä, mutta sitten ne jäävät tilanteiden alle, sillä meillä on niin kamala kiire ja 
tilanteet  muuttuvat niin nopeasti. H6

kiire,resurssien puute ja prosessien 
puuttuminen aiheuttaa sen, ettei opitut 

asiat valu käytännön tekemiseksi.

tehtävänimikkeet ovat muuttuneet 1.11.2019 organisaatiomuutoksen yhteydessä. Enää 
nimikkeistä ei pysty tunnistamaan toimihlön osaamisaluetta. Tämä hankaloittaa päivittäistä 
työntekoa, sillä en pysty enää tittelistä päättelemään sitä mitä ihminen tekee. . Sijoitusta, 
rahoitusta vai palveluneuvontaa.  Voi vaan arvata kenelle asiat kuuluu. Tämä koko ryhmällä 
käytössä, joten meille tuli myös. Sisäisestikään ei ole olemassa mitään tarkennetta. H7

henkilön osaamisalueiden tunnistamisen 
haasteellisuus vaikeuttaa oikean hlön 

kontaktointia

Jos annetaan kaikki asiakasaika eikä pystytä itse prosessoimaan, pysähtymään ja reflektoimaan 
sitä tekemistä. Nythän resurssit on vedetty niin tiukasti, meillä on niin erikoinen ajattelu, että 
yksi ihminen tekee sadalla prosentilla tehtäviä. Eihän se toimi niin. Eihän koneetkaan toimi 
sadalla prosentilla. Ehkä se tehokas on jotain 65-70 prosenttia, koska sinä toivottavasti ehdit 
vähän myös kollegan kanssa juttelemaan. Kun käyt jonkun asiakaskeissin läpi, niin sinulla pitäisi 
olla aikaa vähän miettiä, miten se meni. Jos et osaa käydä, niin sinulla pitäisi olla 
se valmentaja joka sparraa ja antaa niitä kysymyksiä. Eli puhutaan oikeasti valmentamisesta. H3
Ei ole aikaa opetella ja perehtyä mihinkään. Oppiminen pitää tehdä lennossa. Meitä ei 
oikeastaan kouluteta mihinkään, vaan itse oikeastaan opetellaan ne asiat. Usein tehtävä on jo 
tullut meille ja sitten me ratkaistaan sitä ja mietitään ohjeita… Resurssit on liian pienet. On niin 
paljon tehtäviä. Joihinkin tehtäviin kokee, että ammattitaitoa on liikaa ja joihinkin sitten taas 
liian vähän. H4
Ehkä enemmänkin sillä, jos halutaan että ihmiset oppii jotain, niillä pitäisi olla aikaa opetella 
asioita. Nyt meillä puuttuu ns. viikottainen valjastettu aika, että pystyttäisi sisäistämään asioita 
ja pystyttäisi muutakin kuin toimimaan, pystyttäisi myös ajattelemaan. Sellainen aika 
puuttuu, että voisi vähän höllätä.  H8

Reflektointiin ja prosessoimiseen tarvittava 
aika puuttuu

Alkuvuosi oli jumalattoman kiire asiakkaiden kanssa, mikä toki on se mun pääasiallinen tehtävä 
niin ei siinä hirveästi tullut mietittyä mitään oppimisasioita, mutta taas tämä tilanne kun kotoa 
käsin tekee niin mä ehdin paneutua syvemmälle näihin juttuihin.  H5

fokus selviytymisessä, kiire

Jos mulla on joku ongelma käsillä enkä osaa sitä tehdä niin olisihan se kiva jos joku pystyisi sen 
näyttämään. Varsinkin jos olet heti uran alkuvaiheessa jossa on hirveän paljon sellaista teknistä 
toteuttamista meidän järjestelmissä. Jos sitä ei osaa tehdä, niin on kiva, jos joku pystyisi sen 
näyttämään sen siinä vieressä. Sellainen verkosto on kuitenkin aika hukassa. H3

oppimista tukevien verkostojen puute

työssä oppimisen 
esteet 

organisaation 
tarjoaman tuen 

puute

työvälineet ja toimintamallit 

puitteet



Työssä oppimisen esteet
Intraa ei kyllä ehdi huvikseen lueskella yhtään. Meillä on ollut puhetta siitä, että jokaisen pitäisi 
ottaa aikaa intraa, Yammeria, Teamsia ym. ajankohtaisia varten, vaikka niin että jokaisella 
(tiimiläisellä) olisi oma vastuualue ja sitten tuotaisiin asiat sinne yhteiseen palaveriin kootusti. 
Mutta valitettavasti se on ollut tässä resurssitilanteessa hyvin haasteellista, mutta aina joku 
jostain bongaa näitä ja ainakin asiantuntija ja esimies tuo tärkeitä asioita ja muutoksia. Mutta se 
on semmoinen, että sitä pitäisi pystyä tekemään paljon enemmän.  H4
Ei ole tarpeeksi aikaa keskittyä. On niin paljon tehtäviä jonossa, ettei voi käyttää ihan 
mahdottomasti aikaa asioihin. H4
Jos annetaan kaikki asiakasaika eikä pystytä itse prosessoimaan, pysähtymään ja reflektoimaan 
sitä tekemistä. Nythän resurssit on vedetty niin tiukasti, meillä on niin erikoinen ajattelu, että 
yksi ihminen tekee sadalla prosentilla tehtäviä. Eihän se toimi niin. Eihän koneetkaan toimi 
sadalla prosentilla. Ehkä se tehokas on jotain 65-70 prosenttia, koska sinä toivottavasti ehdit 
vähän myös kollegan kanssa juttelemaan. Kun käyt jonkun asiakaskeissin läpi, niin sinulla pitäisi 
olla aikaa vähän miettiä, miten se meni. Jos et osaa käydä, niin sinulla pitäisi olla 
se valmentaja joka sparraa ja antaa niitä kysymyksiä. Eli puhutaan oikeasti valmentamisesta. H3

tiukka resurssitilanne luo aikataulupaineita, 
jonka takia ajankohtaisten asioiden 

päivittäminen tai uuden oppiminen ei 
onnistu

Ei meillä  ole mitään asiantuntija taustaa vaan, että osaaminen on kasvanut ihan tässä 
jokapäiväisen työn ohessa näitä töitä tekemällä ja että on isot jonot. Mutta onneksi on saatu 
lisää porukkaa, mutta sitten meilläkin se perehdyttäminen on haasteellista kun koko ajan kaikki 
muuttuu ja sitten se että meillä on niin paljon ja niin isoja kokonaisuuksia, että välillä toivoisi, 
että tulisi enemmän sitä tukea tänne suuntaan ja että olisi mahdollisuus esimerkiksi perehtyä 
enemmän aina johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ja nimenomaan, että saataisiin vaikka oman 
kiinnostuksen mukaan päättää, miten osaamista kehitetään. H4
vois kuunnella enemmän sitä mitä työntekijä haluaa eikä se että nyt pitää saada x määrä 
henkilöitä sinne rahoituskoulutuksen aloitukseen. Ehkä semmoista toivoisin lisää. H2
”Ainakin itse koen henkilökohtaisella tasolla, että kun olen sanonut, että haluan sitä oppia lisää x-
asiasta, niin sit vaan todetaan ”Ei meillä oo sellaista, mut ootko miettiny si-tä rahoituspuolta?”    
Kaipaisin ehkä enemmän sparrausta. En tiedä, että puhuuko noi esimiehet keskenään, että ”nyt 
tää yks tyyppi meidän tiimissä on jo pitkään mulle sanonu että sitä kiinnostais x, että onko meillä 
mitään sellaista?” H2 
 Siinä on monta näkökulmaa ja tämä oppiminen on yksi merkittävä, koska… en ole sitoutunut 
työnantajaan vaan olen sitoutunut kehittämään itseäni ja jos minä pystyn käyttämään sitä omaa 
osaamista hyväksi, silloin olen sitoutunut työnantajaan. Olen siis ennen kaikkea sitoutunut itseni 
kehittämiseen. H3

oman vaikutusmahdollisuuden vähäisyys 
kasvattaa osaamista omien 

mielenkiinnonkohteiden suuntaan

 Nyt kuitenkin laitettu ehkä kaikki vähän liian tiukkaan muottiin. Se ei ehkä ihan ole se juttu, 
joka mulle sopii. Ois ihan kiva kun ois vähän enemmän vapautta. Tai sanotaanko, että 
käytettäisiin enemmän ihmisten oikeita vahvuuksia. Että mentäisiin takaisin 
henkilökohtaisuuteen eli käytettäisiin ihmisten vahvuuksia ennemmin hyödyksi kuin että 
puristetaan kaikki samaan muottiin ja massaan. Laput silmille ja meillä on tällainen toimintatapa 
ja nyt me tehdään näin. ...Toivon, ettei  kadotettaisi sitä persoonaa. H5
..muistettaisiin kohdata toisemme ihmisinä ja huomioitaisiin persoonaa. H6

liian tiukkaan muottiin laittaminen. 
Tasapäistäminen sen sijaan, että 

arvostettaisiin ihmisten vahvuuksia.

työssä oppimisen 
esteet 

toiveet ja tuki ristiriidassa

yksilön mielenkiinnon 
ja vahvuuksien 

huomiotta 
jättäminen

organisaation 
tarjoaman tuen 

puute

puitteet



Työssä oppimisen esteet

Ehkä kaipaisin vapautta lisää. Nyt tuntuu, että päivät lähestulkoon pitäisi olla kellotettuja ja 
tuntuu, että kaikki ihmiset pitäisi olla samasta muotista veistettyjä. Kun päätetään, että joku 
asia tehdään näin niin oletetaan automaationa, että se sopii kaikille ihmisille. Ihmiset operoivat 
vähän eri tavalla niin se tietynlainen vapaus tehdä sitä omaa työtä omaksi havaitsemallaan 
tavalla niin se on mitä kaipaisi ehkä vähän lisää. En muista, että aikaisemmin kun elettiin, 
historiassa kun mennään vähän taaksepäin, niin se oli hieman vapaampaa. En mä muista, että se 
olisi ollut tuloksellisesti mitenkään erilaista. Silloin sitä huomasi ehkä vaan voivansa vähän 
paremmin.  H8

Tasapäistämisen ei tue oppimista.

työssä oppimisen 
esteet 

toiveet ja tuki ristiriidassa

yksilön mielenkiinnon 
ja vahvuuksien 

huomiotta 
jättäminen



Työhyvinvoinnin lisääntymiseen vaikuttavat tekijät

Haastatteluteema Aineistokatkelma 1.vaiheen luokittelu 2-vaiheen luokittelu Ydinkategoria
Olisi tärkeää, että työntekijää muistetaan. Muistamisen ei tarvitse olla rahallista palkitsemista. Palkan 
kautta tulet kuitenkin säännöllisesti huomatuksi, mutta päivittäisessä tekemisessä ja esimiehen kanssa 
käytävissä keskusteluissa muistettaisiin kohdata toisemme ihmisinä ja huomioitaisiin persoonaa. 
Muistamisen pitäisi olla sanallista sekä sitä, että huolehditaan tunnelman hyvänä säilymisestä ja viestintä 
on positiivista. Pitäisi korostaa, ettei kukaan ole toiselle vaivaksi eikä kukaan ole toista arvokkaampi. Se 
on jotain niin pientä, että sitä on vaikea sanoittaa. H6
... niin onhan siinä työhyvinvoinninkin kannalta sellainen hyvin olennainen elementti. Pääsee vaihtamaan 
ajatuksia jonkun toisen ihmisen kanssa. H8

tärkeinä tekijöinä 
vuorovaikutus ja toistensa 

kohtaaminen 

Erityisesti työhyvinvointi  tarkoittaa hyvää työporukkaa, että on sellainen työyhteisö, jossa voi olla oma 
itsensä ja tulee hyväksytyksi sellaisena, kun on ja kokee itsensä tärkeäksi. Ja että koet työkaverit tärkeiksi 
itsellesi, toki niin ihmisinä mutta myös niin, että saan ja tarvitsen heiltä apua siihen, että pystyn tekemään 
oman työni. Ihmisläheinen ja joustava esimies. Sellainen työpiste, josta voin itse tehdä viihtyisän ja 
sellaisen, että koen että siinä on minulla itselläni hyvä olla. Se, että ilmapiiri sekä fyysisesti että henkisesti 
on sellainen, että sinun on hyvä tulla töihin, on minulle kaikista tärkeintä ollut aina. H4

Työyhteisö, jossa voin olla oma 
itseni. 

Voi hyvin kun myös työyhteisö voi hyvin. Se (työhyvinvointi) on aika kokonaisvaltaista. H3
Se (työhyvinvointi) on fiilistä ”sä olet tervetullut töihin, ei niin että sun on pakko tulla tänne koska tää on 
sun työ”. Huono fiilis tarttuu. Motivoituneet työkaverit parantavat työhyvinvointiani.  H6

 työyhteisön hyvinvointi 
vaikuttaa ilmapiiriin ja sitä 
kautta omaan hyvinvointiin

Työhyvinvointia on se, että on sellaiset laitteet ja välineet, että niillä pystyy toimimaan. H2 Toimivat laitteet ja 
työvälineet.

Lisäksi tykkään, että ympäristö on sellainen että mulla on rauha tehdä mun työtä. H2
Paljon vaikuttaa myös työpiste, josta voin itse tehdä viihtyisän niin, että koen että siinä on minulla itselläni 
hyvä olla. H4

fyysinen ympäristö

Hyvät työvälineet tehdä työtä ja rauhalliset työskentelyolosuhteet. Hälinä ei ole kellekään hyvästä. Se on  
se, mikä vaikuttaa mun tekemiseen, jaksamiseen ja myöskin siihen tulokseen...  . Ja toki se oma 
onnistuminen on se moottori, joka pitää minut käynnissä. Mutta ilman näitä olosuhteita ja työvälineitä niin 
koen ettei mulla ole hirveästi…tai en mä nyt sano, että esteenä mutta pienenä hidasteena.  H5

toimivat työvälineet ja 
rauhalliset  

työskentelyolosuhteet ovat 
työhyvinvoinnin 

perusedellytyksiä
Koen, että nykyaika kun on sellainen, että ei ole mikään ihme, että ihmisillä tulee loppuun palamisia 
yms. eri sektoreilla, niin koen että työnantajilla on iso vastuu hyvinvoinnin, myös sen henkisen hyvinvoinnin 
tukemisessa. On sitten jokaisen työntekijän oma päätös ottaako sitä tarjottua apua ja mahdollisuutta 
vastaan. Kyllä mä kaipaisin vielä enemmän sellaista henkisen hyvinvoinnin tukea työnantajalta. Ja että on 
tällaisia erilaisia valmennuksia ja tilaisuuksia,  joissa puhutaan myös muuta kuin siihen työsubstanssiin 
liittyvää asiaa. Se olisi arvokasta.H4 

Myös muiden kuin työhön 
liittyvien substanssiasioiden 

esiin nostaminen

Myös erilaisista epäkohdista puhuminen on merkittävä osa työhyvinvointia. Jos joku homma on kuralla 
koko ajan tai sitten jos tehdään liian tehokkaasti, niin kyllä se alkaa syömään. Eli tavallaan se mentaalinen 
palautuminen ion tosi tärkeää. H3

henkinen hyvinvointi on 
merkittävässä roolissa 
palautumisen kannalta

Työhyvinvointiin vaikuttaa esimiehen ihmisläheisyys ja joustavuus. H4 johtajuus ja esimiestyö
Se, että ilmapiiri sekä fyysisesti että henkisesti on sellainen, että sinun on hyvä tulla töihin, on minulle 
kaikista tärkeintä ollut aina. H4
Kestän kyllä vaikka päällä seisomisen, mutta en kestä semmosta negatiivista ilmapiiriä. H2

fyysisen ja henkisen ilmapiirin 
tärkeys

työskentelyolosuhteet

fyysinen työympäristö ja 
työvälineet

ilmapiiri

sosiaaliset 
vuorovaikutussuhteet

hyvinvoiva, avoin ja salliva 
työyhteisö



Työhyvinvoinnin lisääntymiseen vaikuttavat tekijät
Tiimin fiilis, se on aika merkittävä. Eli kun ihmisten kanssa tehdään tai tehtiin samoissa tiloissa töitä, niin 
se, miten niillä menee, mikä on työkuormitus, ollaanko aliresurssoituja. Sillä on pidemmässä juoksussa 
merkittävä vaikutus. Jos olet koko ajan kaikesta jäljessä ja asiakkaat reklamoivat, niin ei se tue 
työhyvinvointia. H3

 työn kuormittavuus ja 
resursointi vaikuttaa 

työhyvinvoinnin kokemiseen

Silloin kun minulla on hyvässä balanssissa se, että minulla on sopivan paljon tehtävää, sellainen tehokas 
tekeminen…. Toki siellä on sellaista pakkopullaakin - se kuuluu kaikkeen. H3
Silloin kun minulla on hyvässä balanssissa se, että minulla on sopivan paljon tehtävää, sellainen tehokas 
tekeminen. Pääsen oppimaan ja käyttämään niitä vahvuuksia. Toki siellä on sellaista pakkopullaakin - se 
kuuluu kaikkeen. 
mulla on aikaa tehdä mun työt. H2
Se tarkoittaa, että minulla on sopivassa suhteessa töitä, voin tehdä tehtäviä ja pystyn myös käydä sellaista 
keskustelua jos joku homma ei toimi ja siitä sanotaa, niin siihen jollain aikavälillä siihen esimerkiksi 
tartuttaisiin. H3

rutiinit osana päivää ja sopiva 
määrä työtä helpottaa 

balanssin löytymistä

Uuden oppiminen vaikuttaa se siihen työhyvinvointiin ihan merkittävästi. Et kylhän se on iso osa se työn 
ohessa oppiminen sitä mun työhyvinvointia, koska jos mä en opi mitään ja mun pitäis toteuttaa sitä mu 
työtä niin onhan se aika hankalaa.  H2

uuden oppiminen tukemassa 
työn tekemistä

Varmaan se, että olisi enemmän mahdollisuuksia, aikaa ja resursseja perehtyä asioihin, vaikka ne 
muuttuvatkin jatkuvasti. Sellainen tiedon hankkiminen ja ajankohtaisiin asioihin perehtyminen. Se, että 
pystyisi kunnolla ottamaan haltuun uuden tiedon ja työtehtävät. Se on varmasti yksi asia. H4

mahdollisuudet, aika ja 
resurssit perehtyä uusiin 

jatkuvasti muuttuviin asioihin 

Töistä tulisi todella nopeasti todella puuduttavaa, jos ei ikinä oppisi mitään uutta.  H6
Oppiminen pitää  mielekkyyden ja kiinnostuksen (työssä). Totesin, että olen kiinostunut kehittämään itseäni 
ja se (työhyvinvointi) vaikuttaa ihan siihen, miten sitoutunut olen tekemiseen ja yleensäkin yritykseen. H3
Motivoituneet työkaverit parantavat työhyvinvointiani.  H6

oppiminen mahdollistaa työn 
mielekkyyden ja kiinnostuksen 

työtä kohtaan.

 Ja toki se oma onnistuminen on se moottori, joka pitää minut käynnissä.  H5 onnistumisen kokemus
Pääsen oppimaan ja käyttämään niitä vahvuuksia. H3
Myöskin se lisää hyvinvointiani, että pystyn omalla toiminnalla edistää muiden hyvää oloa työpaikalla. H9 osaamisen hyödyntäminen

sopiva määrä työtä ja 
rutiineja

oppimismahdollisuudet

työtehtävät


