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Organisatorista oppimista tapahtuu kaikissa organisaatioissa. Muuttuvas-
sa toimintaympäristössä ja kovenevassa kilpailussa sellaiset organisaatiot 
pärjäävät parhaiten, jotka pystyvät oppimaan ja kehittämään toimintaa 
muita nopeammin. Tämän työn tavoitteena on tunnistaa, miten ja millaista 
organisatorista oppimista Lahden diakonian instituutissa tapahtuu ja miten 
se vaikuttaa opetuksen laatuun. Laatua lähestytään kahdesta eri näkö-
kulmasta. Näitä ovat opetusministeriön laatusuositukset ja rahoitukseen 
vaikuttavat mittarit sekä opettajien itse laadukkaalle työlle määrittelemät 
kriteerit.  
 
Empiirinen osuus toteutetaan puolistrukturoiduin haastatteluin ja tutki-
musmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta. Haastateltavana on kuusi 
Lahden diakonian instituutin opettajaa.  
 
Tutkimuksen mukaan Lahden diakonian instituutissa tapahtuu organisato-
rista oppimista, mutta se ei ole riittävää, systemaattista tai tavoitteellista. 
Suurimmat esteet ovat sille varattujen resurssien puuttuminen, opettajien 
työn itsenäinen luonne ja yhteistyön vähyys, kiire sekä päätösvallan puut-
tuminen. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että organisatorisella oppimisella 
voidaan vaikuttaa parantavasti myös opetuksen laatuun esimerkiksi uusi-
en toimintamallien ja resurssien paremman kohdentamisen kautta. 
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Organizational learning occurs in every organization. Organizations that 
are able learn and develop their operations faster than others succeed 
better in shifting operational environment and in a shifting world. The goal 
of this thesis is to recognize how and what kind of organizational learning 
occurs in Lahti Diaconia Institute and how it affects the quality of teaching. 
Quality is approached from two different points of view. These are the 
quality recommendations and the meters concerning financing from the 
Department of Education and the criteria for quality work defined by the 
teachers themselves. 
  
The empirical part is conducted with half-structured interviews and the 
methodology is a case study. The interviewees are six teachers from Lahti 
Diaconia Institute. 
  
According to this study, organizational learning occurs in Lahti Diaconia 
Institute but it is not sufficient, systematic or goal-directed. The biggest 
hindrances for this are the absence of designated resources, the inde-
pendent nature of the teachers’ work, scarcity of co-operation, haste and 
the lack of decision making power. 
 
However, this study shows that organizational learning can positively af-
fect also the quality of teaching, for example, through new procedures and 
better targeting of resources. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Organisatorinen oppiminen on merkittävä tekijä, jolla organisaatio voi vah-

vistaa oma kilpailukykyään. Vain sellainen organisaatio menestyy yhä ko-

venevassa kilpailussa, joka pystyy oppimaan ja luomaan uutta tietoa kil-

pailijoita nopeammin. Oppiminen tässä yhteydessä ei siis tarkoita sitä, että 

uudet työntekijät oppivat mahdollisimman pian yrityksen muuttumattomille 

tavoille, vaan sitä, että organisaation täytyy kyetä kehittymään jatkuvasti ja 

toimimaan tehokkaammin kyseenalaistaen vanhoja tottumuksia. Tällaista 

kehitystä on hyvin vaikeaa tuoda valmiiksi annettuna ulkopuolelta. Aina-

kaan se ei johda jatkuvaan toiminnan ja organisaation kehittymiseen. Siksi 

on erityisen tärkeää, että organisaatio oppii ja kehittyy itse. 

 

Tutkimus tehdään Lahden diakonian instituuttiin ja sen tavoitteena on tut-

kia opettajien organisatorista oppimista. Koko tutkimuksen pohjana kulkee 

ajatus opettajien työn laadusta ja organisatorisen oppimisen vaikutuksesta 

siihen. Organisatorista oppimista on yleisesti ottaen tutkittu paljon, mutta 

ei toisen asteen oppilaitoksessa ja sen opettajakunnan keskuudessa 

Suomessa. On mielenkiintoista selvittää, kuinka itsekin opettamisen am-

mattilaisten keskuudessa tapahtuu organisatorista oppimista. Patnaik & 

Beriha (2013) ovat selvittäneet organisatorista oppimista teknillisissä kou-

lutusorganisaatioissa Intiassa. He toteavat, että koulutusorganisaatio ei 

automaattisesti ole sen enempää oppiva organisaatio kuin muutkaan, 

vaikka sen pääasiallinen tehtävä onkin opettaa (Patnaik & Beriha, 2013, s. 

156). 

 

Useat tutkijat ovat todenneet, että organisatorisella oppimisella on kiista-

ton vaikutus suorituskykyyn. Esimerkiksi Viitala (2005) toteaa, että osaa-

minen on suorituskyvyn keskeinen tekijä, vaikka se ei yksin riitäkään. Se 

kuitenkin varmistaa useampien muiden tekijöiden saavuttamisen, jotka 
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vaikuttavat suorituskykyyn. (Viitala, 2005, s. 88) Tässä tutkimuksessa or-

ganisatorinen oppiminen kuitenkin kytketään uuteen näkökulmaan eli suo-

rituskyvyn sijaan tarkastellaan sen merkitystä työn laatuun. 

 

Yritysmaailman tavoin tehokkuusvaatimukset koskevat myös oppilaitoksia. 

Rahoitus tiukkenee jatkuvasti ja pienenevien ikäluokkien myötä myös op-

pilaitoksista vain tehokkaimmin ja taloudellisimmin toimivat menestyvät 

myös tulevaisuudessa. Opetushallituksen rahoituskriteereissä painottuu 

entistä enemmän työn laatu. Organisatorisen oppimisen kautta tapahtuva 

toiminnan laadun paraneminen ja tehokkuuden kasvu ovat elintärkeitä kil-

pailukykyä ylläpitäviä tekijöitä. Laatu voidaan määritellä useasta eri näkö-

kulmasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, minkälaisia odotuksia 

opetushallitus on asettanut ammatillisille oppilaitosten laadun hallinnalle 

erilaisten ohjeistusten ja suositusten kautta sekä tuloksellisuusrahoituksen 

kautta. Toinen näkökulma on, että minkälaisin kriteerein opettajat itse 

määrittelevät työnsä laatua. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitetään organisatorisia oppimisproses-

seja ja empiirisessä osiossa peilataan niiden toteutumista Lahden diakoni-

an instituutissa. Siellä kuten missä tahansa organisaatiossa on tärkeää 

tunnistaa organisatorinen oppiminen, jotta sitä voidaan tukea ja vahvistaa 

tai ohjata oikeaan suuntaan. Myös yksilöllisen oppimisen ja organisatori-

sen oppimisen suhdetta sekä organisaatiokulttuurin merkitystä tutkitaan. 

Organisatoriseen oppimiseen liittyy myös esteitä. Tutkimuksessa selvite-

tään, millaisia esteitä Lahden diakonian instituutissa esiintyy.  

 

1.2 Organisaation esittely 

 

Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos, jonka tärkein tehtävä on 

tarjota opiskelijoille laadukasta ammattiopetusta, joka vastaa ja valmistaa 

työelämän muuttuviin tarpeisiin. Organisaatio on sitoutunut diakonian edis-

tämiseen. 
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Ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloja ovat sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala. Lahden diakonian instituu-

tissa voi suorittaa lapsi- ja perhetyön (lastenohjaaja), nuoriso- ja vapaa-

ajanohjauksen (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) sekä sosiaali- ja terveys-

alan (lähihoitaja) perustutkinnon joko ammatillisena peruskoulutuksena tai 

näyttötutkintona. Lisäksi instituutissa voi suorittaa lasten ja nuorten erityis-

ohjaajan ammattitutkinnon ja psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkin-

non.  Näiden lisäksi instituutti järjestää myös ammatilliseen peruskoulutuk-

seen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulu-

tusta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lahden diakonian instituutille 

työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Tämä tarkoittaa sitä, että orga-

nisaatio voi järjestää yhteistyössä työelämän kanssa kehittämishankkeita 

ja –projekteja koskien esimerkiksi henkilöstön kehittämisprosessien suun-

nittelu- ja kehittämispalveluja. 

  

Lahden diakonian instituutissa työskentelee tällä hetkellä 42 henkilöä, jois-

ta 27 toimii opetuksen parissa. Hallinto- ja tukihenkilöstöä on seitsemän. 

Instituutin johtoryhmä muodostuu rehtorista, kahdesta koulutuspäälliköstä, 

palvelupäälliköstä sekä aikuiskoulutusvastaavasta. Henkilöstön kehittämi-

sessä lähtökohtana ovat kehittämiskeskustelut ja niiden pohjalta yksilölli-

set kehittymissuunnitelmat. Osaamista ja oppimista tuetaan Osaava – 

hankkeilla, opetushallituksen koulutuksilla, työelämäjaksoilla sekä kan-

sainvälisyysvuorovaikutuksella.  

 

1.3 Tutkimustehtävä 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää, kuinka Lahden 

diakonian instituutissa opitaan toinen toisilta, minkälaisissa asioissa ja ti-

lanteissa sekä kuinka saatua oppia hyödynnetään. Tarkoituksena on myös 

tunnistaa organisatorisen oppimisen esteitä Lahden diakonian instituutis-
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sa. Toiseksi työn tavoitteena on kytkeä organisatorinen oppiminen ja työn 

laatu yhteen. Työn laatua tutkitaan opetushallituksen antamien suositusten 

ja määräysten näkökulmasta, mutta tärkeäksi osaksi muodostuu myös 

opettajien omat näkemykset siitä, mitä on laadukas opetus. Erityisen kiin-

nostavaa on selvittää, kuinka organisatorisella oppimisella voidaan vaikut-

taa työn laatuun ja parantaa sitä entisestään. 

 

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloja Lahden diakonian instituutis-

sa ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala. 

Koska monet opettajat opettavat molempien alojen opiskelijoita, niin en 

pidä tarpeellisena tehdä tutkimuksessa jakoa koulutusalojen mukaan. 

 

Edellä esitetystä seuraa tutkimuksen pääkysymys: millaista organisatorista 

oppimista Lahden diakonian instituutissa esiintyy ja miten se vaikuttaa 

opetuksen laatuun. Alaongelmina voidaan esittää seuraavat tutkimusky-

symykset: 

1. Miten organisaatio tukee oppimista Lahden diakonian instituutissa? 

2. Kuinka opettajat oppivat toinen toisiltaan? 

3. Mistä opettajien työn laatu muodostuu? 

4. Miten organisatorisella oppimisella voidaan vaikuttaa työn laatuun? 

 

Löytämällä vastaus edellä mainittuihin alakysymyksiin saadaan vastaus 

myös tutkimuksen pääkysymykseen. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan ensisijaisesti opettajien työtä ja sen laa-

tua, koska se poikkeaa muiden organisaatiossa työskentelevien työstä ja 

toisaalta juuri opettajat toteuttavat instituutin perimmäistä tehtävää eli kou-

luttavat opiskelijoita. Vaikka tutkimuksessa pyritään löytämään tapoja, joil-

la organisatorista oppimista voidaan vahvistaa, niin se ei suoraan käsittele 

esimerkiksi johtamista tai esimiestyötä, eikä pyri löytämään mittareita, joi-

den avulla organisatorisen oppimisen lisääntymistä tai työn laatua voidaan 
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mitata. Tutkimus perustuu opettajien kokemuksiin ja näkemyksiin aihees-

ta.  

 

Sinällään olisi perusteltua kysyä asiakkailta eli opiskelijoilta heidän koke-

muksiaan opetuksen laadusta. Tämän tutkimuksen fokus on kuitenkin or-

ganisatorisessa oppimisessa ja sitä opiskelijoiden on hyvin vaikea arvioida 

opettajien näkökulmasta. Siksi opiskelijat on rajattu tutkimuksen ulkopuo-

lelle ja työn laatua arvioidaan vain opettajista käsin sekä opetushallituksen 

antamien suositusten pohjalta. Muut ulkopuoliset sidosryhmät on jätetty 

tästä tutkimuksesta pois. 

 

Organisatorista oppimista on tutkittu hyvin laajasti. Kirjallisuuskatsaus tu-

lee käsittelemään vain niitä tieteellisiä keskusteluja, jotka mainittiin työn 

tavoitteissa. Muut näkökulmat ovat rajattu pois, sillä ne eivät ole niin rele-

vantteja tutkimuksen kannalta. Vaikka oppiminen itsessään on oleellinen 

tämän tutkimuksen kannalta, niin sitä ei ole voitu käsitellä aiheen valtavan 

laajuuden takia kovinkaan syvällisesti, vaan erityisesti organisatorisesta 

näkökulmasta.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdanto esittelee työn aiheen 

ja tavoitteen sekä määrittelee tutkimusongelman ja esittelee tutkimuksen 

kohteena olevan organisaation. Sen jälkeen aihetta lähestytään teoreetti-

sesta näkökulmasta. Teoriaosuus on jaettu kahteen päälukuun, joista en-

simmäisessä eli luvussa kaksi tarkastellaan lyhyesti oppimista, luodaan 

organisatoriselle oppimiselle teoreettinen viitekehys ja syvennytään erilai-

siin organisatorisen oppimisen malleihin sekä esteisiin. Toisessa osassa 

eli luvussa kolme käsitellään opetushallituksesta tulevaa ohjausta amma-

tillisen koulutuksen laadulle.  

 



12 
 
 

 

Teoriaosuuden jälkeen tulee tutkimuksen empiriaosuus. Neljäs luku käsit-

telee tutkimuksen toteutuksen eli tutkimusmenetelmän valinnan ja aineis-

ton keruun sekä käsittelyn. Tämän jälkeen luvussa viisi esitellään tutki-

muksen tuloksia aihepiireittäin. Luku kuusi sisältää tulosten pohdinnan, 

niiden peilaamisen teoriaan ja johtopäätökset. Viimeinen luku seitsemän 

sisältää yhteenvedon. Yhteenvedon jälkeen tulevat vielä lähdeluettelo ja 

liitteet. 

2 ORGANISATORISEN OPPIMISEN VIITEKEHYS 

 

Organisatorista oppimista on tutkittu hyvin paljon. Aihe on edelleen ajan-

kohtainen ja aivan tuoreitakin tutkimuksia löytyy lukuisia. Näkökulmia ai-

heeseen on monia, mutta yhteistä niille on näkemys siitä, että organisato-

risella oppimisella voidaan tehostaa kilpailukykyä ja työn laatua. Jonkinlai-

nen yksimieleisyys tuntuu olevan myös siitä, että organisaation oppiminen 

edellyttää yksilöiden oppimista (Antonacopoulou, 2006, s. 456). Tämä ei 

kuitenkaan sinällään tarkoita automaattisesti organisaation oppimista, jos 

yksilön oppiminen ei siirry eteenpäin organisaation yhteiseksi voimavarak-

si. Tästä syystä tulen kuitenkin tarkastelemaan tutkimuksessani lyhyesti 

myös yksilön oppimista. 

 

Dodgson (1993) pitää organisatoriseen oppimiseen nopeasti kasvaneen 

mielenkiinnon taustalla monia syitä. Suurimpina hän mainitsee teknologian 

hurjan kehityksen, joka jatkuu edelleen. Hän nostaa esille myös nopeasti 

muuttuvan toimintaympäristön ja esimerkiksi tuotteiden lyhentyneen elin-

kaaren. Paitsi toimintaympäristön muutokset, myös sisäiset tekijät stimu-

loivat organisatorista oppimista. (Dodgson, 1994, s. 376, 387) 

 

Otala (2008) toteaa, että yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristön 

ollessa jatkuvassa muutoksessa, ne tarvitsevat ihmisen ehtymätöntä op-

pimiskykyä ja luovuutta uusien ratkaisuiden löytämiseksi. Hän nostaa esil-

le kolme keskeistä muutosta, joiden seurauksena osaaminen ja oppiminen 
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ovat tulleet niin keskeisiksi organisaatioiden kilpailutekijöiksi. Ensimmäi-

nen muutos on yritystoiminnan siirtyminen entistä enemmän tuotannosta 

palveluihin ja tietotyöhön. Toinen syy on se, että osaajista onkin tullut ny-

kyisen työelämän niukkuusresurssi. Kolmas vaikuttava tekijä on se, että 

tieto ja osaaminen muodostavat merkittävän osan yrityksen arvon muo-

dostuksessa. (Otala, 2008, s. 16–17)  

 

Viitala (2005) huomauttaa, että nopeasti muuttuvassa toimintaympäristös-

sä suorituskyky on useammin kiinni osaamisesta kuin siitä, että tavoitteet 

olisivat jääneet epäselviksi (Viitala, 2005, s. 91). Bapuji & Crossan (2004) 

totesivatkin, että organisatorista oppimista koskevassa tutkimuksessa on 

käsitelty paljon sitä, että parantaako se suorituskykyä. Tämä johtuu siitä, 

että oppiminen on avainprosessi, jolla tuetaan monia eri johtamisen näkö-

kulmia. Myös he päätyvät saamaan lopputulokseen, että oppimisella voi-

daan vahvistaa yrityksen suorituskykyä, vaikkakin tietyin rajaehdoin. (Ba-

puji & Crossan, 2004, s. 402)  

 

Nonaka (1994) totesi, että organisaatiot joutuvat enenevässä määrin miet-

timään, kuinka ne käsittelevät tietoa, mutta vielä merkittävämpää on se, 

kuinka ne luovat uutta. Muuttuvassa ympäristössä ei riitä, että jakaa te-

hokkaasti tietoa, vaan täytyy myös kyetä synnyttämään jatkuvasti uutta 

osaamista. Uudet innovaatiot ovat monen organisaation elinehto luoden 

kestävää kilpailukykyä (Nonaka, et al, 2000, s. 5). Nonakan (1994) mu-

kaan innovaatiota ei voi määritellä vain tietoprosessina tai ongelman rat-

kaisuna. Se on enemmänkin prosessi, jonka aikana organisaatio luo ja 

määrittelee ongelmia ja sitten luo uutta tietoa ratkaistakseen ne.  (Nonaka, 

1994, s. 14) 
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2.1 Mitä oppiminen on? 

 

Mitä oppiminen ylipäätään on? Tutkimukset eivät anna kovinkaan yksiselit-

teistä kuvaa asiasta. Huber (1991) määritteli sen dynaamiseksi prosessik-

si, jota tapahtuu kaiken aikaa ja eri tasoilla. Siihen liittyy myös jännitteitä jo 

aikaisemmin opitun ja uuden opitun välillä. (Huber, 1991, s. 90) Jotkut tut-

kijat ovat sitä mieltä, että oppiminen tapahtuu yksilöissä ja organisaatiot 

itsessään eivät opi (Dodgson, 1993, s. 376). Toiset taas väittävät, että op-

pimista tapahtuu eri sosiaalisilla tasoilla, kuten ryhmissä ja organisaatios-

sa. Easterby-Smith (1997) näkee oppimisen jopa niin laajana, että sitä ei 

voida tutkia vain yhden yksittäisen tieteenalan pohjalta, vaan monesta eri 

näkökulmasta alkaen aina kulttuuriantropologiasta ja päättyen psykologi-

aan (Easterby-Smith, 1997, s. 1086). 

 

Dodgson (1993) korostaa, että oppimisesta puhuttaessa puhutaan itse 

asiassa sekä sen ilmentymästä, kuten paremmasta kilpailukyvystä, että 

itse prosessista, jolla ilmentymä saavutetaan. Sitä voidaan kuvata tapana, 

jolla organisaatio rakentaa, täydentää ja organisoi tietoa ja rutiineja toimin-

tansa ympärillä. Oppimisen tavoitteena on kuitenkin käytännön ilmenty-

mät, kuten suorituskyvyn paraneminen. (Dodgson, 1994, s. 376) 

 

Simon (1991) toteaa, että kaikki oppiminen tapahtuu yksilön pään sisällä 

ja organisaatio oppii vain kahdella tavalla. Joko sen jäsenet oppivat uutta 

tai siihen tulee uusia jäseniä, joilla on sellaista osaamista, jota organisaa-

tiossa ei ole aikaisemmin ollut. (Simon, 1991, s.125) Tutkimukset siis 

osoittavat vahvasti, että yksilö on se, jossa oppiminen ensisijaisesti tapah-

tuu kognitiivisten prosessien kautta. Kun tätä oppimista sitten jaetaan, se 

synnyttää organisatorista oppimista. (Cambell & Armstrong, 2011, s. 245)  

 

Antonacopoulou (2006) sanoo yksilön oppimiseen vaikuttavan yhtä paljon 

hänen omat mielenkiintonsa kohteet ja historia kuin yksilön sosiaalinen 

identiteetti ja edustamansa ammatillinen kulttuuri. Hän on myös havainnut, 

että viime aikoina huomioita on keskitetty yhä enemmän organisaatiossa 
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työskentelevien ihmisten kollektiiviseen työskentelyyn ja sitä kautta tapah-

tuvaan oppimiseen. Tällöin myös yhteisön kulttuuri ja rakenteet tulevat 

paremmin otetuksi huomioon oppimisprosessissa (Antonacopoulou, 2006, 

s. 456, 468). 

 

Myös Viitala (2005) tuo vahvasti esille sen, että organisaation oppiminen 

tapahtuu täysin siellä toimivien henkilöiden oppimisen kautta. Hän toteaa, 

että osaaminen on aina oppimisen tulos ja siksi oppimisprosessin ymmär-

täminen on avain osaamisen johtamiseen. Hän kuitenkin jatkaa, että ky-

seinen prosessi on monimutkainen ja aina osittain salattu. Yksilö vastaan-

ottaa, hylkää ja tulkitsee saamaansa informaatiota omien ajatusmalliensa 

muodostaman suodattimen kautta. Se tekee oppimisen hallinnasta haas-

tavaa. Oppimista voi kuitenkin tukea ohjaamalla henkilöä omaehtoiseen 

arviointi-, tiedon prosessointi- ja kehittämistoimintaan sekä tarjoamalla täl-

le puitteet ja resurssit. (Viitala, 2005, s. 135) 

 

Antonacopoulouksen (2006) mukaan oppiminen mielletään olevan seura-

usta kokemuksesta, koulutuksesta, valmennuksesta ja muiden työn mallin-

tamisesta. Erityisesti hänen tutkimuksessaan nousi esille koulutuksen ja 

oppimisen välinen yhteys. Tosin aikaisempi tutkimus ei ole pitänyt koulu-

tusta kovinkaan tehokkaana keinona. Antonacopoulouksen (2006) havain-

tojen mukaan koulutuksen katsotaan pitävän sisällään tietojen ja taitojen 

hankkimisen, kun taas oppiminen määritellään yleisesti prosessiksi, jonka 

seurauksena näitä hankittuja tietoja ja taitoja pystytään hyödyntämään.  

(Antonacopoulous, 2006, s. 461) 

 

Kolb (1984) toteaa, että oppiminen on muotoutuva prosessi, jonka tulokset 

edustavat historiaa, eikä tulevaisuudesta saada sillä perusteella tietoa. Se 

on jatkuva ja kokemuksiin pohjautuva, jolla ei ole selkeää alkua ja loppua. 

Koska se perustuu aikaisempiin kokemuksiin, niin kaikki oppiminen on toi-

sin sanoen uudelleen oppimista. Siksi myös poisoppimisella on merkitystä. 

Prosessin aikana uutta tietoa luodaan kokemusten muokkaamisen kautta. 
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Se edellyttää aktiivista toimintaa, kun uutta tietoa testataan uusissa tilan-

teissa. Näin saadaan myös uutta kokemusta.  (Kolb, 1984, s. 26–28, 38) 

 

Organisaatiossa saatetaan virheellisesti samaistaa tiedon jakaminen ja 

oppiminen. Tiedon vastaanottaminen ja tarkoituksen luominen ovat hyvin 

erilaiset prosessit. Kun yksilölle annetaan tietoa, hän ottaa sen valikoivasti 

vastaan. Nämä valitut osat tulevat verratuksi aikaisempiin muistissa oleviin 

merkityksiin. Vasta kun yksilö on käynyt läpi tietyn prosessin ja muodosta-

nut uuden merkityssuhteen sekä varastoinut sen pitkäaikaiseen muistiin, 

voidaan sanoa, että hän on oppinut jotakin uutta. Organisatorinen oppimi-

nen sen sijaan on paljon monimutkaisempi prosessi. Siinä ei riitä, että yk-

silö käy läpi edellä mainitun prosessin, vaan se täytyy tehdä vuorovaiku-

tuksessa muiden organisaation jäsenten kanssa ja muodostaa yhteinen 

tulkinta tiedolle. (Dixon, 1999, s. 77) 

 

Yksilöiden oppiminen ei automaattisesti tuota organisaation kollektiivista 

oppimista, vaan se on vielä pidemmälle menevä ja monimutkaisempi op-

pimisprosessi ja riippuvainen yksilöiden osaamisen jakamisesta, yhdiste-

lemisestä, jalostamisesta sekä suuntaamisesta ryhmän yhteisten tavoittei-

den saavuttamiseksi. Viitalan (2005) mukaan yksilöiden oppimista seuraa 

ryhmätason oppimista ja se voi tuottaa organisaatiotason oppimista esi-

merkiksi toimintamallien, järjestelmien ja infrastruktuurin muutosten myötä. 

(Viitala, 2005, s. 57). Seuraavassa luvussa käydään tarkemmin läpi sitä, 

kuinka yksilössä tapahtuva oppiminen voi siirtyä koko organisaation 

osaamiseksi. 
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2.2 Yksilön oppimisesta kohti organisatorista oppimista 

 

Nonaka et al. (2000) ovat todenneet, että organisaation menestykselle ei 

ole niin oleellista se, että se kykenee varastoimaan tietoa, vaan että se 

pystyy luomaan jatkuvasti uutta tietoa. He määrittelevät tiedon dynaami-

seksi ja sitä luodaan yksilöiden ja organisaatioiden vuorovaikutuksessa. 

Se on kontekstisidonnaista ja riippuvainen ajasta ja paikasta. (Nonaka, et 

al. 2006, s. 6-7) 

 

Dixon (1999) määrittelee organisatorisen oppimisen niin, että se on oppi-

misprosessin tarkoituksellista käyttöä yksilö-, ryhmä- ja systeemitasolla, 

jonka seurauksena organisaatio muuntuu jatkuvasti sellaiseen suuntaan, 

joka kasvattaa tyytyväisyyttä sidosryhmässä. Hän myös uskoo, että jokai-

sen organisaation täytyy käyttää omaa oppimiskykyään löytääkseen itsel-

leen oikeanlaisen prosessin, jota se tarvitsee organisatorista oppimista 

varten. (Dixon, 1999, s. 73)  

 

Viitala (2005) määrittelee oppimisen näkyvän organisaation kyvyssä ha-

vainnoida ympäristöään ja toimia sen muuttuvien vaatimusten mukaisesti. 

Uudistuminen näkyy strategioiden, rakenteiden, toimintamallien ja jopa 

koko organisaatiokulttuurin muutoksessa. Oppiminen on jatkuvaa ja sen 

tavoitteena on jatkuva eteneminen kehittyneemmälle tasolle. Erot organi-

saatioiden oppimiskyvyssä johtuvat niiden kyvystä tukea henkilöstön 

osaamisen kehittämistä sekä kyvystä hyödyntää olemassa olevaa osaa-

mista. (Viitala, 2005, s. 52) 

 

Organisatorisen oppimisen ensimmäisiä varsin vaikuttavia tutkijoita on yh-

dysvaltalainen organisaatiotieteilijä Chris Argyrista, joka loi jo 70-luvulla 

organisaation oppimista kuvaavat käsitteet single-loop learning (yksike-

häinen oppiminen) ja douple-loop learning (kaksikehäinen oppiminen). 

Erona näissä on se, että ensin mainitussa oppiminen voi tapahtua ole-

massa olevien ajatus- tai toimintamallien sisällä. Toisessa oppiminen pe-

rustuu toimintaa ohjaavien mallien kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen. 
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(Argyris, 1977, s. 116–118) Argyriksen jälkeen myös monet muut tutkijat 

ovat korostaneet vanhojen mallien kyseenalaistamisen merkitystä. Esi-

merkiksi Antonacopoulous (2006) toteaa itsetutkiskelun tärkeyttä oppimi-

selle (Antonacopoulous, 2006, s. 460).  

 

Single-loop learning and doudle-loop learning pyrkivät osaltaan vastaa-

maan myös siihen, miten organisaatio oppii parhaiten vähittäisistä muu-

toksista ja kehityksestä tai radikaalista sopeuttamisesta, jolla ratkotaan 

organisaation jännitteitä. Argyriksen ja Schönin mukaan molempia tarvi-

taan. Ensin mainittu voi olla hyvä vaihtoehto, jos ympäristö muuttuu hi-

taasti, mutta nopeasti muuttuvilla markkinoilla se on tuhoisa. Viitala (2005) 

toteaa, että organisaatioiden kehittämisessä ei aina ehditä paneutua toi-

mintamallien syvällisempään analysoimiseen ja näin ollen tulokset eivät 

välttämättä parane juurikaan. Kuitenkin ajatusmallin perusteellinen muutos 

on usein välttämättömyys toimintaympäristön muuttuessa rajusti. (Viitala, 

2005, s. 52) 

 

Oppimista tapahtuu organisaatiossa kahdella eri tavalla. Se voi perustua 

yrityksen omaan kokemukseen, jota kutsutaan sisäiseksi oppimiseksi tai 

muiden yritysten kokemusten omaksumista, jota kutsutaan ulkoiseksi op-

pimiseksi. (Dodgson, 1993). Myös Bapuji & Crossan (2004) havaintojen 

mukaan tutkimusta on hallinnut oppimisnäkökulman soveltaminen erityi-

sesti sellaisissa yhteyksissä, jotka liittyivät yhteistyöhön tai alliansseihin. 

Toisin sanoen pääasiallinen huomio oli ulkoisessa oppimisessa. Kuitenkin 

tutkijat ovat yhä enenevässä määrin samaa mieltä siitä, että oppiminen voi 

olla niin sisäistä tai ulkoista, käyttäytymiseen perustuvaa kuin kognitiivista, 

vähittäistä tai radikaalia ja sitä voi ilmentyä eri tasoilla organisaatiossa. 

Organisatorinen oppiminen ei kuitenkaan ole vapaa ajallisista ja paikkaan 

liittyvistä rajoitteista. (Bapuji & Crossan, 2004, s. 400, 403) Small & Irvine 

toteavat, että organisaation kyvykkyys perustuu taitoihin, joita sen jäsenet 

omaavat. Siksi on tärkeää, että näitä taitoja käytetään ja kehitetään yh-

dessä muiden jäsenten kanssa. (Small & Irvine, 2006, s. 279) 
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Yksilöllisen oppimisen ja organisatorisen oppimisen suhde on kiinnostanut 

monia tutkijoita. Antonacopoulous (2006) pitää ratkaisevana yksilöllisen ja 

organisatorisen oppimisen välisen suhteen ymmärtämisen kannalta, että 

oppimista tarkastellaan psykososiaalisesta näkökulmasta (Antonaco-

poulous, 2006, s. 469). Tutkijoiden keskuudessa vallitsee jonkinlainen yk-

simielisyys siitä, että vaikka oppiminen tapahtuu yksilöissä, on kuitenkin 

olemassa yritys- ja organisaatiokohtaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimi-

seen (Bapuji & Crossan, 2004, s. 39). Pisano et al. (2001) totesivat, että 

vaikka kumulatiivinen kokemus vahvistaa suorituskykyä, niin silti yksittäi-

sen organisaation ominaisuuksien vaikutus siihen on yhtä vahva. Tällaisia 

tekijöitä ovat esimerkiksi prosessit ja järjestelmät, kommunikaatio, johta-

minen ja tiimityöskentely. (Pisano et al, 2001, s. 755) . Lähteenmäki et al. 

(2001) totesivat, että jaettu tieto ja siihen liittyen tietojärjestelmät, yhteinen 

visio ja tiimioppiminen sekä organisaatiokulttuuri, johtaminen ja organisaa-

tionrakenne tukevat organisatorista oppimista.  (Lähteenmäki et al., 2001, 

s. 126–127) Bapujin ja Crossanin (2004) löytämiä tekijöitä ovat organisaa-

tion kulttuuri ja strategia, organisaatiorakenne, ympäristö, oppimisen or-

ganisatorinen asema ja oppimiseen tarkoitetut resurssit. Nämä tekijät osal-

taan selittävät organisatorisen oppimisen välisiä eroja eri organisaatioissa. 

(Bapuji & Crossan, 2004, s. 39) 

 

Antonacopoulou (2006) on havainnut, että jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, 

että organisaatiot itsessään oppivat. Väitettä perustellaan sillä, että ne ke-

hittyvät ja keräävät osaamista tiedostoihin, sääntöihin, rutiineihin, proses-

seihin sekä kehittävät jaettuja mentaalimalleja, arvoja ja käyttäytymistä, 

jotka muodostavat puolestaan organisaation muistin. Tästä näkökulmasta 

organisatorista oppimista esiintyy organisaation oman kognitiivinen järjes-

telmän ja muistin ansiosta. Organisaatio reagoi silloin myös ympäristössä 

tapahtuviin muutoksiin. (Antonacopoulou, 2006, s. 456) Myös Lähteenmä-

ki et al. (2001) päätyivät siihen, että tutkimus korostaa liikaa yksilön oppi-

mista organisaation oppimisen sijaan ja löysivät perusteluja sille, että 
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myös organisaatiot oppivat. Yksilön oppimista ja organisatorista oppimista 

ei tosin aina ole helppoa erottaa toisistaan. (Lähteenmäki et al., 2001, s. 

116–117) 

 

Örtenbald (2002) puolestaan havaitsi, että sekä yksilöt että organisaatiot 

oppivat. Työntekijät ovat toimijoita ja uusi tieto varastoituu organisaation 

muistiin eli rutiineihin ja dialogeihin. Tällaista organisaatiota voi myös kut-

sua oppivaksi. (Örtenblad, 2002, s. 217) Myös Cohen (1991) tuli siihen 

tulokseen, että rutiinit muodostavat merkittävän osan organisatorista muis-

tia (Cohen, 1991, s. 135). 

 

Kognitiivinen näkökulma mukaan yksilöiden mentaalimallien eli ajattelu-

mallien (mental models) uskotaan olevan ratkaisevan tärkeitä välittäjiä 

prosessissa, joka kääntää yksittäisen oppimisen organisatoriseksi oppimi-

seksi. Ne tarjoavat kontekstin siihen, kuinka tulkita uutta materiaalia ja 

päättävät, kuinka relevanttia varastoitu tieto on annetussa tilanteessa 

(Kim, 1993, s. 37–40). Rook (2013) toteaa mentaalimallien olevan sisäisiä 

ja henkilökohtaisia käsityksiä ulkoisista ilmiöistä, jotka vaikuttavat toimin-

taan. (Rook, 2013, s. 42). Oppimista tapahtuu, kun näitä mentaalisia mal-

leja luodaan, vahvistetaan tai muutetaan vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Kun mentaalimalleja jaetaan ja ne sattuvat osin päällekkäin tois-

ten yksilöiden mentaalisten mallien kanssa, siitä kehittyy ainutlaatuinen 

kokonaisuus, joka on erilainen kuin yhdelläkään yksilöllä on (Cambell & 

Armstrong, 2011, s. 242). Vaikka uudet ajatukset ja ideat syntyvät yksilön 

mielessä, niin ne kehittyvät vuorovaikutuksessa yksilöiden välillä (Nonaka 

1994, s. 14). Cambell & Armstrong toteavat kuitenkin, että on epäselvää, 

voidaanko kaikkea jaettuja mentaalisia malleja kutsua organisatoriseksi 

oppimiseksi. Se ei välttämättä edes saavuta kaikkia organisaation jäseniä. 

Joka tapauksessa voidaan todeta, että mentaalinen malli on luontaisesti 

yksilöllinen ja monimutkainen. (Cambell & Armstrong, 2011, s. 242, 245) 
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Ajan myötä yksilön mentaalisia malleja voidaan vahvistaa tai muuttaa. 

Tämä johtuu tietoon vaikuttavasta sisäisestä ja ulkoisesta liiketoimintaym-

päristöstä. Jotkut näistä yksittäisistä ajattelumalleista voidaan kääntää 

suoraan teoiksi. Jos tieto voidaan muuttaa eksplisiittiseen muotoon eli pu-

kea sanoiksi, se voidaan jakaa vuoropuheluna, neuvotteluissa ja väitte-

lyissä. Tehokas organisatorista oppimista tapahtuu, kun nämä yhteiset 

mentaalimallit muuttavat tapaa koordinoida toimintaa johtuen liiketoimin-

taympäristön muuttuneista vaatimuksista. (Cambell & Armstrong, 2011, s. 

245) Dixon (1994) toteaa, että perusasia organisatorisessa oppimisessa 

on organisaation kyky hyödyntää sen jäsenten ainutlaatuista mentaalista 

kykyä sellaisten prosessien luomiseksi, joilla se voi edistää omaa oppimis-

kykyään (Dixon, 1994, s. 93). 

 

2.2.1 Vuorovaikutus ja dialogi 

 

Viitalan (2005) mukaan strategiassa määritetyn osaamisen ja organisaati-

oon kuuluvan jäsenen oman osaamisen välinen silta muodostuu kahdesta 

asiasta, jotka ratkaisevat organisaation osaamisen ja oppimisen tason. 

(Viitala, 2005, s. 165). Ensimmäinen on sosiaaliset prosessit eli vuorovai-

kutuksessa tapahtuva tiedon ja osaamisen jakaminen, luominen ja hyö-

dyntäminen. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti vuorovaikutusta ja dialo-

gia. Aiheeseen palataan vielä myöhemmin luvussa 2.4., jossa esitellään 

erilaisia organisatorisen oppimisen malleja. Ne kaikki korostavat vuorovai-

kutusta ja dialogia organisatorisen oppimisen perusedellytyksenä. Toinen 

koskee organisaation rakennetta, järjestelmiä ja toimintamalleja, joilla on 

vaikutusta siihen, miten osaamisen kehittymistä ohjataan ja tuetaan orga-

nisaation sisällä. Luvussa 2.2.2 Oppimista tukeva kulttuuri ja toiminta käsi-

tellään näitä organisaatiota koskevia asioita. 

 

Viitala (2005) korostaa dialogin eli vuoropuhelun merkitystä organisatori-

sessa oppimisessa. Se eroaa keskustelusta etenkin siinä, että keskuste-

lussa tavoitteeksi muodostuu usein muiden vakuuttaminen oman ajatuk-
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sen paremmuudesta ja muiden näkemysten torjuminen, mutta dialogissa 

pyritään sen sijaan erilaisten ajatusten esille tuomiseen, ymmärtämiseen 

sekä yhteisen ymmärryksen saavuttamiseen. Siinä saatetaan jopa ky-

seenalaistaa oma näkemys ja panostetaan aktiiviseen kuunteluun ja mieli-

piteiden vaihtoon. Dialogi ei ole vain sattumanvarainen tapahtuma, vaan 

siihen voi tietoisesti pyrkiä ja siinä voi myös kehittyä. Tuloksellinen dialogi 

on johdettu prosessi, joka sisältää parhaimmillaan yhteisen ajatuksen sen 

etenemisestä ja tavoitteista. (Viitala, 2005, s. 187–188)  

 

Orland-Barak (2006) jakoi dialogin kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäinen on 

yhtenevä (convergent) dialogi, jolla hän tarkoittaa sellaista keskustelua, 

jossa haetaan yhdessä ratkaisua johonkin ongelmaan. Eriävää (divergent) 

dialogia Orland-Barak kuvailee sellaisena keskusteluna, joka tarjoaa vaih-

toehdon poiketa omasta kontekstista ja liittyä muihin. Samansuuntaisessa 

(parallel) dialogissa osallistujat käyttävät keskustelua kehittääkseen omia 

ideoitaan käyden ikään kuin dialogia itsensä kanssa. (Orland-Barak, 2006, 

s. 25) 

 

Ohlsson (2013) tutki opettajien oppimista tiimeissä. Hän määrittelee tii-

mioppimisen kollektiiviseksi oppimisprosessiksi, jossa jäsenet luovat tietoa 

ja ymmärrystä. Ohlsson korostaa sitä, että tehokkaasti oppivat tiimit ratko-

vat myös yhdessä ongelmia. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan ja 

mieltävät itsensä tiimiksi, luovat yhteisiä työtehtäviä ja ovat vuorovaikutuk-

sessa jokapäiväisessä työssä. Hän nosti keskeisiksi tekijöiksi dialogin ja 

ilmapiirin. Dialogissa ei ole oleellista yksimielisyys, vaan päinvastoin: eri-

laiset näkemykset ja ideat johtavat kasvavaan tietoisuuteen ja tiimin oppi-

miseen. Tapaamiset eivät ole vain informaation jakamista varten koskien 

esimerkiksi aikatauluja, vaan päivittäisten tehtävien ja haasteiden jakamis-

ta varten. Dialogi on keskeinen tekijä, kun tiimeissä luodaan jaettua ym-

märrystä. Ilmapiiri tulisi olla kriittiseen dialogiin ja yhteistyöhön kannustava. 

Myös ongelmat nähdään positiivisena haasteena, joiden ratkaisemiseksi 
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jäsenillä on halua jakaa omaa kokemustaan ja oppia yhdessä. (Ohlsson, 

2013, s. 297–299) 

 

2.2.2 Oppimista tukeva kulttuuri ja toiminta 

 

Nonaka (1994) toteaa, että ilman yksilöitä organisaatio ei voi luoda uutta 

osaamista. Kuitenkin organisaatiolla on merkittävä rooli tämän uuden 

osaamisen luomisen mahdollistajana ja vahvistajana. Organisatorinen tie-

don luominen pitäisikin ymmärtää prosessina, jossa organisatorisesti vah-

vistetaan yksilöiden osaamisen luomista ja jalostetaan sitä. (Nonaka, 

1994, s. 14–16)  

 

Antonacopoulous (2006) toteaa organisatorisen oppimisen olevan luon-

teeltaan hyvin monimutkainen ja –tasoinen prosessi ja jatkaa, että todistei-

ta yksilön ja organisatorisen oppimisen välisestä suhteesta on vieläkin hy-

vin rajallisesti. Organisaatio näyttäisi kuitenkin vaikuttavan yksilön oppimi-

seen, mutta toisin päin päinvastaisesti vähemmän. Yksilön oppiminen kui-

tenkin heijastaa organisatorisen oppimisen puutteita. (Antonacopoulous, 

2006, s. 466, 468)  

 

Viitalan (2005) mukaan ratkaisevaa on se, miten organisaatiossa tuetaan 

osaamisen lisääntymistä ja leviämistä erilaisilla rajapinnoilla, kuten yksilön 

ja ryhmän välillä, ryhmien keskinäisillä rajapinnoilla sekä yksilöiden ja or-

ganisaation rakenteiden välillä (Viitala, 2005, s 166). Yhä tärkeämmäksi 

rajapinnaksi ovat tulleet myös organisaatioiden väliset suhteet, mutta niitä 

ei käsitellä tässä tutkimuksessa. Tärkeää on, että organisaatiossa aidosti 

kannustetaan oppimiseen niin, että työntekijät ovat motivoituneita kehittä-

mään itseään. Antonacopoulous (2006) muistuttaa myös, että sekä yksilön 

että organisatorisen oppimisen kannalta on tärkeää, että oppimiselle on 

jokin määritelty maali tai tavoite, jota kohti ponnistella. Oppimisprosessia – 

ja sisältöä täytyy jatkuvasti tarkastella uudelleen, kun oppimisen tavoitteet 

kehittyvät ja muuttuvat. (Antonacopoulous, 2006, s. 462) 
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Ollakseen tehokas organisatorisen oppimisen täytyy olla jakamisen, neu-

vottelun ja vahvistamisen dynaaminen prosessi, joka haastaa olemassa 

olevat kognitiot (Cambell & Armstrong, 2011, s. 244). Myös Antonaco-

poulous (2006) on todennut, että organisatorinen oppiminen voidaan esit-

tää sosiaalisena prosessina, johon vaikuttaa tilannesidonnaiset tekijät, ku-

ten organisaation rakenne, tieto, kommunikaatio- ja valvontaprosessit. 

Nämä ja muut organisaation käytännöt vaikuttavat merkittävästi yksilön 

oppimiseen. (Antonacopoulou, 2006, s. 456, 465) 

 

Viitala (2005) toteaa, että oppimisen kestävin perusta on jatkuvaan reflek-

tioon ja aktiiviseen tiedon etsintään sekä kokeiluihin kannustava kulttuuri. 

Reflektoinnilla tarkoitetaan tekemisen ja saatujen kokemusten tietoista ja 

arvioivaa tarkastelua. (Viitala, 2005, s. 166) Myös Ohlsson (2103) koros-

taa reflektoinnin meritystä (Ohlsson, 2013, s. 296) Dixon (1999) puhuu 

vastakkainasettelusta. Yksilön oppimisessa on mahdollista asettaa monia 

näkemyksiä samalla kertaa järjestykseen. Organisatorisessa oppimisessa 

sen sijaan eri tavalla ajattelevien yksilöiden on kohdattava toinen toisena. 

(Dixon, 1999, s. 70) Yhtä lailla myös eri osastojen on kohdattava, jotta ne 

voivat luoda yhteisen käsityksen tietyistä asioista. 

 

Ylimmällä johdolla on valtavan suuri merkitys siihen, miten organisaatiossa 

suhtaudutaan oppimiseen. Jos johto ei pidä organisatorista oppimista tär-

keänä, niin tuskin kukaan mukaan. Antonacopoulous (2006) huomasi tut-

kimuksessaan, että joissakin organisaatioissa oppimisen tärkeys tunniste-

taan, mutta siihen suhtaudutaan vain odotuksena. Tällöin oppimista voi 

ilmentyä, koska organisaatio sitä edellyttää, mutta sen tärkeyttä ei välttä-

mättä tiedosteta henkilökohtaisella tasolla. (Antonacopoulous, 2006, s. 

464) 
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2.2.3 Organisatorisen oppimisen esteitä 

 

Dixon (1999) tuo esille neljä tekijää, joilla tiedon jakelua organisaatiossa 

voidaan estää: 

           1. viestin reititys eli valikoiva jakelu (message routing),  

           2. viestin tiivistäminen (message summarizing),  

           3. viestin viivästyminen (message delay) ja  

           4. viestin muunteleminen eli vääristyminen (message modification). 

 

Nämä neljä tekijää vaikuttavat tiedon saatavuuteen, muotoon ja virheettö-

myyteen. Nämä menetelmät ovat usein käytössä ylemmällä johdolla, kun 

he kontrolloivat sitä, mitä tietoa työntekijät saavat. Samaa toki ilmenee 

myös toisin päin. Esimerkkinä Dixon (1999) mainitsee, että työntekijät 

saattavat muunnella heidän kannalta ikävää tietoa, jota raportoidaan 

eteenpäin. Johtajat puolestaan saattavat viivyttää jonkin tiedon jakamista 

työntekijöille odottaen suosiollisempaa hetkeä. (Dixon, 1999, s. 74–75) 

 

Edellä mainitut neljä tiedon jakelun estettä saattavat olla joko tietoisia ta-

poja kontrolloida tietoa tai ne voivat yhtä hyvin olla osa organisaation ra-

kennetta. Siksi tiedon jakelun ongelmien ratkaisemiseksi ei riitä ainoas-

taan parempien prosessien kehittäminen, vaan koko rakenne täytyy ky-

seenalaistaa. (Dixon, 1999, s. 75)  

 

Viitalan (2005) mukaan suurin este uuden oppimiselle on usein poisoppi-

minen vanhasta. Se johtuu ihmisen omaan suojautuvaan eli defensiiviseen 

asenteeseen. On luonnollista, että jokainen pyrkii pitämään kiinni omista 

perusteluistaan ja päätelmistään ja selittää asiat itselleen niin, että ne vas-

taavat aikaisempaa ajatus- ja toimintamallia. Uuden oppiminen on hyppy 

tuntemattomaan ja tuo mukanaan epävarmuustekijöitä sen sijaan, että 

pysytään entuudestaan tutussa ja turvallisessa. Uusien mallien omaksu-

minen ja oppiminen ottaa myös aikaa, joka lisää entisestään vanhassa 

pysymisen houkutusta. (Viitala, 2005, s. 141–142) Myös Campbell & Arm-
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strong havaitsivat hyvin yhtenäisten ajattelumallien tuomat ongelmat ja 

sen, että yhteinen ymmärrys voi muuttua hyvin hitaasti verrattuna yksittäi-

siin mentaalimalleihin (Campbell & Armstrong, 2011, s. 253).  

 

Easterby-Smith et al. totesivat, että joskus kyvyttömyys unohtaa vanha voi 

olla pääasiallinen este uuden oppimiselle. Ihmisillä on myös psykoanalyyt-

tisen teorian mukaan defenssimekanismeja, joilla he suojelevat itseään 

epämiellyttävältä tiedolta. On helpompi suosia ideoita, jotka ovat sosiaali-

sesti laajasti hyväksyttyjä. (Easterby-Smith et al. 2004, s. 373–374) 

 

Myös erikoistuminen saattaa haitata tiedon jakamista. Se kyllä parantaa 

tietoprosesseja yksikön sisällä, mutta usein estää tiedon liikkumista yli yk-

siköiden rajojen. Ryhmälle ominainen kieli ja paikallisesti käsitteellinen 

viitekehys eivät edistä tiedon jakelua muille. Siksi organisaatiossa on tar-

vetta rajoja ylittäville henkilöille, jotka pystyvät siirtämään informaatiota ja 

helpottamaan ymmärryksen jakamista yli organisaation rajojen. (Dixon, 

1999, s. 76) 

 

2.3 Organisatorisen oppimisen malleja 

 

Tähän tutkimukseen on valittu tarkempaan tutkisteluun seuraavat organi-

satorisen oppimisen mallit: Nonakan SECI-malli, organisatorisen oppimi-

sen malli Crossanin et al. mukaan sekä Dixonin organisatorisen oppimisen 

kehä. Nämä mallit on valittu niiden tunnettuvuuden ja luottavuuden vuoksi. 

 

2.3.1 Uuden tiedon luomisen teoria eli SECI-malli 

 

Nonaka (1994) loi organisatorisen tiedon luomisen dynaamisen teorian, 

jota voi hyvin soveltaa organisatoriseen oppimiseen. Esimerkiksi Kolb 

(1984) kuvailee oppimista tiedon luomisen prosessiksi (Kolb, 1984, s. 38) 

Nonakan (1994) käyttämä termi knowledge voidaan kääntää myös taidoksi 

tai kokemukseksi. Tässä yhteydessä käytetään kuitenkin käännöstä tieto 
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sen yleisyyden vuoksi. Nonaka erottaa kuitenkin tiedon (information) ja 

tietoisuuden tai osaamisen (knowledge) toisistaan. Informaatiota hän ku-

vaa vain viesteiksi, kun taas osaaminen luodaan tiedon pohjalta ja siihen 

vaikuttaa myös yksilön tausta. Nonaka jakaa osaamisen vielä hiljaiseen ja 

eksplisiittiseen tietoon. Eksplisiittinen tieto on helposti ilmaistavissa sa-

noin. Sen sijaan hiljainen tieto esiintyy enemminkin toiminnassa ja on vai-

kea pukea sanoiksi. SECI-mallissa tarkoitetaan prosessia, jonka aikana 

yksilön luoma ja omaksuma tieto siirretään organisaation tietojärjestelmiin. 

Toisin sanoen yksilön tieto pitäisi saada hyödyntämään koko organisaatio-

ta. SECI-malli käsittelee organisaation tiedon luomisen teorian keskeisiä 

tekijöitä. Mallin kehittämisessä on käytetty monen eri tutkijan näkemyksiä 

ja yhdistetty eri teorioita. Varsin keskeistä organisatorisessa oppimisessa 

on jatkuva dialogi hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välillä. (Nonaka, 1994, 

s. 14–16) 

 

Seuraava kuva havainnollistaa SECI-mallia.  

  1. Sosiaalistamisen (socialization) tavoitteena on jakaa hiljais-

  ta tietoa yksilöiden välillä.  

  2. Ulkoistamisen (externalization) tavoitteena on jäsentää hil- 

  jainen tieto kohti eksplisiittisiä käsitteitä.  

  3. Yhdistelmävaiheessa (combination) pyritään yhdistämään  

  eri tahojen eksplisiittistä tietoa.  

  4. Sisäistämisen (internalization) tavoitteena on muuttaa eks- 

  plisiittinen tieto hiljaiseksi tiedoksi. 
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Kuva 1 SECI-malli  

 

Sosiaalistaminen toteutuu erityisesti organisaation jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa. On huomattava, että hiljainen tieto voi siirtyä ilman, että 

sitä puetaan sanoiksi. Silloin oleellista on havainnointi, mallioppiminen ja 

harjoittelu.  Myös oma kokemus nousee kriittiseksi tekijäksi. Ilman jonkin-

laista yhteistä kokemusta on hyvin vaikea jakaa toinen toisten ajattelupro-

sessia. (Nonaka, 1994, s. 19) 

  

Sosiaalistaminen 

*kokemus 

*mallioppiminen 

*mestari-kisälli-oppiminen 

Sisäistäminen 

*harjaantuminen 

*poisoppiminen 

*soveltaminen 

*synteesi 

Yhdistäminen 

*systeemit 

*rakenteet 

*toimintamallit 

*dokumentaatio 

*integrointi 

Ulkoistaminen 

*artikulointi 

*reflektointi 

*dialogi 

*tiedon jakaminen 

Hiljainen tieto 

Hiljainen tieto 

Näkyvä tieto 

Näkyvä tieto 
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Yhdistämisessä eksplisiittistä tietoa omaavat organisaation jäsenet yhdis-

tävät ja vaihtavat tietoa. Kun eksplisiittistä tietoa lajitellaan, täydennetään 

ja kategorisoidaan uudelleen ja uusissa yhteyksissä, se voi johtaa uuden 

tiedon syntymiseen. (Nonaka, 1994, s. 19) 

Sekä ulkoistamisen että sisäistämisen vaiheessa esiintyy sekä hiljainen 

että eksplisiittinen tieto. Näissä malleissa tulee esille se, että hiljainen ja 

eksplisiittinen tieto ovat vastavuoroisia ja voivat levitä kaikenaikaa vuoro-

vaikutustilanteissa. Näissä vuorovaikutustilanteissa on kahdenlaista pro-

sessia. Kun hiljainen tieto muuntuu eksplisiittiseksi, Nonaka (1994) kutsuu 

sitä ulkoistamiseksi. Kun taas eksplisiittinen tieto muuntuu hiljaiseksi tie-

doksi, Nonaka (1994) puhuu sisäistämiseksi. Ulkoistamisessa on keskeis-

tä kielikuvat, kun taas sisäistämisessä keskeiseen rooliin nousee tekemi-

nen. Nonaka (1994) määrittelee kielikuvan niin, että siinä kaksi ristiriitaista 

käsitettä ilmaistaan yhdellä sanalla. Se on kognitiivinen prosessi, jossa 

esiintyy käsitteitä, jotka sijaitsevat ihmisen muistissa kaukana toisistaan. 

Se mahdollistaa havaitsemaan niiden samankaltaisuuden, mutta myös 

ristiriidat ja näin ollen luo pohjan uuden tiedon luomiselle. Edellä mainituis-

ta ilmenemismuodoista sisäistäminen on kaikista lähimpänä organisatoris-

ta oppimista. (Nonaka, 1994, s. 19, 21) 

 

Jokainen edellä kuvatuista malleista voi sinällään luoda uutta tietoa. Kun 

nämä neljä ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy 

organisatorista tiedon luomista. Tätä vuorovaikutusta Nonaka (1994) ku-

vaa spiraalimallilla. Osaaminen rakentuu siis sekä hiljaisesta että eksplisiit-

tisestä tiedosta ja ennen kaikkea SECI-mallin sisäistämisessä ja ulkoista-

misessa. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutus on ensiarvoisen 

tärkeää. Pelkkä eksplisiittisen tiedon yhdistäminen ilman henkilökohtaista 

kokemusta jää pinnalliseksi. Myös hiljaisen tiedon jakaminen vain sosiaa-

listamisen kautta johtaa siihen, että sitä on vaikea levittää asiayhteyttä laa-

jemmalle, jossa se on luotu. (Nonaka, 1994, s. 20) 
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Nonaka (1994) kuvaa organisatorista tiedon luomista spiraalilla, joka laa-

jenee sitä mukaan, kun se etenee organisaatiossa. Prosessi lähtee yksi-

löstä, mutta etenee pienempien ryhmien kautta koskemaan koko organi-

saatiota, joskus jopa eri organisaatioiden välille. 

 

Oleellisena osana dynaamista organisatorisen tiedon luomisprosessia 

ovat vaiheet, joista Nonaka (1994) käyttää nimiä käsitteellistäminen (con-

ceptualization) ja kiteyttäminen (crystallization). Käsitteellistäminen tapah-

tuu kasvokkain tapahtuvassa dialogissa, jossa organisaation jäsen raken-

taa käsitteitä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Samalla hypoteesit ja 

olettamukset tulevat testatuksi. Käsitteellistäminen tapahtuu siis ulkoista-

misen yhteydessä. Kiteyttämisellä Nonaka (1994) tarkoittaa sitä, että esi-

merkiksi erilaisissa itsenäisissä tiimeissä luotu tieto täytyy kiteyttää konk-

reettiseen muotoon ja koetella sen käytettävyys eri puolilla organisaatiota. 

Tämä tapahtuu sisäistämisen vaiheessa. (Nonaka, 1994, s. 25–26) 

 

Nonaka et al. (2000) kehittivät edelleen organisatorisen tiedon luomisen 

mallia. He puhuivat paljon käsitteestä ba. Se on alun perin japanilainen 

käsite, joka tarkoittaa karkeasti käännettynä tilaa. Nonaka et al. (2000) 

määrittelevät sen jaetuksi kontekstiksi, jossa tietoa jaetaan, luodaan ja 

hyödynnetään. Jokaisen tiedon tulkintaan vaikuttaa sosiaalinen, historialli-

nen ja kulttuurillinen konteksti ja vaikuttaa siihen, millaisen merkityksen 

tietoa saa. Ba on paikka, jossa tietoa tulkitaan niin, että siitä tulee osaa-

mista. Se ei merkitse ainoastaan fyysistä paikkaa, vaan myös tiettyä aikaa 

ja tilaa. Se voi olla fyysinen, virtuaalinen tai henkinen tila. Vuorovaikutus 

on keskeinen käsite ba:n ymmärtämisessä. Vaikka osaamisen sanotaan-

kin syntyvän yksilöissä, niin kuitenkin sen edellytyksenä on useimmiten 

vuorovaikutus kuin yksin toimiminen. Ba on konteksti, jossa vuorovaikutus-

ta tapahtuu. Se on luonteeltaan monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. 

(Nonaka et al., 2000, s. 14–15) 
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Nonaka et al. jakavat ba:n neljään erilaiseen tyyppiin. Originating ba tar-

koittaa yksilöiden välistä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Siinä 

jaetaan kokemuksia, tunteita ja mentaalimalleja. Useimmiten se tarjoaa 

kontekstin sosiaalistumiselle. Dialoguing ba on kollektiivista ja myös kas-

vokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, jossa jaetaan mentaalimalleja ja tai-

toja yleisiä termejä ja käsitteitä käyttäen. Se on konteksti ulkoistamiselle. 

Systemising ba on kollektiivista ja virtuaalista vuorovaikutusta tarjoten kon-

tekstin yhdistämiselle. Välineinä voi olla esimerkiksi informaatioteknologi-

an tarjoamat työkalut. Exercising ba tarkoittaa yksilöllistä ja virtuaalista 

vuorovaikutusta. Se on konteksti sisäistämiselle. Yksilö sisäistää eksplisiit-

tistä tietoa, jota on virtuaalisessa muodossa, kuten esimerkiksi erilaiset 

manuaalit.  (Nonaka et al., 2000, s. 16–17)  

 

2.3.2 Organisaation oppimisen malli Crossanin et. al (1999) mukaan 

 

Crossan et al. (1999) kehittivät mallin organisatorisen oppimisen prosessil-

le. Heillä oli neljä keskeistä lähtökohtaa. Ensimmäinen mukaan organisa-

toriseen oppimiseen sisältyy kahdenlaista jännitettä: uuden osaamisen ja 

olemassa olevan osaamisen välinen sekä tutkimuksen (exploration) ja 

hyödyntämisen (exploitation) välinen jännite. Vaikka ne molemmat ovat 

elintärkeitä organisaatiolle, niin ne myös kilpailevat samoista resursseista. 

(Crossan et al. 1999, s. 523–524) 

 

Toiseksi organisatorista oppiminen on monitasoista eli siihen kuuluu yksi-

lö, ryhmä ja organisaatio. Vaikka uudet innovaatiot ja ideat lähtevätkin yk-

silöstä, niin silti organisatorinen oppiminen on enemmän kuin ajatus siitä, 

että yksilöt laitetaan yhteen uusine ideoineen. Tietoa jaetaan ja jaettu ym-

märrys kehittyy ryhmissä tullen osaksi toimintamalleja. (Crossan et al. 

1999, s. 523–524) 

 

Kolmas lähtökohta linkittyy sosiaalisiin ja psykologisiin prosesseihin, joita 

Crossan et al.(1999) kutsuvat 4I-malliksi. Nimi tulee sanoista intuiting, in-
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terpreting, integrating ja institutionalizing. Nämä käsitellään myöhemmin 

tarkemmin. (Crossan et al. 1999, s. 523) 

 

Neljäs lähtökohta on kognitioiden vaikutus toimintaan ja sama toisin päin. 

Toisaalta tietorakenteet vaikuttavat toimintaan, mutta samoin myös toi-

minnalla on vaikutusta tietorakenteisiin. Organisatorinen oppiminen yhdis-

tää kognition ja toiminnan. (Crossan et al. 1999, s. 522–523) 

 

Mallissa hyvin keskeisenä on aikaisemmin mainittu 4I-malli, joka käsittelee 

sosiaalisia ja psykologisia prosesseja. Ensimmäinen I on sisäinen näke-

mys (intuiting), johon kuuluvat kokemukset, mielikuvat ja vertauskuvat. Ne 

kaikki vaikuttavat yksilön toimintaan usein vaistonvaraisesti, mutta vaikut-

tavat muihin ainoastaan keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä vaihe 

on uuden oppimisen alku. (Crossan et al. 1999, s. 523–524) 

 

Toinen on tulkinta (interpreting), jota tapahtuu keskustelun, kognitiivisten 

karttojen ja kielen avulla. Se selventää ideaa tai oivallusta yksilölle itsel-

leen ja muille sanojen sekä toiminnan kautta. Myös metaforia käytetään 

intuitioiden selittämisen helpottamiseksi itselle ja muille. (Crossan et al. 

1999, s. 523–524, 527) 

 

Kolmas on integrointi (integrating) eli jaettu ymmärrys, keskinäinen hyväk-

syntä ja vuorovaikutusta tukevat järjestelmät. Sen aikana yksilöiden väli-

nen yhteinen ymmärrys muuttuu vähitellen sopeuttamisen kautta koor-

dinoiduksi toiminnaksi. Dialogi ja yhteinen toiminta ovat edellytys yhteisen 

ymmärryksen kehittymiselle. Tässä vaiheessa prosessi voi olla vielä hyvin 

epämuodollista. (Crossan et al. 1999, s. 523–524) 

 

Neljäntenä on osaaminen, joka sisältyy toimintamalleihin, sääntöihin, arvi-

ointijärjestelmiin ja rutiineihin (institutionalizing). Epämuodollisesti koordi-

noitu, mutta merkityksellinen toiminta alkaa toistua säännöllisesti.  Tavoit-

teena on vakiinnuttaa toiminta osaksi rutiineita. Tehtävät ja toiminta ovat 
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määriteltyjä ja organisaation mekanismit varmistavat halutun toiminnan. 

Kyseessä on siis prosessi, jossa yksilöissä ja ryhmissä tapahtunut oppimi-

nen tulee osaksi organisaation rakennetta, prosesseja ja strategiaa. 

(Crossan et al. 1999, s. 523–524) 

 

Nämä edellä kuvatut prosessit he linkittivät yksilö-, ryhmä- ja organisaatio-

tasolle. Esimerkiksi intuitio on yksiselitteisesti yksilöä koskeva prosessi. 

Sitä voi toki esiintyä ryhmän sisällä tai organisatorisessa kontekstissa, 

mutta organisaatiot eivät aavista tai vaistoa, saati tulkitse asioita. Ne ovat 

ainutlaatuisia inhimillisiä ominaisuuksia, joita ei ole organisaatioille. (Cros-

san et al. 1999, s. 524) 

 

Näiden intuitiivisten oivallusten hiomiseksi ja kehittämiseksi eteenpäin tar-

vitaan tulkintaa. Siinä oleellista on keskustelu ja kielellinen jäsentäminen. 

Sitä tapahtuu sekä yksilö- että ryhmätasolla, mutta se ei yllä organisatori-

selle tasolle. Kun ryhmän jäsenten välillä tapahtuu yhteistyötä, niin tulkin-

taprosessi yhdistyy integrointiprosessiin. Sen mukana kehittyy jaettu ym-

märrys ja ryhmän jäsenten koordinoitu toiminta. Alkuvaiheessa toimintaa 

tehdyt päätökset ovat epävirallisia, mutta lopulta ryhmä voi perustaa muo-

dollisia sääntöjä ja rutiineja alkaa esiintyä. Integraatioprosessi muuttuu 

prosessiksi, jota Crossan et al. (1999) kutsuivat nimellä process of institu-

tionalizing. Organisatorisella tasolla esiintyvät vuorovaikutusta tukevat jär-

jestelmät sekä toimintamallit. Rutiinit ja säännöt eivät ole riippuvaisia yksi-

löstä, mutta ne vaikuttavatkin yksilön toimintaan. Nämä neljä edellä kuvat-

tua oppimisprosessia toimivat siis kolmella eri tasolla. Koska prosessit 

etenevät jatkumona vaiheesta toiseen, voi olla vaikea määritellä tarkasti, 

milloin yksi vaihe päättyy ja toinen alkaa. (Crossan et al. 1999, s. 524-525) 

 

Crossan et al. (1999) tuovat esille hiljaisen tiedon näkyväksi tuomisen 

haasteen, sillä se on myös organisatorisen oppimisen lähtökohta. Hiljaista 

tietoa omaavan asiantuntijan ei tarvitse miettiä jatkuvasti, miksi hän tekee 

asiat tietyllä tavalla. Hän toimii usein tiedostamattaan. Mitä tavanomai-
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semmaksi tapa muodostuu, sitä enemmän se häviää tietoisesta muistista. 

Tästä johtuen asiantuntemusta voi olla vaikea siirtää henkilöltä toiselle. Se 

on vahvasti subjektiivista ja kytkeytyy syvästi yksilöllisiin kokemuksiin. Sik-

si sitä on hyvin haastavaa tutkia tai selittää. Toisaalta myös uuden inno-

vaation keksijällä saattaa olla ongelmana se, ettei hänellä ole tarvittavia 

sanoja kuvaamaan uutta oivallusta. Silloin hän joutuu käyttämään metafo-

ria kyetäkseen ilmaisemaan itseään muille. (Crossan et al. 1999, s. 526- 

527) 

 

2.3.3 Organisatorisen oppimisen kehä 

 

Dixon (1994) on kehittänyt mallin organisatorisen oppimisen kehästä. Läh-

tökohtana hän pitää sitä, että organisaation on aktiivisesti tuettava oppi-

mista. Organisatorisen oppimisen kehä koostuu neljästä askeleesta. En-

simmäinen on laajalle levinnyt tiedon sukupolvi. Tämä sisältää sekä ulko-

puolista dataa, että sisäisesti kehitettyjä ideoita. Ulkoisella tiedolla Dixon 

(1999) tarkoittaa esimerkiksi tietoa asiakkaista, toimittajista ja uudesta tek-

nologiasta. Tällaisen tiedon aikaan saaminen edellyttää oman organisaati-

on rajojen ylittämistä. Sen sijaan sisäinen tieto kehittyy organisaation 

omissa prosesseissa ja ilmenee organisaation sisäpuolella. Siihen kuuluu 

esimerkiksi onnistumisten ja epäonnistumisten analysointia ja testausta 

uuden tiedon luomiseksi. (Dixon, 1999, s. 44–45, 69) 
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Kuva 2 Organisatorisen oppimisen kehä 

 

Dixon (1999) korostaa sitä, että tiedon pitää olla levinnyt organisaatioon 

laajasti. Vastuu tiedon luomisesta täytyisi olla kaikille sen jäsenillä, eikä 

vain siihen tehtävään erikseen valituilla. Hän ei kuitenkaan tarkoita tällä 

sitä, että jokainen kerää kaikkea mahdollista tietoa, jota organisaatio saat-

taa tarvita, vaan sitä, että tietoa keräävät sen ensisijaiset käyttäjät. Toisin 

sanoen siis ne, jotka toimivat kyseisen tiedon parissa. Tiedon tulisi olla 

myös riittävän monipuolista ja siksi sitä tulisi kerätä useista eri lähteistä. 

Monet organisaatiot rajoittavat tiedon keruun tiettyihin muodollisiin proses-

seihin, kuten asiakaskyselyihin, mutta on huomattavaa, että epämuodolli-

Laajalle levinnyt tieto 
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teistä 
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kontekstiin 
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don levittäminen 
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don hankinta 

*Esteetön virta vs 

tieto erissä 

*Käytettävä muoto 

*Moniosaaminen ja 

– käyttö 

*Henkilöstön sijainti 

 

Tiedon kollektiivinen 

tulkinta 

*Dialogi 

*Erilaisten näkökulmi-

en ja tulkintojen saata-

vuus 

*Vuorovaikutuksen 

toistuvuus 

*Tasa-arvoisuus 

*Kaiken kyseenalais-

tamine 
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nen tieto on usein yhtä hyödyllistä kuin muodollinen. Lisäksi tiedon kerää-

minen tulee olla jatkuvaa, eikä ainoastaan vastauksen hakemista yksilöi-

tyyn ongelmaan. (Dixon, 1999, s. 69–72)  

 

Ensisijaisten käyttäjien jatkuva tiedon kerääminen useista eri lähteistä on 

toimivaa vain, jos organisatorisen oppimisen toinen askel on löytänyt paik-

kansa. Ulkoisesta tiedosta ei voi aina pitää lujasti kiinni, mutta sen tulee 

olla helposti saatavilla ja tulla osaksi organisatorista kontekstia. (Dixon, 

1999, s. 72) 

 

On hyvä pysähtyä miettimään esimerkiksi jonkin projektin valmistuttua, 

että mikä siinä onnistui ja mikä epäonnistui. Dixon (1999) toteaa, että sitä 

kautta voidaan saada arvokasta oppia omasta toiminnasta. Arviointi voi 

olla jälkikäteen tehtävää raportointia tai toimintaa korjaavaa, jolloin arvioin-

tia täytyy tehdä jo projektin aikana. Oleellisin kysymys ei ole se, että mitä 

me osaamme tehdä vaan se, että mitä me voimme oppia siitä, mitä me 

teemme. (Dixon, 1999, s. 73) 

 

Toinen askel on uuden tai paikallisen tiedon integrointi organisatoriseen 

kontekstiin.  Ulkoa kerätty tai sisäisesti luotu tieto on ainoastaan silloin 

ymmärrettävää ja hyödyllistä. Dixon (1999) puhuu siiloilmiöstä silloin, kun 

jollakin organisaation osalla ei ole pääsyä siihen, mitä jokin muu osa tie-

tää, eikä voi siitä syystä myöskään oppia siltä. (Dixon, 1999, 44, 73) Ilmiö 

on haitallinen myös siksi, että sen seurauksena eri osastot ovat kyvyttömiä 

ymmärtämään täysin myös omaa informaatiotaan, koska heillä ei ole riittä-

vää käsitystä kokonaiskuvasta. Hän vertaa tilannetta palapelin tekoon, 

jossa yhdellä palalla ei tee mitään ilman muita paloja. Yhdessä ne muo-

dostavat kokonaisuuden. (Dixon, 1999, s. 73)  

 

Virheettömän ja aukottoman tiedon jakaminen on kriittinen tekijä, kun in-

tegroidaan uutta tai paikallista tietoa organisatoriseen kontekstiin. Organi-

satorisen oppimisen toiseen askeleeseen tarvittavat elementit ovat vasta-
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kohtia valikoivalle jakelulle, viestin tiivistämiselle, hidastamiselle ja muun-

telemiselle, joita käsiteltiin aiemmin organisatorisen oppimisen esteissä. 

Organisaation jokaisen osan täytyy tarjota kaikille muille osille virheettö-

män, aukottoman ja oikea-aikaisen tiedon. (Dixon, 1999, s. 75) 

 

Kolmas askel on yhteinen tiedon tulkinta. (Dixon, 1999, s. 44) Tärkeintä 

organisatoriselle oppimiselle on prosessit, jotka edistävät jäsenten kollek-

tiivista tiedon tulkintaa.  Mahdollisuus vuorovaikutukseen ei vielä riitä, 

vaan organisaatiossa täytyy olla olosuhteet, jotka tukevat yhteisen tulkin-

nan muodostumista. Oikeanlaiset olosuhteet syntyvät tiedon ja kokemuk-

sen jakamisesta, tasa-arvoisista arvoista, organisaation koosta ja fyysises-

tä järjestelmätuesta toistuvalle vuorovaikutukselle sekä prosesseista ja 

taidoista, jotka helpottavat organisaation dialogia. (Dixon, 1994, s. 79) 

 

On tärkeää, että tietoa jaetaan kaikkien niiden yksilöiden kesken, joita si-

too yhteinen tulkinta. Jos vain yhdellä tai muutamalla organisaation jäse-

nellä on kaikki tietoa jostakin asiasta, niin yhteistä tulkintaa ei tapahdu. 

Dixon (1994) on löytänyt kolme ydinasiaa, jotka tukevat yhteistä tulkintaa. 

Ensimmäinen niistä on vapaus puhua avoimesti ilman, että tarvitsee pelä-

tä rangaistusta. Toisena on tasa-arvoisuus eli yhdenvertaisuus, jota ilman 

ei ole myöskään vapautta. Tasa-arvoisuudella Dixon (1994) tarkoittaa sitä, 

että kenenkään ideat ja ajatukset eivät ole hänen asemansa takia huo-

nompia. Kolmantena asiana on kunnioitus, joka on taas edellytys tasa-

arvoisuudelle. Dixon liittää kunnioitukseen myös nöyryyden eli tietoisuu-

den siitä, että oma tulkinta ja ajatus voikin olla väärä ja tarvittaessa sitä on 

pystyttävä muuttamaan. (Dixon, 1994, s.79–80) 

 

Viimeisessä eli neljännessä askeleessa puhutaan vallasta ottaa vastuu 

toiminnasta, joka perustuu tulkintaan tarkoituksesta. Eri vaiheet on kuvattu 

kehänä siksi, että se kuvastaa ajatusta siitä, että neljäs askel synnyttää 

taas enemmän tietoa ja aloittaa organisatorisen oppimisen prosessin taas 

uudelleen eli askeleesta yksi, jossa on keskeistä levitetty tieto. (Dixon, 
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1999, 44–45.) Vaikka kaikki edellä mainitut askeleet organisatorisen op-

pimisen edistämiseksi toteutuisivatkin erinomaisesti, mutta organisaatio 

estää sen mukaisen toiminnan, niin oppiminen menetetään. Toisaalta or-

ganisaation jäsenellä täytyy olla myös riittävästi tarvittavaa tietoa suoritet-

tavasta tehtävästä. Ilman sitä on hyvin vaikeaa toimia ja esimerkiksi riittä-

mätön tieto asian kontekstista voi aiheuttaa myös vastarintaa. Niillä orga-

nisaation jäsenillä, joilla on vastuu toiminnasta, täytyy olla myös riittävästi 

omaa harkintavaltaa tehdä tarvittavia muutoksia. (Dixon, 1994, s. 92) 

 

Luominen (generating), integrointi (integrating), tulkinta (interpreting) ja 

tekeminen (acting) eivät ole uusia asioita organisaatioille. Tyypillisesti or-

ganisaatiot toteuttavat näitä toimia tavalla, joka rajoittaa organisatorista 

oppimista. Jos organisatorisen oppimisen kehän eri askeleet ovat irti toi-

sistaan, yhteistä oppimista ei tapahdu. Tämä vaatii usein radikaalia muu-

tosta siihen, miten nämä neljä askelta ymmärretään organisaatiossa ja 

kuka niitä suorittaa. Esimerkiksi niiden organisaation jäsenten, jotka luovat 

uutta tietoa, tulee olla tietoisia myös sen tulkinnasta siinä kontekstissa, 

jossa sitä esiintyy. Tämä tarkoittaa jo melko monimutkaista kuvaa organi-

saatiosta. (Dixon, 1999, s. 44–45.) 
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3 OPETUSMINISTERIÖN JA – HALLITUKSEN ODOTUKSIA 

JA SUOSITUKSIA OPETUKSEN LAADULLE 

 

Opetusministeriö on hyvin kiinnostunut ammatillisen koulutuksen laadusta 

ja sen kehittämisestä. Ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallin-

tajärjestelmä koostuu koulutuksen järjestäjien laadunhallinnasta, kansalli-

sesta ammatillisen koulutuksen ohjauksesta sekä koulutuksen ulkopuoli-

sesta arvioinnista. Lainsäädäntö antaa varsin laajan päätäntävallan koulu-

tuksen järjestäjälle myönnetyn rahoituksen käytöstä ja laadunhallinnasta. 

Laki kuitenkin velvoittaa järjestäjät arvioimaan koulutusta, sen vaikutta-

vuutta ja osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Tämän vel-

voitteen täyttämiseksi koulutuksen järjestäjällä tulee olla sellainen toimin-

tajärjestelmä, joka sisältää myös pätevän laadunhallinnan, vaikka saakin 

päättää niistä itsenäisesti. Myös kansainvälisillä linjauksilla on vaikutusta 

laadunhallinnan kehittämisessä sekä kansallisella että koulutuksen järjes-

täjän tasolla. (Opetushallitus, 2008, s. 6-7) 

 

Kansallisen ohjauksen kautta ammatilliselle koulutukselle pyritään asetta-

maan koulutusta ja sen laatua koskevia tavoitteita sekä varmistamaan nii-

den saavuttaminen. Keskeisiä ohjausvälineitä ovat esimerkiksi säädökset, 

valtioneuvoston vahvistama koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni-

telma, järjestämisluvat, rahoituksen perusteet ja tuloksellisuusrahoitus se-

kä opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Tässä tutkimuksessa ei 

paneuduta niinkään velvoittavaan lainsäädäntöön, vaan opetushallituksen 

erilaisiin suosituksiin, ohjeisiin ja työkaluihin, joilla opetushallitus pyrkii vai-

kuttamaan opetuksen laatuun ja sen kehittämiseen. Myös kansainväliset 

viitekehykset ja suositukset on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, 

mutta ne vaikuttavat monien kansallisten toimenpiteiden taustalla. (Ope-

tushallitus, 2008, s. 6-7) 
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3.1 Kehittämissuunnitelma 

 

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen ke-

hittämistä koskevan suunnitelman hyväksymisvuotta ja sitä seuraavaa viit-

tä kalenteri vuotta varten. Tätä tukimusta tehtäessä voimassa oleva kehit-

tämissuunnitelma on hyväksytty 15. joulukuuta 2011 ja se koskee vuosia 

2011–2016. Lähtökohtana on nostaa suomalaiset maailman osaavimmak-

si kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Suuren haasteen koko suomalaiselle 

yhteiskunnalle ja siten myös ammatilliselle koulutukselle tuovat julkisen 

talouden vakauttaminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 7) 

 

Valtion velan taittamiseksi olisi tärkeää saada mahdollisimman moni työ-

ikäinen työelämään. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa esimer-

kiksi koulutusjärjestelmien rakenteiden ja tehokkuuden vahvistaminen se-

kä koulutustarjonnan suuntaamista. Hallituksen keskeinen tavoite on suo-

malaisen osaamisen kilpailukyvyn parantaminen. Siksi koulutusta saate-

taan entisestään enemmän ajantasalle ja toiminnan laatua, tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta parannetaan. Oppiminen ei kuitenkaan pääty tutkintoon, 

vaan jatkuu läpi elämän. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 7) 

 

Kehityssuunnitelmaan sisältyy myös konkreettisia lukuja. Tärkeänä mitta-

rina ammatillisen koulutuksen laadussa voidaan pitää läpäisyastetta. Se 

on vuonna 2011 ollut ammatillisessa peruskoulutuksessa 71,3 prosenttia. 

Vuodelle 2020 asetettu tavoite on selvästi korkeampi eli 78 prosenttia. Lä-

päisyasteen parantamisessa on tavoitteena koulutusaikojen nopeuttami-

sen myötä saatujen resurssien tehokkaammasta hyödyntämisestä. Luku-

vuonna 2008–2009 ammatillisen koulutuksen keskeytti pysyvästi noin 8 

prosenttia. Vastaavasti 2000–2001 keskeyttäneitä oli melkein 12 prosent-

tia. Kuitenkaan keskeyttäneiden absoluuttinen määrä ei ole merkittävästi 

pienentynyt sen ollessa noin 12 000. Myöskään tavoiteajassa valmistunei-

den määrä ei ole noussut toivotulla tavalla. Vuonna 2005 aloittaneista uu-

sista opiskelijoista 58 prosenttia suoritti tutkinnon tavoiteajassa tai sitä no-

peammin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 13) 
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Ammatilliseen koulutukseen on tarkoituksena laatia oppilaan- ja opinto-

ohjauksen kriteerit otettavaksi käyttöön vuoden 2014 syyslukukaudella. 

Kriteerit otetaan käyttöön osana laatustrategian toimeenpanoa. Myös yh-

teyksiä työelämään vahvistetaan. Työelämä- ja kysyntälähtöisyys sekä 

reagointiherkkyys ovat oleellisia tekijöitä, joilla tuetaan koulutuksen vaikut-

tavuutta, laatua ja osuvuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 16–

17) 

 

Odotukset ja vaatimukset laatua kohtaan ovat kasvaneet. Koulutuksen 

järjestäjiltä edellytetään systemaattista laadunhallintaa, joilla vahvistetaan 

toimintaprosessien kehittämistä sekä asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta. 

Vuoteen 2015 mennessä kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva 

laadunhallinta ja osana sitä laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjes-

telmä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 40) 

 

3.2 Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020 

 

Laatustrategia luo linjat ammatillisen koulutuksen laadunhallinnalle. Se on 

työväline opetushallinnolle sekä koulutuksen järjestäjälle ja henkilöstölle. 

Strategiset linjaukset tukevat myös verkostojen toimintaa ja muuta yhteis-

työtä laadunhallinnassa. Se kattaa kaikki kansallisen laatujärjestelmän 

osat, joita ovat kansallinen ohjaus eli normit, säätely, rahoitus ja informaa-

tio-ohjaus, koulutuksen järjestäjän laadunhallinta ja ulkopuolisen arvioin-

nin. Vapaaehtoisuuteen perustuvia menetelmiä ovat ammatillisen koulu-

tuksen laatupalkintokilpailu ja ammatillisen koulutuksen laadunhallin-

tasuositus. Molempia käsitellään myöhemmin tarkemmin.  (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö, 2011, s. 11) 

 

Laatustrategiassa kiinnitetään huomiota etenkin elinikäiseen oppimiseen, 

koulutuksen rajapintoihin, osaamiseen kehittämiseen työpaikoilla, työn ja 

koulutuksen vuorotteluun ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan 

oppimiseen. Se kattaa myös työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. 
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Laadunhallintaa tarkastellaan laadun ohjauksen, johtamisen ja varmistuk-

sen näkökulmasta. Visiona on, että vuonna 2020 ammatillinen koulutus on 

korkealaatuista ja vetovoimaista tuottaen aktiivisia, kehittämiskykyisiä 

ammattiosaajia ja korkealaatuista osaamista muuttuvaan yhteiskuntaan ja 

työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen tukeminen se-

kä työelämälähtöisyys. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, s. 11–12) 

 

Laatustrategiassa esitetään kehittämistoimia koulutuksen laadun varmis-

tamiseksi ja parantamiseksi. Niiden toteutumista seurataan kolmen vuo-

den välein ja strategiaa myös päivitetään tarvittaessa. Tätä tutkimusta aja-

tellen erityisen mielenkiintoinen ja oleellinen strateginen linjaus on todettu 

näin: ”Koulutuksen järjestämisen, hallinnon ja toiminnan kehittämisen 

edellyttämä osaamisen on vahvaa ja ajantasaista, ja sitä kehitetään jatku-

vasti”. Siihen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi se, että 

koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että henkilöstön osaamisen on 

ajantasaista. Opetushallitus puolestaan huolehtii perus- ja täydennyskou-

lutuksen riittävästä tasosta ja osaamisen kehittämisestä kriittisten laatute-

kijöiden ja tulostiedon pohjalta. Yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa 

opetushallitus tehostaa sellaisia toimia, joilla voidaan varmistaa opetus-

henkilöstön ja johdon riittävä laadunhallinta ja sen menetelmien osaami-

nen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, s. 15, 17). Jatkuvassa osaami-

sen kehittämisessä ei kuitenkaan huomioida organisatorista oppimista, 

vaan painopiste on koulutuksessa. 

 

3.3 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 

 

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu on järjestetty vuodesta 2000 

lähtien. Se on osa tuloksellisuusrahoitusta ja tavoitteena on kannustaa 

koulutuksen järjestäjiä laadun jatkuvaan parantamiseen. Oleellista on jär-

jestelmällinen toiminnan kehittäminen omien tavoitteiden ja mahdollisuuk-

sien pohjalta koulutuspoliittisten linjausten suuntaisesti. (Opetushallitus, 

2004) 
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Arviointiperusteina käytetään soveltaen Euroopan laatupalkintokriteeristöä 

(EFQM). Toimintaa kuvataan yhdeksällä arviointialueella, jonka lisäksi kil-

pailussa on vuosittain vaihtuva erityisteema. Kilpailuun osallistuminen on 

vapaaehtoista, mutta se on koettu erittäin hyödylliseksi. Sen myötä koulu-

tuksen järjestäjät ovat joutuneet tarkastelemaan toimintaansa perusteelli-

sesti ja kriittisesti, mikä on tuonut esiin vahvuuksia ja toimintaa koskevia 

kehittämistarpeita. (Opetushallitus, 2004) 

 

3.4 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus 

 

Opetushallitus on julkaissut vuonna 2008 ammatillisen koulutuksen laa-

dunhallintasuosituksen. Sen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestä-

jää laadunhallinnan kehittämisessä ja kannustaa toiminnan laadun paran-

tamiseen. Laadunhallintasuositus sisältää lukuisia yksittäisiä suosituksia, 

joiden avulla nostetaan esille laadunhallinnan kannalta merkityksellisiä 

asioita. Valmiita toimintamalleja tai ratkaisuja ei kuitenkaan anneta, vaan 

oppilaitos päättää ne itse. Se ei myös sisällä vähimmäiskriteereitä. Varsi-

naisten suositusten lisäksi se sisältää peruskäsitteiden ja ja kansallisen 

laadunvarmistusjärjestelmän kuvaukset. Ammatillisen koulutuksen laa-

dunhallinnansuosituksen taustalla on Euroopan unionin yhteinen euroop-

palainen viitekehys eli Common Quality Assurance Framework (CQAF). 

(Opetushallitus, 2008, s. 6) 

 

Suosituksessa laadunhallinnalla tarkoitetaan sellaisia menettelytapoja, 

prosesseja ja järjestelmiä, joiden kautta varmistetaan ja kehitetään koulu-

tuksen järjestäjän toiminnan laatua. Laadunhallinnan tulee olla kiinteä osa 

oppilaitosten toimintajärjestelmää ja kytkeytyä sitä kautta organisaation 

kaikkiin toimintoihin ja kaikille tasoille. Tämän tavoitteen toteutumiseksi 

koulutuksen järjestäjällä tulee olla toimintajärjestelmä, joka suosituksessa 

tarkoittaa eri keinoista ja menetelmistä muodostuvaa kokonaisuutta, jolla 

koulutuksen järjestäjän tavoitteeksi asettamaa laatupolitiikka toteutetaan 

organisaatiossa. Järjestelmä koostuu systemaattisesti noudatettavaksi 



44 
 
 

 

tarkoitetuista periaatteista ja menettelytavoista, joita organisaation toimin-

nassa pyritään noudattamaan ja kannustaa haluttuun toimintaan sekä sen 

kehittämiseen. (Opetushallitus, 2008, s. 7) 

 

Laadunhallintasuositus jakautuu eri lukuihin organisaation erinomaisuuden 

tunnuspiirteiden mukaan. Näitä ovat toimintojen tarkastelu kokonaisuute-

na, asiakassuuntautuneisuus, johtajuus, tuloshakuisuus, jatkuva oppimi-

nen, innovointi ja parantaminen, henkilöstö voimavarana, toimivat proses-

sit, työelämälähtöisyys ja kumppanuudet sekä yhteiskunnallinen vastuu. 

Näiden lukujen sisällä suositukset on jaettu CQAF-mallin eri vaiheiden 

mukaisesti, joita ovat suunnittelu, toteutus, arviointi sekä palaute- ja muu-

tosmenettely. Tässä tutkimuksessa ei tarkastella kaikkien tunnuspiirteiden 

toteutumista Lahden diakonian instituutissa, vaan erityisesti niitä, jotka 

vaikuttavat organisatoriseen oppimiseen ja sen tukemiseen. (Opetushalli-

tus, 2008, s. 10) 

 

Opetus- ja muu henkilöstö ovat keskeisessä asemassa siinä, että koulu-

tuksen järjestäjä pystyy vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän jatkuvasti 

muuttuviin odotuksiin. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että käytettävissä 

oleva henkilöstö on määrältään, rakenteeltaan ja osaamiseltaan tukemas-

sa parhaalla mahdollisella tavalla perustehtävän toteutumista. Eikä riitä, 

että henkilöstö kykenee vastaamaan vallitsevan tilanteen vaatimuksiin, 

mutta sen on pystyttävä täyttämään odotukset myös tulevaisuudessa. 

Tämä edellyttää organisaation jatkuvaa oppimista. Johdon tulee varmistaa 

osaamisen säilymisen, kehittämisen ja hankkimisen strategisten tavoittei-

den mukaisesti sekä kannustaa henkilöstöä sen laaja-alaiseen hyödyntä-

miseen. (Opetushallitus, 2008, s. 22–23) 

 

Organisatorinen oppiminen ei onnistu ilman, että puitteet, rakenteet ja toi-

mintamallit mahdollistavat tiedon ja osaamisen siirtymisen. Henkilöstöä 

tulee kuulla ja sen tulee itse osallistua kehittämistoimintaan. Yksi tällainen 

tapa on erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin osallistuminen. Koulutuksen 
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järjestäjä vastaa siitä, että henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi on varattu riittävät resurssit, määrittää vastuualueet, or-

ganisoi toimintaa ja kehittää organisaatiorakenteita niin, että ne osaltaan 

kannustavat ja tukevat henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä osallis-

tumista. Henkilöstöä tulee kannustaa oman osaamisen jakamiseen koko 

organisaation hyödyntämiseen. Tätä kaikkea tukee osaltaan työhyvinvoin-

ti. Myös opetushenkilöstön osaamista ja oppimista tulee seurata ja arvioi-

da säännöllisesti ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttami-

seksi. (Opetushallitus, 2008, s. 22–23) 

3.5 Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus 

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tuli merkittäviä muutoksia vuonna 

2006, kun tuloksellisuus otettiin osaksi yksikköhinnan määräytymisperus-

tetta. Tavoitteena oli vastata entistä paremmin muuttuvan työelämän 

osaamis- ja kehittämistarpeisiin. Se korostaa toiminnan ja tulosten laadun 

jatkuvaa kehittämistä ja arvioinnin merkitystä. Tulosrahoituksen keinoin 

pyritään kannustamaan koulutuksen laadun parantamista ja ohjata koulu-

tuksen järjestäjiä tavoitteelliseen kehittämistyöhön pitkällä aikajänteellä. 

Keskeisiksi tuloksellisuustekijöiksi on nostettu työllistyminen valmistumisen 

jälkeen, jatko-opintoihin siirtymisen aste, valmistuminen määräajassa, 

opintojen keskeyttäminen, opetushenkilöstön pätevyys ja henkilöstön ke-

hittämiseen panostaminen. Koulutuksen järjestäjä voi myös jäädä ilman 

tulosrahoitusta, jos pistemäärä jää alle minimin. On huomattava, että tu-

loksellisuuden mittaamisessa tarkastellaan menneiden vuosien tietoja. 

Tuloksellisuuden ja laadun parantamiseksi tehty työ kantaa hedelmää vas-

ta useamman vuoden päästä. (Tulosmittariseloste vuodelle 2014, s. 3-6) 

 

Vuonna 2011 tuloksellisuusrahoitusmallia uudistettiin. Työllistymis-, jatko-

opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittarit yhdistettiin vaikuttavuusmittarik-

si. Kuten aikaisemminkin, sitä parempana tulosta pidetään, mitä useampi 

opiskelijoista valmistuu määräajassa. Eniten painoarvoa on laitettu tutkin-

non suorittaneiden joukossa niille, jotka myös työllistyvät. Työllistymisessä 



46 
 
 

 

ei tosin huomioida sitä, että vastaako työpaikka tutkintoa vastaavaa am-

mattia. Toiseksi eniten pisteitä saa niistä valmistuneista, jotka jatkavat 

opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Jos opiskelija ei ole lä-

päissyt tutkintoa määräajassa, mutta ei ole keskeyttänyt tai on työelämäs-

sä, niin sitä pidetään parempana vaihtoehtona kuin opiskelijaa, joka ei ole 

suorittanut tutkintoa, ei enää opiskele, eikä ole työllistynyt. (Tulosmitta-

riseloste vuodelle 2014, s. 7, 9-10)  

 

Ammattitaitoiset ja motivoituneet opettajat ovat keskeisessä asemassa 

tuloksellisessa oppimisessa. Siksi on myös tärkeää, että vauhdikkaasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä pidetään huolta, että ammattitaito py-

syy ajan tasalla. Henkilöstömittareilla mitataankin opettajien muodollista 

pätevyyttä sekä henkilöstön kehittämiseen varattuja resursseja. Opettajien 

kelpoisuusmittari kuvastaa heidän muodollista pätevyyttä. Tavoitteena 

luonnollisesti on se, että heidän osuutensa olisi mahdollisimman korkea. 

Henkilöstön kehittämismittari taas kuvastaa sitä, kuinka organisaatio pa-

nostaa työntekijöidensä ammattitaidon uudistamiseen ja ylläpitämiseen. 

Tässäkin mittarissa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa panostusta. Kus-

tannuksiin luetaan paitsi erilaiset koulutukset, niin myös työelämäyhteydet, 

joissa opettaja on vähintään viikon oman alansa tehtävissä jossakin orga-

nisaatiossa. (Tulosmittariseloste vuodelle 2014, s. 4, 16–17) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Hirsjärvi et al. (2009) määrittelevät tutkimusstrategian menetelmällisten 

ratkaisujen kokonaisuudeksi, jonka valinta samoin kuin metodinkin valinta 

riippuu tutkimustehtävästä tai ongelmista. He esittelevät kolme perinteistä 

tutkimusstrategiaa. Näitä ovat ensinnäkin kokeellinen tutkimus, jossa mita-

taan yhden käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Toinen 

on survey-tutkimus, jossa joukolta ihmisiä kerätty tieto on standardoidussa 

muodossa. Kolmas strategia on tapaustutkimus eli case study. Siinä pyri-

tään saamaan yksityiskohtaista tietoa joko yksittäisestä tapauksesta tai 

pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista. (Hirsjärvi et al., 

2009, s. 132–135) Tämän tutkimuksen strategiaksi on valittu tapaustutki-

mus, sillä tavoitteena on selvittää yksittäisiä tapauksia, joista Lahden dia-

konian instituutin organisatorinen oppiminen muodostuu. Tapaustutkimus 

sopii tiedonhankinnan strategiaksi, sillä tutkimuksen tarkoituksena on ku-

vata ja ymmärtää syvällisesti monimutkaista ilmiötä. Seuraavissa kappa-

leissa selvitetään lisää tapaustutkimuksen sopivuutta tähän tutkimukseen. 

 

Tapaustutkimukselle tunnusomainen piirre on Hirsjärven et al. (2009) mu-

kaan se, että valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia ja 

kohteena on yksilö, ryhmä tai yhteisö. Kiinnostuksen kohteena ovat usein 

prosessit ja yksittäistapausta tutkintaan yhteydessä ympäristöönsä luon-

nollisissa tilanteissa. Tapaustutkimuksen käyttö on perusteltua myös sil-

loin, kun tutkijalla on vähän mahdollisuuksia kontrolloida tapahtumia ja kun 

kohteena ovat nykyajan ilmiöt jossain tosielämän kontekstissa. Tavoittee-

na on tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu ja entistä syvällisempi ymmärtämi-

nen. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 134–135) 

 

Monessa tutkimusstrategiassa suuren otannan etuna on laajuus, mutta 

ongelmana syvyys. Flyvbjergin (2006) mukaan siinä kuitenkin piilee yksi 

tapaustutkimuksen merkittävä etu, sillä tilanne on päinvastoin. Hän kritisoi 
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sitä, että yleistäminen on yliarvostettua tieteellisen kehityksen lähteenä ja 

esimerkin voima puolestaan aliarvostettua. (Flyvbjerg, 2006, s. 228, 241) 

Myös Alasuutari (2011) toteaa, että olennaista on laadullisen tutkimuksen 

tavoite selittää ilmiö ja tehdä se ymmärrettäväksi. Sen olemassaolon todis-

taminen ei ole tarpeellista. (Alasuutari, 2011, s. 237) Tapaustutkimuksella 

ei ole sen erityisempää tarvetta todistaa tutkijan ennakkokäsityksiä oikeiksi 

kuin mitä muillakaan menetelmillä. Monta kertaa on käynyt pikemminkin 

päinvastoin; tapaustutkimus pikemmin kumoaa ennakkokäsitykset kuin 

todistaa ne oikeiksi. (Flyvbjerg, 2006, s. 224–225) 

 

Jonkinlaisena heikkoutena voidaan pitää sitä, että tapaustutkimusten yh-

teenveto on monesti vaikeaa. On kuitenkin huomattava, että haasteet ta-

paustutkimuksen yhteenvedossa tai tiivistämisessä eivät niinkään johdu 

tutkimusstrategiasta, vaan useammin tutkitusta todellisuudesta. Tapaus-

tutkimukset tulisi nähdä useimmiten kertomuksellisina kokonaisuuksina ja 

siksi tiivistäminen ei ole aina helppoa, eikä edes suotavaa. (Flyvbjerg, 

2006, s. 241) 

 

Tapaustutkimuksessa, kuten tietysti muissakin strategioissa, aineiston 

hankinnan metodi valitaan sen mukaan, että se on mahdollisimman tarkoi-

tuksenmukainen. Hirsjärven et al. (2009) mukaan aineistoa hankitaan 

useita eri metodeja, kuten havainnointia, haastattelua ja dokumentteja, 

käyttämällä (Hirsjärvi et al., 2009, s. 175). Tässä tutkimuksessa esitellään 

tarkemmin ainoastaan eri haastattelumuodot. Haastattelut ovat yksi tie-

donhankinnan perusmuoto ja käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja. Se on 

joustava ja antaa haastateltavalle mahdollisuuden kertoa itseään koske-

vista asioista vapaasti. Haastattelu sopii menetelmäksi, kun halutaan saa-

da kuvaavia esimerkkejä (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 34–36.) Etuna pide-

tään myös sitä, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on koke-

musta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

74). 
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Haastattelulajeja on erilaisia. Tämän tutkimuksen aineisto kerätään puoli-

strukturoiduin haastatteluin. Niille on ominaista, että jokin haastattelun nä-

kökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Haastattelu etenee tiettyjen 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Oleellista on 

se, että löydetään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75) 

 

Varto (1992) muistuttaa, että tutkija itse ei koskaan voi olla täysin objektii-

vinen, vaan hänen ennakko-oletuksensa ja tapansa ymmärtää ennen tut-

kimusta kohteensa vaikuttavat väistämättä. Pysyttäytyminen pelkästään 

ulkopuolisena tarkkailijana ei ole mahdollista. (Varto, 1992, 26–27) 

 

4.2 Aineiston keruu ja käsittely 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu. Haasta-

teltaville ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja, sillä heiltä haluttiin mah-

dollisimman omakohtaisia kokemuksia ja myös tulkintoja vallitsevasta ti-

lanteesta. Toisaalta johtopäätösten tekemisen kannalta on hyvä, että kai-

kille haastateltaville esitetään samat kysymykset. Aineiston hankinnan me-

todina puolistrukturoitu haastattelu on hyvä, sillä aihe on melko herkkä ja 

henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuva. 

 

Haastateltavien määrä riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Koska kvalitatii-

visessa tutkimuksessa tavoitteena on usein jonkin ilmiön ymmärtäminen, 

eikä tilastollisten yhteyksien etsiminen, tutkimusaineiston ei tarvitse vält-

tämättä olla suuri, vaan yksikin tapaus voi riittää. Otoksen sijaan puhu-

taankin usein harkinnanvaraisesta näytteestä. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 

58–59) Oleellista on aineiston tulkinnan syvyys, ei niinkään määrä. (Esko-

la & Suoranta, 1996, s. 18). Tässä tutkimuksessa haastatellaan kuutta 

Lahden diakonian instituutissa työskentelevää. Heidät valitaan niin, että 

mukana on niin pitkän kuin lyhyemmänkin ajan talossa työskennelleitä.  
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Haastateltavat opettajat valittiin niin, että molemmista opetettavista aloista 

on yhtä monta opettajaa. Taustatietoina haastateltavilta kysyttiin, että kau-

anko he ovat työskennelleet Lahden diakonian instituutissa ja ovatko he 

toimineet aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa opettajana. Kaikki 

haastatteluun osallistuneet opettajat olivat naisia. Työkokemus vaihteli 

puolestatoista vuodesta seitsemään vuoteen. Haastateltavat eivät olleet 

opettaneet aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa joitakin yksittäisiä 

kursseja lukuun ottamatta. Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2013 ja 

ne kestivät neljästäkymmenestä minuutista seitsemäänkymmeneen mi-

nuuttiin.  

 

Haastattelujen tukena oli aihealueittain ryhmitellyt kysymykset ja ne esitet-

tiin haastateltaville pääasiallisesti samassa järjestyksessä. Tarvittaessa 

esitettiin myös tarkentavia kysymyksiä. Haastettujen jälkeen ne litteroitiin 

ja analysoitiin.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELY 

 

Tutkimuksen toteutuksen runkona on ensinnäkin teoreettisessa viiteke-

hyksessä esille nousseet asiat. Näitä ovat tiedon jakaminen, vuorovaiku-

tus ja dialogi, oppimista tukeva kulttuuri ja toiminta, organisatorisen oppi-

misen esteet sekä opetusministeriön laatua koskevat suositukset. Toiseksi 

tutkimuksessa nostettiin esille kohteena olevan organisaation näkökulmas-

ta keskeisiä asioita, kuten tietojärjestelmät, hankkeet, organisatorisen op-

pimisen arviointi ja kehittäminen sekä opetuksen laatu opettajien näkö-

kulmasta. Haastattelujen tukena oli aihealueittain ryhmitellyt kysymykset ja 

tutkimustulokset esitellään tätä järjestystä noudattaen.  

 

5.1 Tiedon jakaminen  

 

Ensimmäinen osio koski tiedon jakamista. Kuten esimerkiksi SECI-malli 

osoittaa, organisatorisessa oppimisessa keskeistä on se, kuinka siellä jae-

taan tietoa. Tiedon jakamisessa käytetään pääasiallisesti melko perinteisiä 

menetelmiä, kuten sähköpostia ja viikkotiedotetta. Instituutissa pidetään 

myös säännöllisesti noin kerran kuukaudessa koulutusalakohtaisia koko-

uksia sekä koko henkilökunnalle tarkoitettuja kokouksia, mutta niiden koet-

tiin olevan hyvin yksisuuntaisia tiedottamisen väyliä.   

 

 No, kokoukset, sähköpostit… --- Sitten ihan puhelimet, suullisesti, 

erilaiset kokoukset, no sitten.. Ehkä noi on ne pääsääntöisemmät 

kanavat, mitkä on käytössä. Et kokouksia on selkeesti vähemmän 

kuin mitä niitä on ollut aikasemmin ja musta nekin on nykyään aika 

semmosia, et siellä tuodaan meille tiedoksi asioita. Et me ollaan 

aika hiljaa ja kuunnellaan ja sit ehkä jostain puhutaan. Et se ei eh-

kä oo niin vuorovaikutteista. 

 

 Se (koulutusalakohtainen kokous) on hyvin tämmönen niinku vies-

tintäpainotteinen, et missä mennään ja mitä on.. Et meillä puuttuu 

edelleenkin sellainen vuorovaikutuksellinen, niinku koulutusala-
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kohtainen foorumi ja sit joskus tuntuu, että se aika loppuu aina 

kesken. 

 

Lisää tiedon jakamista kaivattiin yleisissä asioissa, mutta myös asioissa, 

jotka vaikuttavat suoraan työn laatuun. Esille nousi esimerkiksi erilaiset 

määräykset, joita työssä täytyy noudattaa. Työn laadun koettiin myös pa-

ranevan, jos instituutissa opettavilla on yhtenäiset toimintamallit. 

 

 Mä kaipaisin sellaisissa, kun sovitaan yhteisiä käytäntöjä. Esimer-

kiksi meillä on aineita, jota opettaa moni opettaja ja opiskelijan nä-

kökulmasta se on paljon selkeempi, että olisi yhteiset pelisäännöt 

ja niitä meillä ei ole. 

 

 Kyllä varmaan meillä pitäis enempi olla tiedon jakamista vielä 

myös ihan lainsäädäntöasioihin liittyvää. Tai ehkä ei lainsäädäntö-

äkään, mutta siihenkin. Sitte ihan näihin tutkinnon suorittamiseen 

liittyviin asioihin, määräyksiin, näyttötutkinto-oppaisiin, arviointiop-

paisiin… Ihan niinku tällaisiin raameihin liittyvää keskustelua meillä 

pitäis olla enemmän. ---  Et miten määräysten mukaan toimitaan 

jossain arviointitilanteessa työpaikoilla ja näin.  Joo, se on nimen 

omaan laatukysymys ja se on oikeudenmukaisuuskysymys, tasa-

arvokysymys suhteessa opiskelijoihin ja niin edelleen. 

 

Tiedon ei koeta saavuttavan tasapuolisesti kaikkia opettajia ja toisaalta 

osa opettajista myös kokee, ettei heitä kuunnella riittävästi. Tieto kulkee 

enemmän ylhäältä alas ja vuoropuheluun ei panosteta riittävästi. 

 

Sitte ollaan me niinku riviopettajat, rivityöntekijät, jotka kuullaan 

ehkä päätöksistä tai meijän mielipiteitä kysytään, mutta sitte me ei 

yhtään tiedetä, et vaikuttaako meijän ne mielipiteet niihin päätök-

siin. Et ehkä se tiedonkulku, ehkä se on vähän sellasta vanhakan-

tasta vielä kuitenkin. Semmosta että ylhäältä alaspäin. 
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Varmaan uskalletaan ehdottaa mitä vaan, mutta johto ei tartu 

niihin eli niitä ei noteerata. 

 

Instituutin hierarkkinen organisaatiorakenne ei siis tue kaksisuuntaista tie-

donjakoa ja vuoropuhelua. Rakenne ei myös ohjaa opettajia keskinäiseen 

tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen. Se, että opettajien työhuoneet on 

sijoitettu pääasiassa saman käytävän varteen, sai kiitosta haastateltavilta. 

Työkaverit mainittiin myös usein kysyttäessä, mistä haastateltava hakee 

ensisijaisesti tietoa työhön liittyvissä asioissa. Lähes kaikki vastaajat mai-

nitsivat myös kirjallisuuden ja sähköiset lähteet. Instituutin omaa kirjastoa 

pidettiin tärkeänä tiedon lähteenä.  

 

 No siinä mielessä ei tue, et meillä --- ei oo esimerkiks tiimejä. Kyllä 

niinkun ajattelisin, et olis järkevää, et ois. Mut ku siinä on sit vähän 

sekin ongelma, et ei se rakenne pelkästään riitä. Jos on tiimi, mut 

jos siinä tiimissä on sellasia henkilöitä, jotka ei halua jakaa ja joita 

ei kiinnosta jakaa ja jotka kokee sen turhana... Jotka ei nää sitä 

hiljaista tietoa ja sen arvoa tai osaamispääoman arvoa, ni se on 

ihan turha se rakenne.  

 

5.2 Vuorovaikutus ja dialogi  

 

Ne jotka jakoivat työhuoneen toisen saman aineen opettajan kanssa, koki-

vat sen erittäin tärkeänä vuorovaikutuksen ja organisatorisen oppimisen 

mahdollistajana.  

 

 Huonekavereitten kanssa ollaan jaettu tosi paljon. Mehän kyllä 

turistiin ihan kaikki mahdolliset vinkit.  

 

 Yksi haastateltava suhtautui asiaan hieman epäilevämmin. 
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 Et välttämättä se, et on samassa työhuoneessa, ni se ei mun mie-

lestä takaa mitenkään sitä, et se tiedon siirto olis niinku paras 

mahdollinen. Se voi joissakin tapauksissa jopa muodostua es-

teeks. 

 

Useampi haastateltava koki myös yksinäisyyttä työssään. Tämä johtui 

pääasiassa siitä, että muita saman aineen opettajia ei instituutissa ole. 

Yksinäisyys estää myös ainekohtaista organisatorista oppimista, kun vuo-

rovaikutusta, dialogia ja tiedon vaihtamista ei pääse syntymään.  

 

 Ja täältä on nyt lähtenyt aika paljon mun alan ihmisii pois, et täl 

hetkellä tietyllä tavalla tuntuu, et aika yksin edustaa sitä omaa 

alaa. 

 

Niin silloin kun mulla on niinku tää, kun mä oon tietyn kurssin vas-

taava ja sitte ku mä puhun sen kurssin asioista, ni silloin mä koen, 

et oon niinku hirveen yksin. Ja silloin esimerkiks esimies, joka ei 

oo sen aineen opettaja, ni mä saan häneltä kyllä niinku tukea, mut 

hän ei pysty käymään mun kanssa niitä keskusteluja. 

 

Ratkaisuna yksinäisyyteen opettajat ehdottivat sitä, että kurssit järjestet-

täisiin niin, että kahta kurssia vetäisi kaksi opettajaa, jotka yhdessä suun-

nittelevat sisällön ja jakavat tunnit ja tehtävät haluamallaan tavalla. 

 

Et ehkä se on myös rahakysymys, et olis kaks opettajaa. Mä en 

oikein tiedä, mikä siinä olis ratkaisu, et onhan ala-asteellekin, et 

kaks opettajaa pitää kahden ryhmän tunteja. Et siinähän tulisi hy-

vin niinku tiedon jakoa. --- Et kun opettajat yhdessä työskentelee, 

niin silloin sitä tulee ehkä kaikista luonnollisimmin. 

 

Tällaista parin opettajan yhtäaikaisopetusta meillähän ei oo. Et 

semmonen on varmaan yks, joka olis tosi hedelmmällinen tämän 
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organisatorisen oppimisen kannalta, et olis niitä samanaikaisope-

tusta ja työparina opetettais joitain ryhmiä.  

 

Instituutissa on tällä hetkellä joitakin kursseja, jotka on jaettu puoliksi kah-

delle opettajalle. Sellaisetkin kurssit hoidetaan hyvin itsenäisesti eli niissä-

kään opettajat eivät kehitä yhdessä kurssin sisältöä. 

 

Mutta mun mielestä ehkä sitä mallia pitäis niinku vielä syventää. Et 

minkälaisia just niinku kaikkia menetelmiä ja miten näitä aineita 

vois niinku nivoo ja voitaisko yhdessä tehdä jotain, voitaisko jotain 

projekteja, jotain hankkeita, jotain juttuja… --- Mä luulen, että siitä 

ennen kaikkea opiskelijat hyötyis kaikista eniten. Että ei nää jäis 

niinku irralliseksi viiden opintoviikon tai muutaman opintoviikon, 

yhden kahden kokonaisuuksiksi, vaan siitä tulisi niinku yhtenäinen. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että opettajat tulevat pääasiassa hyvin toimeen 

keskenään. Toki lähes kaikki vastaajat totesivat, että persoonakohtaisia 

eroja löytyy ja instituutissa on myös opettajia, jotka eivät ole halukkaita 

avoimeen tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen. Haastateltavat opettajat 

olivat hyvin auliita jakamaan tekemäänsä ja kokoamaansa materiaalia 

muiden kanssa, mutta totesivat, että osa opettajista ei ole halukkaita an-

tamaan omia aineistojaan muille. Selkeää syytä tähän ei ollut tiedossa. 

 

 Kaikki tulee ihan hyvin toimeen keskenään. Totta kai vuorovaiku-

tuksessa tai vuorovaikutustaidoiltaan erilaisia ihmisiä ja jokaisella 

on välillä kauhee kiirekausia ja sit se ehkä näkyy osittain myös sii-

nä vuorovaikutuksessa, et ei oo aikaa semmoiseen yhteiseen ja-

kamiseen tai kahvihuoneessa istuskeluun. Mut kyl mun mielestä 

se vuorovaikutus on ihan hyvää, mut sit varmaan siinäkin on eri-

laisia, et jotku on tosi auliita jakamaan sitä omaa tietoaankin ja jot-

kut on selkeesti enemmän sitte, että mä oon nähnyt tämän vaivan 

ja pidän tän tiedon itselläni, enkä jaa sitä tietoo sitte niin paljon. 
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Osan opettajien kanssa me pystytään jakamaan ihan mitä vaan ja 

ihan mistä vaan. Puhuu opetusmenetelmistä ja kaikesta. Mä tie-

dän, että jollain opettajilla on hyvää matskua ja niillä ois hyviä aja-

tuksia, mutta mä en saa niinku yhtään mitään sieltä. En edes niin-

ku ajatuksen tasolla. Varmaan on talon sisällä, mä uskon, että on 

monia hyviä käytäntöjä opettajilla, mutta meillä ei ole paikkaa mis-

sä me jaetaan niitä. Et mä en niinku tiedä, et minkälaisia mene-

telmiä monet käyttää. 

 

 No ehkä joihinkin niinku kiintyy helpommin, et meil on niinku sem-

monen tietty sisäpiirin tiimi tai useampia tiimejä täällä. Vaikka toki 

asiat hoituu kaikkien kanssa, mut et sitte on kuppikuntia vähäsen. 

Mä oon rapsannut kaikki, mitä mulla on käytettäväks, et ota siitä. 

Mutta mä tiedän että täällä on myös kollegoja, jotka pitävät tiukasti 

kiinni vedoten kuka sitten mihinkin. 

 

 No täytyy sanoa, että meillä on niinku älyttömän hyvät työkaverit 

täällä. Että meillä on semmonen hyvin luonnollinen semmonen 

tiedon jakaminen ja tiedon etsiminen yhdessä.  Ja annetaan luen-

toja ja materiaaleja ja menetelmiä ja kaikkee. 

 

Myös esimiehet koetaan helposti lähestyttäviksi ja vuorovaikutus pääasi-

assa toimivaksi. Tosin hekään eivät ole jokaisen opetettavan kurssin am-

mattilaisia, eivätkä pysty aina auttamaan tai käymään aiheesta keskustelu-

ja kyseisten kurssien opettajien kanssa. 

 

 Ainakin lähiesimiehen kanssa on hyvinkin mutkatonta ja silleen 

helppoa, et sitte voi sanoa kyl aika suoraankin.  --- Ja koen kyllä, 

että varmaan mahdollisuuksien mukaan myöskin kuunnellaan. Et 

eihän meijän eri opettajien semmosia toiveita pysty ottaa huomi-

oon, mutta sen mukaan mitä on mahdollista, ni kuunnellaan. 
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 Että sitten tavallaan esimiesten kanssa tulee ehkä sitte käytyä 

niinku sellaisia asioita läpi, jotka on niinku akuutteja ja mihinkä 

tarttee niinku neuvoja ja että miten tää asia hoidetaan. --- Ni et ei 

meijän pomoilla taas oo niinku sen alan työkokemusta siellä taus-

talla. Niin tota, et ehkä sellaista vuorovaikutusta heidän kanssaan 

on aika vähän. 

 

Organisatorisen oppimisen kannalta tärkeitä dialogeja ei instituutissa juuri-

kaan käydä, ainakaan tietoisesti. Sen sijaan vapaa-ajalla sen kaltaista 

vuorovaikutusta esiintyy muutamien opettajien keskuudessa. Muutama 

opettaja koki myös, että hankkeissa tapahtui hyvää dialogia. 

 

No siis ei käydä. Kyl niinku ite siihen opettamiseen ja oppimiseen 

olevia, ni ei niitä keskustelupaikkoja niinku täällä paljon ole.  Et 

varmasti olisi opettajilla paljon toisille opettajille opetettavaa ja an-

nettavaa. 

 

Et kyl sitä vois olla aina enemmänkin, mut ku aikaa ei vaan ole. Et 

sitä on niinku jotenkin miettinyt monesti, että pitäsikö sille olla 

enempi vielä joku foorumi, joku rakenne, minkä sisällä sitä vois ja 

ois enempi aikaa niinku jakaa. On just tällasia dialogihenkisiä ihmi-

siä, jotka on valmiita pohtimaan ja asettamaan omiakin – ja nimen-

omaan omia ajatuksia kyseenalaseks ja sit on niitä, jotka on jyrän 

lailla oikeassa, eivätkä keskustele mistään.  
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5.3 Oppimista tukeva kulttuuri ja toiminta 

 

Haastateltavat opettajat eivät kokeneet, että organisaatio erityisesti kan-

nustaisi organisatoriseen oppimiseen. Oppimista ei estetä, mutta sille ei 

ole varattu resursseja. Erityistä uusien ideoiden palkitsemisjärjestelmää 

instituutissa ei ole aikaisemmin ollut, mutta sellainen on tulossa koko Dia-

koniasäätiön tasolla. 

 

 No mä sanoisin, että tukee ja ei. Siis pitäis luoda näitä paikkoja ja 

jotenkin miettiä sitä, että miten sitä tietoa jaetaan, et ei nyt vaan 

mennä. --- Joskin meillä oli nyt tää PYY-hanke, missä näitä oli, mut-

ta sitte silläkään tapaan organisaatio ei ehkä niitä niin tukenut, että 

sulle ehkä sattu olemaan opetusta just silloin, kun se olis ollut se 

hyvä luentosarja, jota mä olisin halunnut mennä kuuntelemaan.  

 

 Ilmapiiri on ehkä semmonen niinku myös vähän kaksjakonen, että 

kannustetaan oppimaan, mutta periaatteessa kokoajan aika paljon 

myös niinku omalla ajalla. 

Kaksi haastateltavaa oli eri mieltä. Yhtenäinen käsitys kaikilla haastatelta-

villa oli kuitenkin siitä, että organisaatiossa saa tehdä virheitä, eikä niitä 

tarvitse pelätä. 

 

 Oon mä päässyt kaikkee työtä kehittää ja kaikkee todellakin paljon 

ja pystynyt vaikuttaa ja saanut semmosii uusia työtehtäviä, jossa on 

omaa osaamista kehittänyt ja niin edelleen… Että erittäinkin paljon. 

Et kyllä mä uskon siihen, et jos on vaan ittellä halua, niin pystyy 

vaikuttamaan moniin asioihin. Jos vaan narisee siellä, ni ei pysty 

vaikuttaa siihen. 

 

 Kyl meillä ylipäätään on aika kannustava kulttuuri, et mitä kuullaan 

vaikka joistain muista työyhteisöistä, niin kyllä meillä aika kannusta-

via varmaan ollaan. Virheitä saa tehdä ja niistä voi oppia ja elämä 
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menee eteenpäin ja ei oo sellanen, et tarvis kauheesti pelätä kehit-

tämistä tai asioiden kokeilemista. 

 

Haastateltavat opettajat kaipasivat enemmän mahdollisuuksia osallistua 

erilaisiin koulutuksiin ja esimerkiksi työelämäjaksoille. 

 

 Mä ymmärrän et se on myös rahakysymys, mutta mun mielestä se 

on myös arvokysymys, et mihin sitä rahaa sit laitetaan. ---  Mut et 

opettajien pitäisi päästä kyllä kouluttautumaan ja koulutuksiin siin 

omassa alueessaan, et se kuitenkin niin paljon tuo taas sellasta hy-

vää niinku takasin päin, taloon päin.  

 

 Mikä on muuten yks tiedonhankkimisen kannalta ihan kaiken a ja o, 

että opettajat pääse nimenomaan työelämäjaksolle työelämään ja 

hankkii sitä kautta tietoa ja osaamista. 

 

Haastatteluissa nousi esille, että Lahden diakonian instituutissa ei ole jaet-

tu päätösvaltaa. Käytännössä johtoryhmä tekee kaikki päätökset, vaikka 

opettajat kokivat sen turhan raskaana ja hitaana menetelmänä. Päätösval-

lan jakamista ja sen tuomaa vastuuta pidettiin tärkeinä myös siksi, että se 

kannustaa kehittämään omaa työtä ja koko organisaatiota. 

 

Miks ajatellaan, ----, että ne on oikeita ihmisiä päättämään, kun ne 

on esimiehiä. Et miks ei voida ajatella, että ne ihmiset tuntee tän 

asian parhaiten, ne on tän alan ammattilaisii, ne pystyy tekee ne 

päätökset? 

 

Et he päättää siellä (johtoryhmässä) ja sitte he tuovat sen meille 

tiedoksi. Mikä vaan tilpehööriasia, ni viedään aina johtoryhmään, et 

se on hirveen massiivinen systeemi. Sit meille vaan infotaan. On-

han meillä näitä top-työryhmää ja näin, mutta vielä enemmän. Et 

miks se ei voi olla, et top-työryhmä voi päättää tiettyjä asioita. Siel-
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lähän on asiantuntijat juuri siellä. --- Sit varmaan sille työryhmätyös-

kentelyllekin tulis mielekkyyttä, kun mä voisin aatella, et hei, mä 

voin oikeesti vaikuttaa tähän hommaan, et miten jatkossa hoidetaan 

näitä. 

 

Organisaation ilmapiiri koettiin hyvänä, vaikka organisaatiokulttuuri ei sel-

keäasti kannustakaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen oppimiseen. Useat 

haastateltavat toivat tässäkin esille, että erilaiset persoonat vaikuttavat 

väistämättä siinä, minkälaista yhteistyötä instituutissa esiintyy. Myös yt-

neuvottelut painoivat päälle ja näkyivät myös ilmapiirissä. 

 

  Et yleinen ilmapiiri on kyllä hyvä ja salliva, jokainen saa olla just 

semmonen kun on. --- Sit toisaalta ehkä kun se ilmapiiri on vapaa ja 

semmonen salliva, ni sit jokainen voi vähän niinku tehä omalla ta-

vallaan, et sit ei ehkä oo yhtenäistä, et yhessä mietittäis ja jaettais.  

 

 Mä koen, et instituutin ilmapiiri on hyvä ja kiva. Jotenkin mä niinku 

koen, et jos meillä olis ne rakenteet, mitä ne nyt olis, ni väki kyllä ja-

kais sitä asiaa ja tietoa 

 

 Jotenkin me eletään vähän sellaisi aikoja, ettei täällä kukaan hurrai-

le kauheesti, et jee jee, kiva kehittää ja viedä eteenpäin. 

 

 Mutta mä luulen, et tietysti tämmönen yt-aikana, koen, että en enää 

niin… ni kyllähän se tietysti niinku sillä lailla rasittaa ja kyllä se var-

masti näkyy siinä työssä ylipäätänsä. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, että millaista yhteistyötä instituutissa 

esiintyy. Erilaiset työryhmät ja hankkeet nostettiin esille, mutta muuten yh-

teistyötä on melko vähän. 
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 Sitte joillain saattaa olla jotain riippuen nyt vähän kurssistakin, jotain 

yhteistä projektia, et kaks opettajaa päättää, että työt yhdistetään 

meijän kursseilla ja tehdään tietynlainen projekti tai joku tämmönen.  

 

 Et se nyt mistä mä itse koen ni, nää hankkeet sitte kuitenkin on, 

vaikka ne saattaa työllistää, ni ne ehkä on kuitenkin tän ajan hen-

keä, jotka vastaa tämmöseen tiedon saamisen tai yhdessä jakami-

seen. 

 

 Et just tää, et olis näitä ihan oppiaineen kehittämiskokouksia, ni se 

meiltä niinku puuttuu. Et tykätään, et kun on kurssisuunnitelma, niin 

jokainen saa taota, et niihin ei sitte puututa. 

 

Mut muuten niin, en mä tiedä... Et niitä rakenteita ei ehkä oo hir-

veesti. Et tuntuu, et kaikki on aika kiireisiä, sooloilee... Ei siis vält-

tämättä negatiivisella tavalla, mut tekee siis oman työn ja selviää 

päivästä toiseen kaiken keskellä. 

 

Erilaisia työryhmiä, esimerkiksi työssäoppimisen ryhmiä, missä 

työssäoppimista kehitetään. --- Ja sitte tietysti on jotain hankkeita, 

mitä on. Kyllä mä koen niin, että ihan tommosessa normi kokouk-

sessakin mitä on, ni pystyy niinku tuomaan sitä omaa näkemystään 

esille.  

 

Uuden oppiminen edellyttää vanhan kyseenalaistamista. Tätä ei tapahdu 

kovinkaan tietoisesti ja systemaattisesti tutkittavassa organisaatiossa, mut-

ta yksittäisiä henkilöitä instituutista löytyy, jotka tuovat myös eriäviä näke-

myksiä esille. Tosin ne liittyvät useammin uusiin käytäntöihin kuin vanhoi-

hin. Opettajat uskaltavat kuitenkin olla eri mieltä johdon kanssa, vaikka 

enemmänkin kyseenalaistavia ääniä voisi olla. 
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  Ainakin työntekijät kyseenalaistaa ja jotkut kauheen kärkkäästikin. -

-- Välillä mä aattelen, että kaikki on tosi kiireisiä ja jotenkin ajattelee 

vaan, että tää homma hoituu helpoimmiten, kun jatketaan vaan sa-

maa rataa ja antaa mennä vaan näin. Et jotenkin välillä ehkä sem-

monen voimattomuus tehä niitä muutoksia, et ku on niin paljon 

kaikkea, ni sit jotenkin koetaan, et helpompi kun jatketaan vaan 

samaan malliin, ku et laitettais selkeesti pakkaa sekaisin. 

 

 Siis ihmisten ja ideoitten ja toimintamallien kyseenalaistamiseen, 

sille pitää myös antaa kans se tila ja aika ja paikka. --- Mä uskoisin, 

että työntekijöiltä löytyisi monia ratkaisuja moniin asioihin, mut jos 

niiltä ei koskaan kysytä, eikä oteta tosissaan.  

 

 No varmaan joitakin yrityksiä on, mutta vielä ehkä on paljon sem-

moista, niinku sisään rakennettua organisaatiossa, että kaikelle uu-

delle ei ole oikein tilaa. 

 

 Joo siis tota, saa kyseenalaistaa, mutta sitten eihän ne varmaan 

missään paikassa… Siis hitaasti ne käytänteet sitte muuttuu, sano-

taan nyt tällä tavalla. 

 

Johtoryhmässäkin uskotaan kyseenalaistusta tapahtuvan, mutta se ei ole 

niin räväkkää kuin opettajien keskuudessa. 

 

 Varmaan johtoryhmässä on sillä tavalla erilaista, et siellä on enempi 

tietoa kokonaisuudesta. Rahoituksista, mahdollisuuksista, linjauk-

sista, strategiasta, ihan euroista ja niin edelleen. --- Ei voi revitellä 

niin paljon, kun on myös vastuussa niistä sanoistaan oikeesti. Ni se 

on niinku eri tyyppistä siellä. 
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5.4 Esteet 

 

Opetuksen laadulle oman haasteensa tuo myös se, että työ on toisinaan 

pirstaleista, kursseja paljon ja kurssien vaihtuvuus on joillakin opettajilla 

suuri. Se haittaa kurssien kehittämistä ja syvällistä paneutumista aihee-

seen. Kurssimateriaali ei kuitenkaan aina siirry kovinkaan hyvin opettajalta 

toiselle.  

 

 Kun mä olin ollut vuoden, ni aattelin, et nyt ei enää voi tulla uusia, 

mut aina meni pakka sekaisin. Musta tällä hetkellä tuntuu, että mä 

oon opettanut kaikkia melkein. Mut kyl mulla nytkin tuli ens vuodelle 

yks uus kurssi, mitä mä en oo ikinä pitänyt. ---  Se, et saa  opettaa 

samoja kursseja, ni kyllhän niistä saa tiedollisesti parempia, niitä 

pystyy hioo ja sitte saa semmosia selkeempiä kokonaisuuksia. Mut 

kyl mä sitte taas aattelen, et oon mä ite oppinut tosi paljon, kun mä 

oon niitä kaikkia kursseja joutunut rakentaa.  

  

 Ni siinä tietysti tulee se, että kun on paljon (kursseja), ni se semmo-

nen syvälle meneminen ja se tiedon hakeminen koko ajan on paljon 

työläämpää. Et jos sulla olis se kolme kurssia, ni sä pääset kehittä-

mään tavallaan niinku sitä sun substanssinosaamista paljon enem-

män. Mutta jos sulla on kahdeksan tai seitsemän kurssia, ni viehän 

se paljon enemmän energiaa ja aikaa. Ja se oman tiedon päivittä-

minen, ni se on paljon työläämpää. 

 

 Jos mä oon nyt opettanut jonkun laajan kokonaisuuden ja sit se 

niinku meillä usein menee sitten, et joku toinen opettaja opettaa sen 

seuraavana lukukautena ja sitte kenties, kun hän oppii, ni joku toi-

nen. Et meil ei oo kaikissa oppiaineissa tämmöstä kehityksellistä 

kasvua, joka tapahtuu, koska se vaihtuu. 

 

Yhtenä haasteena opettajat kokivat, että kaikki eivät osallistu joko omasta 

tahdosta tai mahdollisuuksien vähyyden vuoksi aktiivisesti organisatori-
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seen oppimiseen ja yhdessä kehittämiseen, vaikka muuten kehittäisivätkin 

omaa työtään itsenäisesti. 

 

 Jotkut ihmiset on hirveen paljon mukana kaikissa, et ne on nimetty, 

et ne on mukana siinä työryhmässä ja tässä. Ja sit must tuntuu, että 

sit on niitä opettajia, jotka pääsääntöisesti vaan opettaa, et ne ei 

kauheesti pääse mukaan mihinkään ja varmaan haluis enemmänkin 

mukaan joihinkin juttuihin. 

 

 No kyllä varmaan omalla panoksellaan ja omalla tavallaan. Se on 

hyvin erilaista, et joku on hirveen innovatiivinen ja opiskelijoidenkin 

kanssa kehittää jotain ja vie eteenpäin. Ja joku taas tekee jollain 

toisella tavalla, mutta mä luulen, et kyl kaikki on jollain tavalla kiin-

nostuneita kehittymään ja kehittämään ja oppimaan uutta. Ja joku 

lukee vaikka paljon ja sitä kautta vaikka lisää osaamistaan.  

 

Suurimmat esteet organisatoriselle oppimiselle ovat tutkimukseen osallis-

tuneiden opettajien mukaan kiire ja sille osoitettujen resurssien puuttumi-

nen. Myös organisaation hierarkkisuus ja kankea päätöksenteko nostettiin 

esille.  

 

 Sillee, et ei ole varattu sille yhteistyölle, semmoiseen yhteiseen ta-

paamiseen työaikaan liittyvää aikaa. Et me ollaan tosi jotenkin sil-

leen tosi tiukkaan resursoitu tällä hetkellä, et siel ei oo yhtään väl-

jyyttä, et kaikilla menee varmaan yli. Ja sitte ehkä se vois sitte jos-

tain tuolta, mä mietin, et voisko se sitte myöskin olla ehkä este, et 

meillä on semmoinen vanhan aikainen hierarkkinen tää malli täällä, 

et sitte ehkä se vois olla semmoselle este sille. 

 

 Mun mielestä meillä on aika hierarkkinen systeemi. Meillä on noi 

esimiehet ja meille työntekijöille aina sanotaan, että viedään johto-

ryhmään kokoukseen. Et jos puhutaan kehittämisestä tai muusta, ni 
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aina me vaan kuullaan, että viedään johtoryhmään, viedään johto-

ryhmään. --- Annettais vähän niinku sellasta vastuuta ja porkkanaa 

siitä, että tekin saatte vaikuttaa omaan työhönne ja tekemiseenne 

päättämällä joistain asioista. Ni ne kaikki varmaan niinku lois tätä 

semmosta hyvää henkeä myös tähän, et tää luovuus pääsis täällä 

enemmän niinku valloilleen. 

 

 Mikä haittaa ihan selkeesti, on tää kiire. Semmonen niinku kellon 

kanssa juokseminen. Kiire, sit ne foorumien puuttumiset ja sit toi-

saalta niinku se, et kaikki ei vaan koe sitä tarpeellisena, jolloin se ei 

vaan kaikkien kanssa onnistu. 

 

Näiden lisäksi mainittiin myös asioiden ja tiedon paljous sekä tiedon jatku-

va muuttuminen. 

 

 Ja sitte varmaan yks on se, et pitäis hallita niin paljon kaikkee erilai-

sia juttuja, ohjelmia, aiheita ja aineita ja malleja, et tavallaan miten 

niissä kaikissa pysyy itte mukana. --- Mutta sitä tietoa on tällä mei-

jän alalla niin älyttömän paljon, et se on jotenkin niinku se haaste, 

että miten tavallaan senkin tiedon mitä saa, ni pystyy niinku jotenkin 

ite käsittelee. Et jos ajatellaan sitä mitä tietoo, jota opettaa, ni kyllä 

sitä täytyy koko ajan päivittää, koko ajan täytyy ettiä… 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, että tunnistavatko he seuraavia organisato-

risen oppimisen esteitä: Valikoiva jakelu, viestin viivyttäminen, viestin 

muuttuminen tai tiivistyminen, vuorovaikutuksen ja dialogian puute, halu 

pantata tietoa, heikko yhteishenki, johdon kannustuksen puute, yhtenäiset 

ajattelumallit (joukkosokeus) ja puutteita organisatorisen oppimisen mah-

dollisuuksia tiedostamisessa. Vastaukset on koottu seuraavaan tauluk-

koon. 
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 Kyllä tunnistaa Ei tunnista 

Valikoiva jakelu 5 1 

Viestin viivyttäminen 5 1 

Viestin muuttuminen tai tiivistyminen 3 3 

Vuorovaikutuksen ja dialogian puute 6 0 

Halu pantata tietoa 4 2 

Heikko yhteishenki 1 5 

Johdon kannustuksen puute 3 3 

Joukkosokeus 4 2 

Tiedostamisen puute 4 2 

 

Taulukko 1 Mahdollisia organisatorisen oppimisen esteitä Lahden diakoni-

an instituutissa 

 

Valikoivaa jakelua tunnisti viisi vastaajaa kuudesta. Sitä ei kuitenkaan pi-

detty tahallisena, vaan normaalina ilmiönä, jota tapahtuu tahattomasti eli 

tieto ei saavuta kaikkia ainakaan yhtä nopeasti. 

 

 Niin no tää on semmonen normaali, jota on joka työpaikalla. Et 

kuinka sä tiedät ja mä en tiedä ja joku tietää. En mä oikein tiedä sit-

ten, jotenkin tuntuu, että sitä tietoa on niin paljon, että..  

 

Viisi haastateltavaa tunnisti myös viestin viipymistä, mutta senkin todettiin 

olevan enemmän tahatonta kuin tarkoituksellista. 

 

  No välillä aina semmosta, et tulee just viime hetkellä, mutta en mä 

tiiä, et onks se tietoisesti. Et se tavallaan, et tilanteet elää. Emmä 

nyt usko, että kukaan ainakaan ilkeyttään ajattelee, et sit se vaan 

voi olla, että unohtuu tai jotain muuta, et sit se tulee viime hetkellä. 
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Viestit muuttuu tai tiivistyy matkalla kolmen haastateltavan mielestä, mutta 

syy ei aina ole viestin lähettäjässä. 

 

 Tätä on mun mielestä hirveen paljon. Jopa niinku yllättävän paljon. 

Välillä kuuntelee niinku korvat höröllään, et ei hyvänen aika, mä oon 

itse tulkinnut jonkun asian ihan eri tavalla, ku miten joku on sen tul-

kinnut. Me on kuunneltu ihan samaa puhetta ihan samassa tilaisuu-

dessa ja aivan sama ympäristö ja se on muuttunut aivan erilaiseksi. 

Kyllä se tulkinta on voimakas. 

 

Vuorovaikutuksen ja dialogin puutetta tunnistettiin yksimielisesti. Osittain 

se johtuu erilaisista ihmisistä, mutta toisaalta myös siitä, ettei sille ole va-

rattu varsinaista aikaa ja paikkaa. 

 

 Niin mun mielestä se riippuu niin paljon ihmisestä ja ittestä, mutta 

voishan niitä olla enemmän niitä järjestettyjä. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, että esiintyykö instituutissa tiedon pant-

taamista ja onko se este organisatoriselle oppimiselle. Neljä vastaajaa 

tunnisti kyseisen ilmiön. 

 

 Joku antaa kaikki avoimesti, et tossa on kansio ja tossa on toi aine 

ja ole hyvä ja ota. Ja joku ei varmaan anna niinku ollenkaan. Ja kyl-

lä siinä on ihan selkee eri ihmiset on erilaisia. 

 

Yhteishenkeä pidettiin hyvänä. Ainoastaan yksi vastaaja oli sitä mieltä, 

että se on enemmän näennäistä kuin aitoa. 

 

 Se (huono yhteishenki) on niinku ajoittain aistittavissa. Ja meitä on 

kuitenkin nyt niin iso porukka, et joku voi tykätä, että täällä on hyvä 

henki, mutta se on ehkä näennäistä. 
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 No mun mielestä meillä on tällä hetkellä on hyvä yhteishenki aina-

kin sen ajan mitä mä oon ollut, ni koko ajan. 

 

Haastateltavilta kysyttiin, että kokevatko he johdon kannustuksen puutteen 

esteenä organisatoriselle oppimiselle. Tässä kohtaa vastaukset olivat 

hieman ristiriitaiset, sillä puolet vastaajista ei pitänyt sitä ongelmana. Kui-

tenkin samat henkilöt kokivat aikaisemmin, että organisaatiokulttuuri ei 

kannusta organisatoriseen oppimiseen. Mahdollisesti kyseiset vastaajat 

pohtivat asiaa siitä näkökulmasta, että onko esimiehet ylipäätään kannus-

tavia, ei niinkään oppimisen näkökulmasta. 

 

  No siis sanotaan ehkä, et mitään palautetta saa tosi vähän, et mä 

oon jotenkin oppinut sen täällä, et jos mitään ei kuulu, ni voit olla 

tyytyväinen silloin.  

 

 No jos mä sanon näin, et eihän siihen oo satsattu. Et en missään 

nimessä halua syyttävällä sormella, mut… Siis niitten pitäis ravistel-

la näitä systeemejä oikeen kunnolla.  

 

 Ainakin oma esimies kannustaa tosi paljon, että saan kannustusta. 

Että siitä tää työ ei jää kiinni. 

 

Kuten teoriassakin todettiin, myös joukkosokeus eli liian yhtenäiset ajatte-

lumallit voivat muodostua esteeksi uuden oppimiselle. Tällöin vanhan ky-

seenalaistamista ei tapahdu. Ilmiö tunnistetaan myös Lahden diakonian 

instituutissa, vaikka erilaisia mielipiteitäkin uskalletaan esittää. 

 

 En mä tiedä, musta tuntuu jotenkin mä aattelen meijän viime ko-

koakin (koulutusalakohtainen kokous), ni siel on kyl aika silleen, et-

tä siellä on niin erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia.  
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 Mä luulen, että on varmaan niinku tietyiltä osilta, että joissakin asi-

oissa on uudistuksia ja saattaa kehittyä. Mut niinku mä sanoin, että 

kun tää on aika rankaa ja kiireellistä välillä, ni se varmaan sitten itel-

läkin ajaa siihen, että tekee niin kuin sillä lailla, kun on tottunut. Että 

ei oikein kerkee miettiä.  

 

Neljä haastateltavaa piti esteenä organisatoriselle oppimiselle sitä, että 

sen tuomia mahdollisuuksia ei tiedosteta riittävästi. Toisaalta organisato-

rista oppimista voi myös tapahtua ilman, että sitä osataan nimetä. 

 

  Et kyl se varmaan tiedostetaan, mut sitte, kuinka tärkeenä se koe-

taan, ni se on sitte ehkä eri asia. 

 

 Must tuntuu, et ei oikein tiedosteta. Et meillä on monenlaista osaa-

jaa täällä ja mä luulen, että täällä ei ole yhtään sellaista, jolla on 

vaan yksi ammatti, vaan että on.. Et kuka on lähtenyt sairaanhoita-

jasta ja kuka mistäkin, että hyvin pitkälle koulutettua porukkaa. Ja 

yleensä elämän kokemusta ja muuta osaamista. Potentiaalia olis ja 

olis tärkeää, että jaettais. 

 

 Joo, kyllä semmosta on varmaan ollut. Mut mä kävin nyt miettii tätä 

organisatorista oppimista, kun meillä on tulossa yhdessä hankees-

sa esimerkiksi keväällä sellanen hyvien käytäntöjen jakamiseen 

keskittyvä iltapäivä, ni sehän on niinku just tätä. Et mä en oo osan-

nut ajatella sitä aikaisemmin tästä näkökulmasta, mutta sehän tulee 

olemaan tätä nimenomaan.  
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5.5 Järjestelmät 

 

Järjestelmien ei koettu tukevan organisatorista oppimista tai siihen liittyen 

tiedon jakamista, etsimistä, tallettamista tai päivittämistä. Haastateltavat 

mainitsivat Moodlen, joka mahdollistaa materiaalin jakamisen opiskelijoille, 

mutta siitä ei ole ollut hyötyä opettajien välisessä tiedon jakamisessa. Il-

meisesti syynä on osittain myös se, että sen kaikkia mahdollisuuksia ei 

osata hyödyntää. Toisaalta todettiin myös se, että ammatillisella oppilai-

toksella ei juuri ole Suomessa valinnan varaa, koska eri järjestelmiä on 

niin vähän. 

 

 Esimerkiksi toi meijän Moodle, niin se on ihan hyödyllinen ja hyvä 

nyt, kun sitä on itekin vihdoin ja viimein alkanut käyttämään. Nyt mä 

oon käyttänyt ja laittanut kaikki sinne, mutta sen niinku muokkaami-

nen toimivammaksi olis kauheen tärkeetä, ettei mun tartte joka 

kurssille panna sata kertaa ne samat.  

 

 Nyt meillä on kehittämisen alla nää kaikki. Osalla on nyt tabletti ko-

keiltavana, että miten sitä voisi hyödyntää ja minkälaiset ohjelmat 

pitäis niissä olla. Että siinä on paljon kehitettävää, ja sitte täytyy 

kouluttaakin niihin kaikkiin välineisiin, tallentamiseen ja kaikkiin tie-

donjakamiseen.  

 

Instituutissa ei ole käytössä omaa materiaalipankkia, jossa opettajat voisi-

vat jakaa omia luentojaan, tehtäviään, tenttejä tai muuta materiaalia. Sel-

lainen koettiin kuitenkin pääasiallisesti tarpeellisena, vaikka materiaalin 

muokkaaminen ja mahdollinen päivittäminen jäisikin jokaisen omalle vas-

tuulle. Vain työssäoppimiseen liittyen on olemassa tehtävä- ja palaute-

pankki, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi. 

 

 No sitä meillä ei oo, pitäsi olla. Joskus ohimennen on ollut puhetta, 

mutta se olis yks ihan selkee kehittämisen alue, et meijän kursseis-

ta ois tietyt opettajaryhmät, tekis sellaiset perus.. Tai että mä teen 
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vielä vaikka luennot, mut joku tietty porukka kävis ne läpi ja ne lai-

tettais ne tällaseen materiaalipankkiin.  

 

 Mä yritin luoda sitä jossain kurssissa, mutta se ei onnistunut. Et 

meil on niin voimakkaasti ne, et jokaisella on ne omat. Ja se ei oo 

hyvä. Ja tää tota toimii monessa paikassa loistavasti ja musta se on 

hirveen hämmentävää, et se ei lähtenyt täällä toimimaan ollenkaan.

  

Materiaalipankkiin liittyy myös omat haasteensa. Tieto vanhenee nopeasti 

ja materiaalin vaatii jatkuvaa päivittämistä. 

 

 Mun mielestä jossain vaiheessa yritettiin jotain tällaista tehtävä-

pankkia, mutta... Mulle tuli niinku se kynnys, et jos mä laitan sinne 

jotain, ni se ei kuitenkaan ole sellainen yleispätevä, jonka voi aina ja 

ikuisesti antaa sille ryhmälle tai sillä kurssilla opiskeleville. Et ei ole 

sellaista systeemiä käytössä. Kyllä se voisikin varmaan toimia... 

Siinä on monia asioita, siinä on tiedon päivittäminen koko ajan. Se 

on tosi nopeesti aika vanhentunutta se tieto.  

 

5.6 Hankkeet 

 

Erilaisia hankkeita pidetään merkityksellisinä kanavina organisatoriselle 

oppimiselle. Ongelmana on kuitenkin se, että vain hankkeisiin osallistunei-

den opettajien osaaminen lisääntyi, mutta se ei levinnyt koko organisaati-

oon. Toinen hankkeisiin liittyvä heikkous on se, että opettajat kokivat, että 

niihin määrätään, eikä opettajien omia toivomuksia kuunnella. Tämä vai-

kuttaa taas motivaatioon. 

 

Paljon täällä on sitä sellasta pientä hankkeitten kautta tapahtuvaa 

kehittämistyötä, missä on mukana muutamia ihmisiä. Mut sit jos-

sain, jos ajattelee, missä ois koko oppilaitokselle suunnattua... Ehkä 

mä edelleenkin niihin PYY-koulutuksiin nyt sit sillee viittaisin tai pa-
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laisin, et must ne oli ehkä sellasii, mis mietittiin nimenomaan sitä 

oman työn kehittämistä ja sitä kautta myös oppilaitoksen kehittämis-

tä. 

 

Ei saa ite vaikuttaa. Joskus on ollut itellä tilanne, et mut on määrätty 

johonkin hankkeeseen ja toinen opettaja olis halunnut ja ehdotin, et-

tä voidaanko vaihtaa, ni ei käy.  

 

Kyllä se varmaan näin on, et ei sitä, että ootko sä jostakin kiinnos-

tunut, vaan että nyt on tämmönen juttu. Esimerkkinä sanon viime 

vuodesta, kun mut määrättiin yhteen hankkeeseen.  ---  Mä en näh-

nyt niinku yhtään yhtymäpintaa, et mä en opeta ensinnäkään ky-

seistä ainetta. Niin et miks minä? 

 

Lahden diakonian instituutti on osallistunut Osaava-ohjelman hankkeisiin 

vuodesta 2011 alkaen. Näiden hankkeiden tavoitteena on parantaa opet-

tajien osaamista. Haastateltavilta opettajilta kysyttiin ensiksi, että onko ky-

seiset hankkeet heille tuttuja ja ovatko he osallistuneet niihin aktiivisesti. 

Vuosina 2011–2012 toteutettu Pedagoginen yhteistyö ja yhteisöllisyys eli 

PYY-hanke oli selvästi tunnetuin ja se muistivat kaikki opettajat. Sen si-

jaan jatkohanke, vuosina 2012–2013 toteutettu Yksilöllisen ja yhteisöo-

saamisen kehittäminen eli Yksin ja yhdessä –hanke, oli jäänyt paljon vie-

raammaksi. Jopa hankkeissa mukana olleille opettajille sisältö saattoi jää-

dä epäselväksi. Viimeisin eli Kannustavan ja virikkeellisen oppimisympä-

ristön kehittäminen (Kavio) -hanke ajoittuikin pääasiallisesti vasta haastat-

teluja jälkeiseen kevääseen ja hanke ei vielä ollut tuttu opettajilla. Koska 

PYY-hanke oli tutuin opettajille, niin kokemukset perustuvat pääasiassa 

siihen muiden hankkeiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Kaikille opet-

tajille oli varattu resursseja osallistua hankkeeseen. Haastattelussa kysyt-

tiin, että kuinka hankkeet ovat parantaneet opettajien omaa osaamista se-

kä koko organisaation osaamista. Haastattelujen perusteella voidaan tode-

ta, että ne opettajat, jotka olivat mukana hankkeissa, saivat niistä hyötyä. 
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Muiden opettajien ja organisaation saama hyöty jäi vähäiseksi ja hanka-

lasti hahmotettavaksi. 

 

  No PYY oli tosi kiva. Se oli just semmosta niinku vapaampaa ja 

ehkä silleen, että koki ihan omaan arkeen jotain konkreettista ja yh-

teistä keskustelua ja jaettiin ehkä opetusmenetelmiä ja näin. --- Ja 

silleen kuulee eri ihmisiltä, niittenkin, joitten kaa ei muuten oo niin 

paljon tekemisissä, ajatuksia, et miten ne työssään toimii tai ehkä 

sellasta... --- No vaikee sanoo, et kuinka paljon nyt sitte kehityttiin 

organisaationa. 

 

 Se ei mua paljoo oo tässä kyllä liippassut. Tässäpä sen näkee! 

Noin hyvä hanke ja mulla ei oo mitään hajuu! Kyllä niitä aina esitel-

lään, mutta se ite, mitä se tuottaa se hanke, ni se meillä voi jäädä 

hyvin epämääräiseks. --- Saattohoidontyönhanke meillä, pakko nyt 

tässä marmattaa, niin hyviä luentosarjoja kun täällä oli, ni se oli ai-

noastaan niille kahdelle opettajalle, jotka oli siellä mukana. Saatto-

hoito meni ihan kun vesi hanasta solkenaan, eikä saavuttanut tätä 

opettajakuntaa… Kaks vuotta täällä… Mä niin monta kertaa aatte-

lin, että mä haluaisin mennä tonne. 

 

 Ei ole mua lipassut millään lailla (Yksin ja yhdessä –hanke). Kavio 

kuulostaa silleen tutulta, että olin ensimmäisessä luennossa nyt. Mä 

en ole muuten mukana Kaviossa. Ni siinä olin, mut muuten ne jää 

sitte, jos et sä itte ole aktiviinen ja kuulu siihen tiimiin, niin sitten ne 

jää vieraammaksi. Et toki niistä tiedotetaan, missä mennään, mutta 

se on…  

 

 Must tuntu, että mun oma ammatillinen osaaminen kasvo ihan val-

tavasti sen (PYY-hanke) aikana. Mulla meni ihan kokonaan arvioin-

timenetelmät uusiksi niitten parin koulutuksen jälkeen mitä siihen 

liittyi. Et se oli kyllä just organisatorista oppimista, et siellä jaettiin 
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tietoa ja tota taitoa, osaamista ja...  

 

 Mä luulen, että ne jotka on käynyt, ni on saanut paljon. Ja sitte tie-

tysti siellä on niitä, ettei ole halunnut käydä ollenkaan ja ovat sitä 

mieltä että nää on todella huonoja ja näistä ei opi mitään. Mutta se-

kin on niinku se oma asenne. 

 

5.7 Arviointi ja kehittäminen 

 

Haastatteluissa kysyttiin opettajien omaa arviota siitä, että onko organisa-

torinen oppiminen onnistunutta ja riittävää Lahden diakonian instituutissa. 

Oppimista ei pidetty riittävänä, vaikka sitä tapahtuukin. Muutoksen huo-

maaminen voi olla myös vaikeaa. 

 

 No ei. Mut eiks aina pidä ajatella, että pitää kehittää? Mut kyllä tätä 

aluetta nyt varmasti ja mä voisin ajatella, et tää on nimenomaan täl-

lainen tulevaisuuden kehittämisen alue, mitä vois nyt kehittää, kun 

rahatkin vähenee. Et tulisko tätä kautta myös jotain semmosta oi-

vallusta ja luovuutta ja…  

 

Sitä on, mutta onko sitä riittävästi, jos ajatellaan vaikka meidän op-

pilaitoksen elinmahdollisuuksia ja selviämismahdollisuuksia tiukas-

sa taloudellisessa tilanteessa, ni en tiedä. Kyllähän toi on niinku sel-

lainen, jos ajatellaan oppilaitoksen menestymistä ja näin pois päin, 

ni kyllähän sitä pitäis tosi paljon olla sitä oppimista, kun sitä pitäis 

olla sellanen multiosaaja tänä päivänä. Se pirstoutuu hirveän laa-

jaksi se, missä pitäisi kehittyä ja oppia. 

 

Tutkimuksessa kysyttiin, että millaiset vuorovaikutustilanteet opettajat ko-

kivat hyödyllisimmiksi organisatorista oppimista ajatellen. Kaikki haastatte-

luun osallistuneet opettajat toivat esille, että organisaatiossa tulisi olla 

säännöllisesti tapahtuvaa kohtaamista, johon olisi varattu riittävästi aikaa 

vapaamuotoiselle vuorovaikutukselle ja dialogille. Tällä hetkellä ne jäävät 



75 
 
 

 

liian sattumanvaraisiksi ja harvoiksi, eikä niiden sisältökään palvele or-

ganisatorista oppimista. 

 

 Toivoisin et niitä (kehittämispäiviä) vois olla enemmänkin ja sit et ne 

ois vähän jotenkin semmosii säännönmukaisempii, eikä niin, et ker-

ran keväässä, et nyt meillä on kehittämispäivä ja sitte seuraavan 

kerran on ens keväänä. --- Et ehkä, et se ois jotenkin säännönmu-

kaisempaa ja sit mietin, et jotkut semmoset vapaamuotoisetkin ti-

lanteet vois olla ihan kivoja, et ois vaan joku semmonen, et tila, 

kahvia ja sit siellä on joku teema ja siellä vois pistäytyä keskustele-

massa siitä aiheesta.  

 

 Jotenkin mä vaan aattelen, et sille pitäsi antaa aika ja paikka. Nii 

kaikki tietää, että tullaan niinku tän aiheen piiristä tänne näin ja jo-

kainen vois vaikka miettiä yhden menetelmän, minkä on kokenut 

hyväks ja kertoo missä sitä käyttää ja minkälaisissa tilanteissa.  

 

 Kyllä mä tykkään semmosesta, et rauhassa pohditaan ajan kanssa. 

Ehkä sitte ku tulee se tietty piiri tai rinki, kenen kanssa voi sitte va-

paa-ajallakin olla, ni se mahdollistaa enemmän sellasen avoimen 

keskustelun luottamuksella. 

 

 Et meillä ei ole sellaisia keskustelufoorumia... Aina harmitellaan si-

tä, et olis paljon ideoita, mutta meillä ei ole niinku sellaista tiedon 

jakamista ja paikkaa uusien käytänteiden tai vanhojen käytänteiden 

hyväksi toteamiseen. Sitä mä kaipaan enemmän. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, että miten työn laatua voisi kehittää edel-

leen organisatorisen oppimisen avulla ja miten opettajia voisi kannustaa 

entistä enemmän organisatoriseen oppimiseen. Vastauksista ilmeni, että 

opettajat kaipaavat erityisesti tukea kurssien sisältöjen parantamiseen 

esimerkiksi uusin opetusmenetelmin. Motivoinnin kannalta pidettiin erityi-
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sen tärkeänä vastuun ja päätäntävallan lisäämistä sekä sitä, että organisa-

toriselle oppimiselle annettaisiin enemmän resursseja ja se olisi syste-

maattisempaa. 

 

 Uusii ideoita, että millä muulla tavoin tän saman asian voisinkin 

tehdä toisin. Ja kyl mä ite huomaan, että mulla alkaa olla jo osittain, 

sillee toistaa itseään, tiettyjä menetelmiä tai tämmösii, että ehkä sen 

suhteen... Ja ehkä just jotain päätäntäjärjetelmien uudistamista tai 

silleen. Miten sitä vastuuta ja tällasta jaetaan ja kuka huolehtis mis-

täkin asiasta.  

 

 Menetelmissäkin et voisko olla jotain semmosta, et jos on pakko 

pihistää vaikka lähitunneissa, ni… Tai voisko siellä olla kaks ryh-

mää samaan aikaan, vaikka kuinka puhutaan, et isot ryhmät, mut-

ta… Tietoja jaettais, olis se materiaalipankki… Kokouksissa väki 

kokis, et täällä voidaan tehdä päätöksiä ja vähän päättääkin, ni sil-

loin se tuo vähän pohjaa, et löytyy sitä motivaatiota miettiä asioita, 

kun tietää, et siit oikeesti… Eikä se on vaan sit et johtoryhmä päät-

tää, milloin johtoryhmä ehtii käsitellä.  

 

 Mä kokisin että ne olis hirveen tärkeitä ne sellaset, miksikä niitä nyt 

nimittäis, ne sellaset niinku oppiaineen kehittämiset. Kun meillä on 

nää tutkinnon osat, niin ne tutkinnot osat on liian laajoja, koska siel-

lä ei kuitenkaan kaikki opeta kaikkea. Et jos aatellaan jotain, mitä 

mä nyt sanoisin, vaik laboraatio-opetusta, ni ne opettajat jotka opet-

taa sitä, ni kehittäis sitä, ensiapuopettajat kehittäis ensiapua, lääke-

hoidon lääkehoitoa.. Silloin päästäis heti siihen asiaan ja sit pääs-

täis pidemmälle. 

 

 No siis johdolla, ilman muuta johdolla on asian kanssa tekemistä. 

Miten johto kannustaa siihen ja minkälainen se ylätasolta luotu il-

mapiiri on sille asialla.  
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 Joo, systemaattisuutta ennen kaikkea. Varmaan tän tärkeyden tie-

dostaminen ja miettiminen ja pohtiminen, että mitä se niinku täällä 

meijän oppilaitoksessa oikeesti on. Sellainen tietty mallintaminen. 

 

5.8 Opetuksen laatu 

 

Tutkimuksessa kytkettiin organisatorinen oppiminen työn laatuun. Opetus-

hallitus on antanut monenlaisia ohjeistusta ja suosituksia koskien laatua ja 

sen hallintaa. Myös rahoitukseen vaikuttavat tiettyjen kriteereiden täytty-

minen. Haastattelussa selvitettiin, kuinka hyvin opettajat ovat tietoisia näis-

tä ja miten se näkyy heidän työssään sekä sitä, kuinka organisatorisella 

oppimisella voitaisiin parantaa työn laatua. Suurin osa haastateltavista oli 

kyllä kuullut rahoitukseen vaikuttavista mittareista, mutta kukaan ei osan-

nut luetella kaikkia ulkoa. Parhaiten muistettiin keskeytysprosentti. 

 

 No siis, oonhan mä kuullut ne mittarit. Ja sitte kyl oon mä tavallaan 

tietoinen, et mitä asioita ne kattoo, et mitkä vaikuttaa siihen rahan 

määrään. Tai en mä nyt osaa nimetä niitä mittareitten nimiä, mutta 

siis silleen tiedän, mitkä asiat vaikuttaa esimerkiksi niihin, et pal-

jonks me saadaan tulospalkkiota tai näitä sitten. 

 

No yhä enempi ja enempi tietoinen joo, mut ehkä sitä ei niinku tos-

sa lehtori työssä ajattele päivittäin. No läpäsyhän on semmonen tu-

losrahoituksen tärkein mittari. Läpäsy ja se, että opiskelijat työllistyis 

ja sehän vaikuttaa. -- Toki se läpäsy, siihenhän vaikuttaa ryhmän-

vastuuopettajan työ, aineenopettajan työ, kaikkien opettajien teke-

mä työ vaikuttaa siihen läpäsyyn. 

 

Laatustrategia, laadunhallintasuositus ja kehittämissuunnitelma eivät juuri 

näkyneet opettajien arkisessa työssä tai ainakaan sitä ei tiedosteta. 
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 No kyl ne varmaan näkyy siinä, mitä meiltä vaaditaan ja mitä taas 

sitte johto vaatii meiltä tai PYYtää tarkailemaan, mut ei ehkä mun 

siinä, siis asiakirjoina tai tämmöisinä käsitteinä ei näy mun siinä ar-

kityössä, mut et sisältöinä ehkä taustalla. 

 

 Itseasiassa ei ole tuttuja. Niitä ei mun mielestä täällä käydä sillee, 

mitä mä en pidä yhtään huonona. Varsinkin kun mennään pienillä 

resursseilla, ni sillo tuntuu et hei, et jos tässäkin oltais keskitytty sii-

hen ydinosaamiseen, ni me mentäis pidemmälle, ku et me pyörite-

tään semmosta asiaa, mikä ei ehkä kuitenkaan ole meille merkityk-

sellinen. Ymmärrän kyllä et taustat pitäis tuntea, mut olisko se sitte 

joku muu keino. 

  

Opettajia pyydettiin myös kertomaan, kuinka hyvin instituutti on menesty-

nyt rahoitukseen vaikuttavilla mittareilla. Kaksi opettajaa arvioi, että insti-

tuutti oli menestynyt melko hyvin. Kolme haastateltavaa totesi, että me-

nestys on ollut heikkoa ja yhdellä haastateltavalla ei ollut selkeää käsitystä 

asiasta. 

 

 En osaa sanoa, että onko niitä joskus kokouksissa. Voi olla, että 

niitä on jollain lailla käyty, mutta ne on taas just niitä, et jos niitten 

kanssa ei työskentele… Et mun mielestä meijän koulutuspäälliköt 

on ollut näissä arviointi- ja laatuseminaareissa. Ja he tietysti myös 

vastaa näistä. 

 

 No mä en muista, et olisi nähnyt valtakunnallista vertailua, mut kyl-

hän esimerkiksi viime keväänä niistä puhuttiin. Et niitä on tuotu esil-

le, et ei ne oo missään pimennossa. Ni mun mielestä me ollaan kui-

tenkin pärjätty sillee hyvin.  

 

 No huonosti, koska nythän me ei olla tulosrahoitusta saatu moneen 

vuoteen, eikä saada ilmeisesti ens vuodellekaan. Et siinä ollaan 
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niinku perässähiihtäjiä. 

 

Toinen tärkeä näkökulma tutkimuksessa oli se, miten opettajat itse arvioi-

vat oman työnsä laatua. Tärkeämmäksi mittariksi nousi opiskelijoilta saatu 

palaute. Sen mainitsi viisi haastateltavaa opettajaa. 

 

Mun opiskelijat ois suht tyytyväisiä ja sit, et mä oisin ite tyytyväinen. 

Ja sit ku eihän mun työtäni kauheesti täällä kukaan muu nää tai nä-

kyyhän se sit välillisesti ehkä sitte työssäoppimisjaksoilla, et miten 

ne siellä pärjää tai minkälaista tietoa ne... Onko ne tyytyväisiä sii-

hen, et ne on saanut koulusta niitä valmiuksia. Et ehkä se on mulla 

se tärkein juttu. 

 

No sitte tietysti koulutukset ja kirjallisuus, et oman tiedon päivittämi-

nen. Et sä puhut ajan tasalla olevasta tiedosta ja jotenkin jaksaisit 

pitää ittesi sillä lailla tuoreena, et… Mun mielestä se laatu tulee sii-

tä. -- Must se on sellai, et kenttä on sellai hyväkin laadun mittari. 

 

No palautteesta, palautteen perusteella.. Ja sitten tentti kun on, mi-

ten tentti… miten tavoitteet jotka on ollut kurssille, niin tota, näyttää-

kö että ne täytyy.  

 

Et kyl mä ehkä jotenkin sitten asetan ne mittarit niin, että voinko mä 

rehellisesti seistä sen päivän tehdyn työn takana. Et onko se niin, 

joskaan se ei ole huippua tai se ei ole täysin pilkun tarkkaa jonkun 

ohjeistuksen mukainen, mutta onko se sellaista, että mä voin rehel-

lisesti seistä se takana. Ja silloin jos mulla on hyvä omatunto siitä, 

että mä voin tän asian takana seistä, ni silloin se on mun mielestä 

onnistunut työtä. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, että onko instituutti uudistu-

miskykyinen ja ketterä reagoimaan muutoksiin. Jatkuvasti muuttuva toi-
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mintaympäristö edellyttää organisaatiolta kykyä sopeuttaa toimintaansa ja 

oppia jatkuvasti uutta voidakseen vastata uusiin vaatimuksiin. Haastatelta-

vat opettajat olivat melko yksimielisiä siitä, että instituutti on pystynyt vas-

taamaan muuttuviin vaatimuksiin, mutta reagointi on hidasta ja ennakoi-

mista kaivataan enemmän. 

 

  No ehkä meillä ei olla riittävän ennakoivia. Tai mä ainakin ajattelen, 

että pitäis aina olla vähän askeleen edellä ja jotenkin pystyy ennus-

tamaan, et mihin tilanteet menee. Mut kyl me ollaan vielä pystytty 

kaikki säästöt ja kaikki ne, mitä täl hetkellä on ollut ja opiskelijamää-

rä tai – paikka leikkaukset, ni sitte selviämään tähän mennessä, 

mutta... 

 

 No kyl tääkin on sen verran iso organisaatio, et tota noin, ei nää 

organisaatiot nopeesti reagoi mihinkään. Et kyl siinä menee niinku 

yllättävän kauan aikaa, et se on vaan hyväksyttävä.   

 

 Sehän on sitten johdon asia, että ollaanko ketteriä vai ei. Mutta kyl-

lä, uskon siihen, että ihan isoissakin linjoissa pystytään tehdä niitä 

suunnanmuutoksia tai laajentaa tai supistaa tai mitä ikinään sitten 

tehdäänkää. 

 

Töitä tehdään työn laadun parantamiseksi. Tutkimuksessa haluttiin selvit-

tää, että ketkä tekevät töitä organisaation kehittämiseksi – onko se kaikki-

en organisaation jäsenten yhteinen tavoite vai lähinnä johdon asia. Vasta-

uksista kävi ilmi, että opettajat eivät ole juuri mukana kehitystyössä, vaikka 

he ovatkin merkittävässä asemassa toimenpiteiden toteuttajina. Opiskeli-

jahuolto koettiin kuitenkin erityisen toimivaksi ja laadukkaaksi. Se osaltaan 

tukee organisaation työn laadun parantamista ja mittareiden asettamien 

tavoitteiden saavuttamista. 
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No kyllä se johtoporras tietenkin miettii siitä, koska konkreetia on se, että 

me voidaan antaa miljoonaa erilaista vinkkiä, mut se pysähtyy siihen, jos 

ei oo resurssia. Eli johto määrittelee kuitenkin sen resurssin ja sitä kautta 

johto… Johdolla on sellanen laajempi näkemys siihen, että mihin meijän 

on niinku hyvä panostaa. Et se mitä me tietysti voidaan tuoda esille, et 

mitkä me opettajakunta koetaan merkitykselliseks siinä, et se opiskelija 

niinku kulkee siellä mukana. 

 

 Mun mielestä meillä on töissä sellasta väkee, joka kauheesti välit-

tää opiskelijoista, et siinä mielessä se on sitä kautta yhteinen asia. 

Ja varsinkin sit meijän opiskelijahuoltohenkilöstössä on sellasta siis, 

jotka sydän lämpimänä tekee sitä työtä ammatillisesti.  

 

Kun meil on sitte mun mielestä äärimäisen hyvin toimiva opo- ja eri-

tyisopettajajärjestelmä. 

 

Haastateltavilta kysyttiin vielä, että miten organisatorinen oppiminen pa-

rantaa työn laatua. Tutkimuksessa ilmeni, että opettajat kokivat sen vaikut-

tavan etenkin sen kautta, että asioihin saadaan useampia näkökulmia, kun 

ne eivät jää vain yhden ihmisen ajattelun ja pohdinnan varaan. Sitä kautta 

organisaatiossa saadaan tehokkaimmat ja parhaiksi havaitut toimintamallit 

sekä viimeisin tieto ja osaaminen yhteiseen käyttöön. Loppujen lopuksi 

kyse on siitä, kuinka ammattitaitoisia opiskelijoita Lahden diakonian insti-

tuutista valmistuu ja siirtyy työelämään. 

 

Jotenkin sitä, et nythän me vähän niinku yksin puurretaan. Mä voi-

sin kuvitella, et se tois niinku laatua siihen opetukseen, mut sitte se 

tois myös jaksamista mulle ja sitä kautta taas työhyvinvointia. 

 

Kylhän se antaa siihen niinku monipuolisuutta. Ja sitte sellasta, ku 

sitä on useampi ihminen niinku pähkäillyt tai ettinyt useammasta 

paikasta materiaalia siihen, ni kyl se tekee siitä selkeesti laaduk-

kaammaks. Et sillon se ei oo yhden ihmisen ajattelun kautta. 
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Kaikella tavalla. Jotenkin se, että jaetaan tietoo, opitaan toinen toi-

silta, nähdään miten joku muu toimii, kuullaan miten joku muu toi-

mii, ni sehän on sitä parhaimmillaan. Ja joku kertoo jonkun onnistu-

neen, et näin kannatti tämän ryhmän kanssa tehdä ja toi ei toiminut 

taas ollenkaan ton ryhmän kanssa, ni kyl se vie asiaa eteenpäin. 

 

Mitä enemmän täällä organisaatiossa niinku yhdessä ja dialogiassa 

ja vuorovaikutuksessa on aikaa kehittää ja keskustelua, niin tuohan 

se todellaki laatua. Että kyllähän se sitte päätyy siihen opiskelijan 

osaamisen ja siihen ammattitaitoiseen väestöön, jota menee tonne 

työkentille. 
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6 TULOSTEN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Keskeistä tässä tutkimuksessa oli se, että minkälaista organisatorista op-

pimista Lahden diakonian instituutissa esiintyy ja miten se vaikuttaa ope-

tuksen laatuun. Tutkimus osoittaa, että kyseisessä organisaatiossa on vai-

kea tunnistaa organisatorista oppimista. Jonkinlaista organisatorista oppi-

mista on toki kaikissa organisaatioissa, mutta Lahden diakonian instituu-

tissa se ei ole kovin tietoista, systemaattista ja tavoitteellista. Satunnaisesti 

opettajat toki saavat vinkkejä toinen toisiltaan ja pääsevät osallistumaan 

erilaisiin koulutuksiin, mutta se ei vielä riitä täyttämään organisatorisen 

oppimisen kriteereitä. Painopiste on selvästi enemmän yksilön oppimises-

sa. Sellaisia esimerkkejä, joissa kaikki opettajat osallistuvat organisaation 

kehittämiseen, ei tutkimuksessa tullut esille. 

 

Alaongelmina esitettiin seuraavat kysymykset: 

1. Miten organisaatio tukee oppimista Lahden diakonian instituutissa? 

2. Kuinka opettajat oppivat toinen toisiltaan? 

3. Mistä opettajien työn laatu muodostuu? 

4. Miten organisatorisella oppimisella voidaan vaikuttaa työn laatuun? 

Ensimmäiseen kysymykseen voidaan todeta, että organisaatio ei tue riittä-

västi oppimista. Ammatillisessa laadunhallintasuosituksessa kuitenkin to-

detaan, että organisatorinen oppiminen ei onnistu ilman, että puitteet, ra-

kenteet ja toimintamallit mahdollistavat tiedon ja osaamisen siirtymisen. 

Henkilöstöä tulee kuulla ja sen tulee itse osallistua kehittämistoimintaan. 

(Opetushallitus, 2008, s. 22–23) Itseään saa toki kehittää rajoituksetta 

esimerkiksi omalla ajalla, mutta siihen varattuja resursseja on vähennetty. 

Lähtökohtana tulisi olla se, että osaaminen ja oppiminen ovat osa strategi-

aa. Organisatorista oppimista ei synny vain vahingossa, vaan sen täytyy 

olla osa systemaattista ja tietoista. Organisaatiokulttuuria ja johtamista ei 

pidetty kovin kannustavana oppimista ajatellen. Hyvää on kuitenkin se, 

että virheiden tekemistä ei tarvitse pelätä. Ammatillisen koulutuksen laa-

dunhallintasuositus muistuttaa, että oppimiseen ja kehittämiseen kannus-

tava ilmapiiri ja toimintakulttuuri ovat innovatiivisuuden ja luovuuden edel-
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lytyksiä. Jokaista organisaation jäsentä kannustetaan olemaan aloitteelli-

nen ja käyttämään uusia, innovatiivisia työtapoja. (Opetushallitus, 2008, s. 

20–21) Vaikka instituutin ilmapiiriä muuten pidettiin hyvänä, niin tutkimuk-

sen mukaan siitä puuttuu edellä mainitut organisatorisen oppimisen edelly-

tykset.  

 

Myös organisaatiorakenne on haastava organisatorista oppimista ajatel-

len. Opettajat tekevät työtä hyvin itsenäisesti ja kokevat ajoittain myös yk-

sinäisyyttä, kun toista saman aineen opettajaa ei välttämättä ole. Se tekee 

organisaatiosta myös haavoittuvamman. Yksi ratkaisu yksinäisyyden vä-

hentämiseksi ja organisatorisen oppimisen tukemiseksi olisi tiimien käyt-

täminen tai pariopetus niin, ettei se edellyttäisi lisäresursseja. Esimerkiksi 

kaksi opettajaa voi vetää kaksi kurssia yhdessä ja kehittää niiden sisältöä, 

tai useamman opettajan tiimi vastaa tietyistä kursseista. Myös ammatilli-

sen koulutuksen laadunhallintasuositus rohkaisee kokeilemaan uusia ta-

poja toimia: Luovuttaa voi edistää järjestämällä erilaisia yhteistyömuotoja 

ja uusia käytäntöjä täytyy kokeilla silläkin uhalla, että ne eivät toimikaan 

odotetulla tavalla. Uutta ei synny ilman, että aikaisempia toimintamalleja ja 

periaatteita kyseenalaistetaan ja tarvittaessa hylätään. (Argyris, 1977, s. 

116–118). Lahden diakonian instituutissa vanhojen toimintamalleja ei juuri 

kyseenalaisteta. Tämä selittyy osaltaan kiireellä, jolloin on helpompaa teh-

dä asiat tutulla tavalla kuin alkaa opetella uutta. Tällöin myös tehokkaam-

mat ja paremmat toimintamallit eivät pääse käytäntöön. Myös Crossan et. 

al puhuvat jännitteestä uuden ja vanhan opitun välillä (Crossan et al. 1999, 

s. 523–524). Myös työn pirstaleisuus tuo oman haasteensa; jatkuvasti 

vaihtuvat kurssit eivät anna mahdollisuutta kehittää kurssia pitkäjänteisesti 

ja paneutua sisältöön kovin syvällisesti. Tätä ongelmaa ei tosin ole kaikilla 

opettajilla ja yksi haastateltava piti sitä myös rikkautena, kun omaa osaa-

mista on pakko laajentaa uusien kurssien myötä.  
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Toinen organisaatiorakenteeseen liittyvä ongelma on opettajien vähäinen 

oikeus tehdä päätöksiä. Lähes kaikki haastateltavat opettajat kritisoivat 

sitä, että pieninkin päätettävä asia täytyy viedä johtoryhmään käsiteltäväk-

si. Tällainen järjestelmä on kömpelö, eikä kannusta opettajia. Johdon tulee 

mahdollistaa uuden tiedon luominen, ei kontrolloida sitä. Esimerkiksi tie-

tyillä työryhmillä voisi olla myös valtaa päättää aihealuettaan koskevista 

asioista. Silloin myös ryhmässä mukana olevat opettajat voisivat kokea 

kehittämistyön merkityksellisemmäksi. Nonaka (1994) puhuu organisatori-

sen tiedon luomisen yhteydessä autonomiasta eli sisäisestä itsenäisyy-

destä. Hänen mukaan sitä voi esiintyä organisaatiossa yksilöissä, ryhmis-

sä tai organisatorisella tasolla. Nonaka (1994) toteaa, että autonomian 

myötä yksilön motivaatio luoda uutta osaamista yleensä kasvaa ja sen 

myötä myös vapaus omaksua uutta tietoa lisääntyy. (Nonaka, 1994, s. 18) 

Tätä yksilöihin kohdistuvaa ajatusta voidaan soveltaa myös erilaisiin ryh-

miin. Autonomiaan mielletään kuuluvan myös jonkinlainen päätösvalta. 

Myös Dixon (1994) huomauttaa, että niillä organisaation jäsenillä, joilla on 

vastuu toiminnasta, täytyy olla myös omaa harkintavaltaa tehdä tarvittavia 

muutoksia (Dixon, 1994, s. 92).  

 

Tutkimuksen mukaan Lahden diakonian instituutissa olevat tietojärjestel-

mät eivät tue organisatorista oppimista. Toisaalta järjestelmien toimittajia 

on Suomessa niin vähän, että todellista valinnan varaa niissä ei ole. Säh-

köpostilla jaetaan paljon tietoa, mutta esimerkiksi videoneuvotteluja tai 

muita sen tapaisia vuorovaikutteisia järjestelmiä instituutissa ei ole käytös-

sä, koska niille ei koeta olevan tarvetta. Organisaatiossa on käytössä 

myös ImS-toimintajärjestelmä, mutta ilmeisesti sillä ei ole kovin suurta 

merkitystä, koska ainoastaan yksi opettaja mainitsi sen, eikä hänkään pi-

tänyt sitä erityisen tarpeellisena. Ehkä selkein kehittämisen mahdollisuus 

nykyisillä järjestelmillä olisi jonkinlaisen materiaalipankin kehittäminen. 

Tällä hetkellä hämmästyttävän moni opettaja joutuu luomaan itse kaiken 

materiaalin, jota opetuksessa tarvitaan esimerkiksi kurssien vaihtuessa. 

Toki siihen liittyy myös isoja haasteita, suurimpana tiedon päivittäminen. 
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Toisena alaongelmana kysyttiin, että kuinka opettajat oppivat toinen toisil-

taan. Lyhyesti voidaan todeta, että se jää hyvin vähäiseksi. Opettajat 

suunnittelevat kurssinsa ja luentonsa pääasiallisesti yksin ja tekevät itse 

suurimman osan materiaaleista. Lähes jokainen haastateltava toi esille 

sen, että organisatoriselle oppimiselle välttämätöntä vuorovaikutusta ja 

dialogia ei käydä tarpeeksi. Kuitenkin useat tutkijat, kuten Nonaka (1994), 

Dixon (1999) ja Crossan et al. korostavat vuorovaikutuksen ja dialogin 

keskeistä merkitystä oppimiselle. Usein syynä on kiire, mutta myös se, että 

siihen ei ole varattu aikaa ja paikkaa. Kuitenkin esimerkiksi ammatillisen 

koulutuksen laadunhallintasuosituksessa sanotaan, että koulutuksen jär-

jestäjän tulee kannustaa henkilöstöä oman osaamisen jakamiseen koko 

organisaation hyödyntämiseen ja varata siihen myös riittävät resurssit. 

(Opetushallitus, 2008, s. 22–23) 

 

Ohlsson (2013) tutki opettajien tiimityöskentelyä. Tutkittavat tiimit käyttivät 

kokoontumisiin suurin piirtein saman verran aikaa viikoittain eli tunnin tai 

kaksi, mutta ratkaisevaksi eroksi muodostui se, mihin aika käytettiin. Niis-

sä tiimeissä, joissa käytiin dialogia yhteisistä tehtävistä ja ratkottiin käy-

tännön ongelmia, koettiin paljon positiivista oppimista muilta tiimin jäsenil-

tä. Sen sijaan tiimeissä, joissa keskityttiin pääasiassa aikatauluasioihin ja 

rutiineihin, koettiin oppimista huomattavasti heikommin. (Ohlsson, 2013, s. 

300–301) Lahden diakonian instituutissa kokoonnutaan säännöllisesti, 

mutta niissä ei käydä edellä kuvattua oppimiseen johtavaa dialogia, vaan 

ne ovat enemmänkin tiedotusluonteisia. Ylipäätään tiimityöskentelyä ei 

tutkimuksen mukaan ole. Parhaiten organisatorisen oppimisen edellyttä-

mää vuorovaikutusta esiintyi erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa. On 

kuitenkin kyseenalaista, että voidaanko niissä syntynyttä uutta osaamista 

kutsua organisatoriseksi oppimiseksi. Tutkimuksessa kävi ilmi, että osaa-

minen jää pääasiassa ryhmissä ja hankkeissa mukana olleille muutamille 

opettajille, eikä se leviä laajemmalti organisaatioon. Se onkin yksi esille 

tullut haaste, että kuinka sinällään hyvien hankkeiden tuoma osaaminen 

saadaan levitettyä koko organisaation pääomaksi. 
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Instituutissa työskentelevien opettajien välit ovat pääasiassa hyvät. Orga-

nisaation sisällä on muodostunut myös tiiviimpiä ryhmiä, jotka kokoontuvat 

vapaa-ajallakin. Näissä ryhmissä on hedelmällistä vuorovaikutusta ja 

osaamista jaetaan toinen toisille. Nonaka et al. (2000) ovat todenneet, että 

erityisesti hiljaisen tiedon jakaminen edellyttää vahvaa luottamusta ja välit-

tämistä organisaation jäsenten välillä. Myös organisaation ilmapiirillä on 

merkitystä; sen jäsenten täytyy tuntea olonsa turvalliseksi jakaakseen tie-

toa toinen toisille. (Nonaka et al. 2000, s. 28). Myös Ohlsson (2013) koros-

ti ilmapiirin merkitystä. Hyvän ilmapiirin tunnusmerkkinä hän pitää vahvaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta (Ohlsson, 2013, 301.)  Tämä 

edellytykset eivät aina täyty instituutissa. Kaikki opettajat eivät ole haluk-

kaita osallistumaan esimerkiksi erilaisiin hankkeisiin tai jakamaan omaa 

osaamistaan tai tekemiään materiaaleja muille. Ammatillisen koulutuksen 

laadunhallintasuosituksen mukaan on kuitenkin tärkeää, että koko henki-

löstö on sitoutunut kehittämiseen. (Opetushallitus, 2008, s. 20–21). Myös 

Dixon (1994) toteaa, että vastuu uuden tiedon luomisesta täytyy olla kaikil-

la organisaation jäsenillä (Dixon, 1994, s. 72). 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin muutama organisato-

risen oppimisen malli.  Tunnetuin lienee Nonakan (1994) kehittämä uuden 

tiedon luomisen teoria eli niin kutsuttu SECI-malli. Tutkimuksen mukaan 

Lahden diakonian instituutissa tapahtuu varsin vähän SECI-mallin mukais-

ta tiedon luomista. Nonaka (1994) painottaa jatkuvaa vuorovaikutusta eri-

tyisesti hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen tiedon välillä. Eniten instituutissa 

esiintyy yhdistämistä eli eksplisiittisen tiedon yhdistämistä, joka voi tapah-

tua esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Hiljainen tieto ilmentyy enemmän-

kin toiminnassa. Koska opettajat työskentelevät vähän yhdessä, niin hil-

jaista tietoa ei juuri pääse siirtymään. 

 

SECI-mallin yhteydessä Nonaka (1994) puhuu myös ba:sta, jolla tarkoite-

taan tilaa, joka mahdollistaa kokemuksen, tiedon ja ajatusten jakamisen. 



88 
 
 

 

Tutkimuksessa tuli selvästi esille, että tällainen tila, tai toisin sanoen aika 

ja paikka organisatoriselle oppimiselle, instituutista puuttuu. Tutkimuksen 

mukaan se voi olla jopa suurin este organisatoriselle oppimiselle Lahden 

diakonian instituutissa. 

 

Myös Crossan et al. pitävät tärkeänä kehittämässään organisatorisen op-

pimisen mallissa, että organisaation jäsenet pääsevät jakamaan tietoa ja 

jaettua ymmärrystä kehitetään yhdessä edelleen (Crossan et al. 1999, s. 

523–524). Tätä tapahtuu joissakin työryhmissä Lahden diakonian instituu-

tissa, mutta sille olisi tutkimuksen mukaan selvästi enemmän tarvetta. 

Myös 4I-mallin mukainen prosessi vaatii runsaasti vuorovaikutusta ja re-

sursseja. Malli kuvaa, kuinka yksilöiden sisäisistä näkemyksistä jalostuu 

keskustelujen, dialogien, jaetun ymmärryksen ja yhteisen toiminnan kautta 

osaamista, joka sisältyy lopulta toimintamalleihin ja rutiineihin. (Crossan et 

al. 1999, s. 523–524).  Tämän tutkimuksen mukaan instituutissa ei ole tä-

män kaltaista tietoista ja systemaattista organisatorisen oppimisen pro-

sessia, jossa on selkeä alku ja loppu. 

 

Dixon (1994) kuvaa organisatorista oppimista kehänä. Vuonvaikutuksen ja 

dialogin merkitys korostuu erityisesti prosessin kolmannessa vaiheessa eli 

yhteisessä tiedon tulkinnassa. Yhteinen tulkinta voi synnyttää uutta osaa-

mista, jota ei aikaisemmin ole ollut yksittäisillä organisaation jäsenillä. Di-

xon, 1994, s. 72–79). Tällaista yhteistä tulkintaa ei tapahdu Lahden dia-

konian instituutissa opettajien keskuudessa. Vaikka kaikissa organisatori-

sen oppimisen malleissa korostetaan huomattavan paljon vuorovaikutuk-

sen merkitystä, niin Dixonin (1994) mukaan pelkkä mahdollisuus vuorovai-

kutukseen ei vielä riitä, vaan tarvitaan myös oikeanlaiset olosuhteet, joihin 

vaikuttavat erimerkiksi yhteiset arvot. Tutkimukseen osallistuneet opettajat 

olivat sitä mieltä, että instituutissa tapahtuisi kyllä organisatorista oppimis-

ta, jos sille olisi varattu aikaa ja paikka eli olosuhteet ovat muuten otolliset. 

Tärkeä Dixonin (1994) mallissa on myös neljäs askel, jossa uusi osaami-

nen otetaan osaksi organisaation toimintaa. Ilman sitä oppiminen on jok-
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seenkin turhaa (Dixon, 1994, s. 72–79). Yksi Lahden diakonian instituutin 

haasteista onkin se, että kuinka esimerkiksi erilaisissa hankkeissa tai työ-

ryhmissä hankittu osaaminen saadaan levitettyä koko organisaatioon ja 

osaksi sen toimintaa. Dixon (1994) korostaa vielä, että jos organisatorisen 

oppimisen kehän askeleet ovat irti toisistaan, organisatorista oppimista ei 

tapahdu. Yksittäisiä elementtejä instituutista löytyy kyllä, mutta ne eivät 

muodosta jatkuvaa prosessia ja siksi voidaan todeta, että tällä hetkellä 

Dixonin organisatorisen oppimisen kehän kaltaista organisatorista oppi-

mista ei instituutissa esiinny.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan laatua kahdesta eri näkökulmasta. Toinen on 

opetushallituksen asettamat laatusuositukset sekä rahoitukseen vaikutta-

vat tekijät. Lahden diakonian instituutti ei ole viime vuosina saanut tulok-

sellisuusrahoitusta eli siltä osin laatutavoitteet eivät ole täyttyneet. Töitä 

asian eteen on tehty. Erityisesti opiskelijahuoltoryhmä ja sen tekemä työ 

sai varsin hyvää palautetta haastateltavilta opettajilta. Opiskelijahuolto-

ryhmään kuuluvat koulutuspäälliköt, erityisopettaja, kuraattori, terveyden-

hoitaja, opinto-ohjaaja ja siellä käy kuultavana ryhmien vastuuopettajat. 

Vaikka opiskelijahuoltoryhmä tekeekin hyvää työtä, se ei riitä tulokselli-

suusrahoituksen mittareilla. Olisi tärkeää, että organisaatiossa mietittäisi, 

miten laatua voidaan parantaa, että tulosrahoituksen tavoitteet saavute-

taan ja kuinka jokainen voi omassa työssään olla tukemassa yhteistä ta-

voitetta. Siinä on myös paikka organisatoriselle oppimiselle, että parhaaksi 

havaitut käytännöt saadaan kaikkien käyttöön. 

 

Toinen näkökulma laatuun on opettajien oma näkemys. Haastateltavilta 

opettajilta kysyttiin, että miten he itse arvioivat oman työnsä laatua. Tär-

keimpänä mittarina opettajat pitävät opiskelijoilta saamaansa palautetta. 

Se onkin oikein hyvä mittari sikäli, että opiskelijat ovat palvelun eli opetuk-

sen ”käyttäjäasiakkaita”. Palautetta tulee paljon ja se on myös suoraa, ei-

kä aina liity itse opetukseen ja sen laatuun, vaan esimerkiksi opettajan 

ulkonäköön. Onkin oleellista tunnistaa oleellinen palaute ja kehittää ope-
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tusta sen pohjalta. Toisaalta varsinkaan ensimmäisen vuoden opiskelijat 

tuskin tietävät, mitä työelämä heiltä odottaa. 

 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa todetaan, että jo-

kaisen työntekijän tulee olla tietoinen omasta tehtävästään koulutuspalve-

lujen tuottamisessa ja kehittää laatua yhteistyössä muiden organisaatiossa 

toimivien kanssa (Opetushallitus, 2008, 14). Tutkimus osoitti, että tämä ei 

käytännössä toteudu Lahden diakonian instituutissa. Haastateltavat uskoi-

vat kyllä, että jokainen opettaja haluaa kehittää omaa työtään omalla taval-

laan, mutta Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen mukaista 

yhteistyötä ja organisatorista oppimista ei esiinny. Tietoinen kehittäminen 

on jäänyt johtoryhmän tehtäväksi. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että 

olisi tärkeää saada kehitystyöhön myös opettajat mukaan, sillä heillä on 

paras asiantuntemus ja tuntuma organisaation pääasialliseen työhön eli 

opettamiseen.  

 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen mukaan johto määrit-

telee organisaatiolle selkeän suunnan ja luo edellytykset vision suuntaisel-

le toiminnalle. Sen tulee myös varmistaa, että henkilöstö tietää asetetut 

tavoitteet ja toimii niiden mukaan. Koulutuksen järjestäjä myös seuraa ja 

ennakoi jatkuvasti sekä sisäisessä että ulkoisessa toimintaympäristössä 

tapahtuvia muutoksia ja hyödyntää tietoa toiminnan suunnittelussa.  (Ope-

tushallitus, 2008, 15) Myös Antonacopoulous (2006) muistuttaa, että sekä 

yksilön että organisatorisen oppimisen kannalta on tärkeää, että oppimi-

selle on asetettu tavoite, jota kohti ponnistella. Oppimisprosessia – ja si-

sältöä täytyy myös tarkastella uudelleen, kun oppimisen tavoitteet kehitty-

vät ja muuttuvat. (Antonacopoulous, 2006, s. 462) Tutkimuksesta välittyi, 

että Lahden diakonian instituutissa ei ole määritelty selkeää tavoitetta ope-

tuksen laadulle. Toki osa minimitavoitteista tulee rahoitukseen vaikuttavista 

mittareista, mutta nekin olivat melko vieraita haastateltaville opettajille. 

Heillä ollut selkää käsitystä siitä, miten instituutti on menestynyt kyseisillä 

mittareilla tai minkälaisiin lukemiin organisaatio pyrkii. Myös ammatillisen 
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koulutuksen laadunhallintasuositus, kehittämissuunnitelma ja ammatillisen 

koulutuksen laatustrategia olivat tuntemattomia haastateltaville opettajille. 

 

Lahden diakonian instituutin tärkein tehtävä on huolehtia, että opiskelija 

saavuttaa muuttuvan työelämän vaatimuksia vastaavan ammattiosaami-

sen sekä elämäntaidon valmiudet. Työelämä jaksoilla voidaan varmistaa, 

että opettajilla ja organisaatiolla säilyy ajantasainen tieto siitä, mitä työ-

elämä odottaa. Useampi haastateltava kaipasikin niitä enemmän. Myös 

ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus pitää niitä tärkeinä. 

 

Neljäntenä alaongelmana kysyttiin, että miten organisatorisella oppimisella 

voidaan vaikuttaa työn laatuun. Tutkimuksen mukaan organisatorisesta 

oppimisesta olisi paljon hyötyä Lahden diakonian instituutille. Tulokset tu-

kevat kirjallisuuskatsauksessa esitettyä väitettä, että organisatorisella op-

pimisella voidaan lisätä suorituskykyä ja vastata muuttuvan toimintaympä-

ristön tuomiin haasteisiin. Se myös vähentää yksinäisyyden tunnetta ja 

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kohentaa työhyvinvointia. Asioiden 

pohtiminen useasta eri näkökulmasta myös parantaa työn laatua. Tehok-

kaiden toimintamallien löytäminen mahdollistaa niukkenevien resursseiden 

parhaan mahdollisen käytön laatua heikentämättä, kun turhaa ja päällek-

käistä työtä saadaan karsittua pois. Yhteiset toimintamallit tekisivät ope-

tuksesta ja muusta siihen liittyvästä työstä myös tasalaatuisempaa. Lisäksi 

toimintamalleja tulisi tarkastella ja kehittää rahoitukseen vaikuttavien mitta-

reiden näkökulmasta. Kehittämistyössä tulee päästää luovuus valloilleen, 

kuunnella kaikkien ajatuksia ja yhdistää niitä sekä luoda aivan uusia käy-

tänteitä, jotka otetaan koko organisaatiossa käyttöön.  Kaikki tämä koituu 

myös opiskelijoiden parhaaksi ja viime kädessä palvelee paremman am-

mattitaidon kautta työnantajia ja asiakkaita. Opetuksen laadulla on siis pit-

källe ulottuvat seuraukset ja sen takia siihen tulee panostaa. 

 

Lahden diakonian instituutissa on jo tehty toimenpiteitä opettajien osaami-

sen parantamiseksi. Organisaatio on ollut mukana Osaava-ohjelman 
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hankkeissa, joista ensimmäinen, Pedagoginen yhteistyö ja yhteisöllisyys 

eli PYY-hanke, alkoi vuonna 2011. Hankkeen sisältö tuki oppimista, sillä 

hankeen tavoitteena oli esimerkiksi kartoittaa osaamista ja osaamistarvet-

ta ja sen pohjalta laatia tai päivittää henkilöstön osaamisen kehittämis-

suunnitelma sekä kehittää opetushenkilöstön pedagogista osaamista.  

Sen jatkohanke, Yksilöllisen ja yhteisöosaamisen kehittämien eli Yksin ja 

yhdessä-hanke, oli vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena oli muun 

muassa osaamisen kehittämistoiminnan mallien ja toimintasuunnitelmien 

kehittäminen sekä pedagogisen laatutoiminnan vahvistaminen työyhtei-

söissä. Kolmas hanke eli Kannustavan ja virikkeellisen oppimisympäristön 

kehittäminen (Kavio) -hanke alkoi vuoden 2013 lopussa tavoitteenaan 

esimerkiksi hyvien käytänteiden löytäminen, kirjaaminen ja mallintaminen 

sekä oppimisympäristön kehittäminen. Hankkeissa on ollut ulkopuolinen 

vetäjä ja se on koostunut erilaisista luennoista, joihin on sisältynyt myös 

keskusteluosioita. Osaava-ohjelman hankkeet on tarkoitettu kaikille opet-

tajille ja niihin on annettu myös resurssit. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

PYY-hanke olikin melko tuttu kaikille haastateltaville ja sitä pidettiin varsin 

hyvänä. Tutkimuksen mukaan oli kuitenkin vaikea todeta, että siitä olisi 

ollut kovin laajasti hyötyä koko organisaatiolle tai että se olisi johtanut or-

ganisatoriseen oppimiseen. Resursseista huolimatta kaikki opettajat eivät 

osallistuneet kovin aktiivisesti hankkeen luentoihin. Yksittäiset opettajat 

saivat kuitenkin paljon vinkkejä, kuinka kehittää omaa työtään eli sikäli 

hanke onnistui tavoitteessaan.  

 

Lahden diakonian instituutissa on mahdollisuuksia laadukkaan opetuksen 

kehittämiseen edelleenkin. Haastateltavista useampi toi esille, että opetta-

jat ovat osaavia ammattilaisia, joilla on paljon annettavaa toisilleen, kun 

vain siihen annetaan mahdollisuus. Sitä kautta myös opetuksen sisältöön 

tulee lisää laatua, kun opettajan oma osaaminen ja tieto laajenevat. Mo-

nella opettajalla on myös useampi koulutus ja työhistoriaa erilaisissa orga-

nisaatioissa ja tehtävissä. Nonaka (1994) sanoo, että hiljaisen tiedon laatu 

on riippuvainen kahdesta tärkeästä tekijästä. Toinen on yksilöiden koke-
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muksen moninaisuus ja toinen kokemuspohjainen tieto. (Nonaka, 1994, s. 

21–22). Nämä ovat myös instituutin vahvuuksia.  

 

Vastauksen neljänteen kysymykseen voisi kiteyttää ammatillisen laadun-

hallintasuosituksen sanoin: Opetus- ja muu henkilöstö ovat keskeisessä 

asemassa siinä, että koulutuksen järjestäjä pystyy vastaamaan opiskelijoi-

den ja työelämän jatkuvasti muuttuviin odotuksiin. Eikä riitä, että Henkilös-

tö kykenee vastaamaan vallitsevan tilanteen vaatimuksiin, mutta sen on 

pystyttävä täyttämään odotukset myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää 

organisaation jatkuvaa oppimista. (Opetushallitus,  2008, s. 22–23) 
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaista organisatorista oppimista Lahden 

diakonian instituutissa tapahtuu ja miten se vaikuttaa opetuksen laatuun. 

Kysymystä lähestyttiin hakemalla vastausta siihen, miten organisaatio tu-

kee oppimista Lahden diakonian instituutissa, kuinka opettajat oppivat toi-

nen toisiltaan, mistä opettajien työn laatu muodostuu sekä miten organisa-

torisella oppimisella voidaan vaikuttaa työn laatuun. Laatua arvioitiin kah-

desta eri näkökulmasta. Ensin tarkasteltiin opetusministeriön laatusuosi-

tuksia ja rahoitukseen vaikuttavia mittareita ja toiseksi opettajien itselleen 

asettamia mittareita.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä tutkittiin, mitä aikaisempi tutkimus on to-

dennut organisatorisesta oppimisesta. Samalla esiteltiin myös muutamia 

tunnetuimpia organisatoriseen oppimiseen sopivia malleja. Laatua lähes-

tyttiin kehittämissuunnitelman, ammatillisen koulutuksen laatustrategian, 

laatupalkinnon, laadunhallintasuosituksen sekä tuloksellisuusrahoituksen 

näkökulmasta.  Empiirinen osuus toteutettiin puolistrukturoiduin haastatte-

luin. Haastateltavana oli kuusi Lahden diakonian instituutin opettajaa. 

Kolme heistä opetti humanistisella ja kasvatusalalla ja kolme sosiaali-, ter-

veys- ja liikunta-alalla. Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole eritelty heidän 

vastauksiaan, koska osa opettajista opettaa myös molempien koulutusoh-

jelmien opiskelijoita.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että organisatorista oppimista tapahtuu 

Lahden diakonian instituutissa, mutta se ei ole riittävää, systemaattista tai 

tavoitteellista. Suurimmat esteet ovat tutkimuksen mukaan sille varattujen 

resurssien puuttuminen, opettajien työn itsenäinen luonne ja yhteistyön 

vähyys, kiire sekä päätösvallan puuttuminen. Kuitenkin haastateltavat 

opettajat olivat yksimielisiä siitä, että organisatorisesta oppimisesta olisi 

paljon hyötyä ja sen avulla voitaisiin parantaa myös opetuksen laatua.  
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Tässä tutkimuksessa opetuksen laatua tarkasteltiin opetusministeriön ja 

opettajien omasta näkökulmasta. Jatkotutkimusaiheeksi esitän laadun tar-

kastelua vielä kolmannesta ja neljännestä näkökulmaa eli lähestymistä 

aiheeseen opiskelijoiden ja työelämän suunnalta. Olisi myös mielenkiin-

toista tutkia aihetta organisaation sisällä johtoryhmäläisten näkökulmasta; 

miten he määrittelevät opetuksen laadun, tukevat sen täyttymistä ja kehit-

tämistä ja minkälaisia haasteita organisatorisen oppimisen johtamiseen 

liittyy. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. TAUSTATIEDOT 

 

*Opetatko humanistisella ja kasvatusalalla vai sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alalla? 

*Kauanko olet työskennellyt Lahden diakonian instituutissa?  

*Oletko toiminut aikaisemmin ammatillisessa oppilaitoksessa opettajana? 

 

2. ORGANISATORINEN OPPIMINEN 

 

Tiedon jakaminen  

*Miten instituutissa jaetaan tietoa ja onko se riittävää? 

*Millaisissa asioissa kaipaisit enemmän tiedon jakamista? 

*Tukeeko organisaation rakenne tiedon jakamista ja vuorovaikutusta? 

*Mistä haet ja saat ensisijaisesti tietoa? 

 

Vuorovaikutus/dialogi  

*Millaista on vuorovaikutus työntekijöiden ja esimiesten välillä sekä työnte-

kijöiden kesken? 

*Käydäänkö instituutissa tietoisesti oppimiseen tähtääviä dialogeja? Millai-

sia? Millaisissa tilanteissa?  

*Miten instituutissa kannustetaan vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen 

sekä uuden osaamisen luomiseen? 

*Millaiset vuorovaikutustilanteet koet itse hyödyllisimmiksi? (Esim. kahvi-

huonekeskustelut, tiimityöskentelyn, kehittämispalaverit tms.) 

 

Oppimista tukeva kulttuuri ja toiminta 

* Millaisena koet organisaatiokulttuurin tiedon jakamista, vuorovaikutusta 

ja organisatorista oppimista ajatellen? Kuvaile instituutin ilmapiiriä. 



101 
 
 

 

*Onko organisatorinen oppiminen osa instituutin strategiaa? Millä tavalla 

se näkyy arjessa? 

*Millaista yhteistyötä instituutissa esiintyy? 

*Osallistuvatko kaikki aktiivisesti uuden osaamisen kehittämiseen? 

* Kannustetaanko Lahden diakonian instituutissa jatkuvaan uuden kehit-

tämiseen? Palkitaanko uusista ideoista ja innovaatioista? Miten? 

*Miten epäonnistumisiin suhtaudutaan? 

*Kyseenalaistetaanko nykyiset toimintamallit ja tieto, johon se perustuu? 

*Uskalletaanko Lahden diakonian instituutissa olla erimieltä johdon kans-

sa? Entä toisten työntekijöiden kanssa? 

*Miten ja milloin organisatorista oppimista käytännössä tapahtuu Lahden 

diakonian instituutissa (toimintamallit)?  

 

Järjestelmät 

*Miten käytössä olevat järjestelmät tukevat organisatorista oppimista (tie-

don etsimistä, jakamista, tallettamista, päivittämistä jne.)? 

 

Esteet 

*Voitko nimetä asioita, jotka estävät tai haittaavat organisatorista oppimis-

ta Lahden diakonian instituutissa? 

*Tunnistatko joitakin seuraavista tiedon jakelun esteistä: 

-Valikoiva jakelu? 

-Viestin viivyttäminen? 

-Viestin muuttuminen tai tiivistyminen? 

-Vuorovaikutuksen ja dialogian puute 

-Halu pantata tietoa 

-Heikko yhteishenki 

-Johdon kannustuksen puute 

-Yhtenäiset ajattelumallit (joukkosokeus) 

-Ei tiedosteta organisatorisen oppimisen mahdollisuuksia 
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Osaava hanke 

Lahden diakonian instituutissa on käynnissä kaksi Osaava-ohjelman mu-

kaista hanketta (PYY 2011-2012, Yksilöllisen ja yhteisöosaamisen kehit-

täminen (Yksin ja yhdessä) 2012 – 2013, Kannustavan ja virikkeellisen 

oppimisympäristön kehittäminen (Kavio) –hanke). Keskeisellä sijalla oh-

jelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä yl-

läpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistu-

miskykyä. 

*Millaisia kokemuksia sinulla on Osaava-ohjelman hankkeista? 

*Miten hanke on parantanut osaamistasi? 

*Miten hanke on kehittänyt koko organisaation osaamista? 

 

Seuranta ja arviointi 

*Onko organisatorinen oppiminen mielestäsi riittävää ja onnistunutta? Pe-

rustele. 

* Onko organisatorinen oppiminen Lahden diakonian instituutissa riittä-

vää? 

*Miten organisatorista oppimista voisi kehittää edelleen? 

 

3. OPETUKSEN LAATU 

 

*Oletko tietoinen, millä mittareilla esimerkiksi opetushallitus mittaa opetuk-

sen laatua? 

*Kuinka hyvin instituutti on menestynyt näillä mittareilla? 

*Kuinka opetusministeriön kehittämissuunnitelma näkyy työssä? Entä laa-

tustrategia? Entä ammatillisen koulutuksen laadunhallinta suositus?  

*Miten itse arvioisit oman työn laatua? Entä instituutin opetuksen laatua? 

Tärkeimmät kriteerit. 

*Onko Lahden diakonian instituutti uudistumiskykyinen?  

*Miten organisatorinen oppiminen tukee laadukasta opetusta ja sen paran-

tamista? 

 


