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1 JOHDANTO  

 
 
 

Pääaineenani olen opiskellut aikuiskasvatustiedettä ja sen myötä kiinnostukseni 

erityisesti aikuisena tapahtuvaan oppimiseen ja opiskelun muotoihin on vienyt 

minut mukanaan. Ikääntyvän oppimisen erityispiirteitä tarkastelin jo erityispeda-

gogiikan aineopintojen proseminaarityössäni.  Omakohtaiset kokemukseni vai-

kuttivat myös osaltaan aiheen valintaan ja viimeisen sysäyksen aiheeseen sain 

törmätessäni yhteistoimintalain edellyttämään koulutussuunnitelmaan. Miten 

järjestää koulutuspäivät niin, että niistä saatava hyöty olisi maksimaalinen niin 

työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta? Mitkä tekijät edistävät ja mitkä teki-

jät estävät työssä oppimista? Näistä lähtökohdista muotoutui ajatus selvittää 

mitä erityispiirteitä liittyy ikääntyvän työntekijän omassa työssä oppimiseen, ja 

millä keinoin oppimista voidaan tukea. 

Yhteiskunnalliselta kannalta aihe on ajankohtainen puhuttaessa muun muassa 

työurien pidentämisestä, ikäihmisten yliopistoista ja esimerkiksi työssä jaksami-

sesta eläkeikään saakka. On pysyttävä aallon harjalla, mukana yhteiskunnan 

kehityksessä, on kyettävä omaksumaan uusia asioita hyvinkin ripeällä tahdilla.  

 

Väistämätöntä on, että työpaikat ”harmaantuvat”. Eliniän odote kasvaa ja eläke-

iät nousevat. Ikääntyvät työntekijät on nähtävä voimavaroina työpaikalla, ja hei-

dän kykynsä sekä työpanoksensa on osattava ottaa käyttöön (Black & Russel 

2005, 457, 470.) Työikäisten määrä Suomessa on laskussa, joten entistä tärke-

ämpänä pidetään ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamisen pidentämistä. 

Tavoitteena on kasvattaa eläkkeellä olevien työn tekoa muun muassa taloudel-

lisilla kannustimilla. Keinoja ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen on selvästi 

löytynyt, sillä viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan 55−64-vuotiaiden työlli-

syysaste on ollut nousujohteinen, ja se on noussut merkittävästi nopeammin 

kuin muissa ikäryhmissä (Shemeikka ym. 2017, 135, 141.) 

 



5 
 

Valtiolliselta taholta on vuonna 2009 perustettu elinikäisen oppimisen neuvosto, 

joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä asiantuntijaelimenä. Sen 

pääteemoja vuosille 2012–2015 ovat olleet koulutuksen ja työelämän kumppa-

nuus, oppiminen eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, mistä ja miten ohjausta se-

kä koulunpenkki ei ole ainoa paikka oppia (Opetus- ja kulttuuriministeriö.) Elin-

ikäinen oppiminen on välttämätöntä, mutta millä keinoin me voimme tukea 

ikääntyviä oppijoita?  

 

Edellä mainitut pääteemat tuntuvat hyvin läheisiltä ja ajankohtaisilta, ja ne nä-

kyvät konkreettisesti jokaiselle työelämän sektorilla. Vuoden 2014 alusta voi-

maan tulleet työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat lait sekä säännök-

set henkilöstö- ja koulutussuunnitelmista edellyttävät henkilöstön koulutustar-

peiden selvittämiseen perustuvan koulutussuunnitelman laatimista. Työ- ja elin-

keinoministeriön laatiman oppaan (2004, 3, 15─16) mukaan Yhteistoimintalakia 

(344/2007) sovelletaan yrityksissä, joissa työsuhteessa olevien työntekijöiden 

määrä on säännöllisesti yli kaksikymmentä. Yksi yhteistoimintalain säännöksistä 

on henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (16§) jota koskevat lakimuutokset ovat 

tulleet voimaan 2014 vuoden alusta. Sen mukaan yrityksessä on vuosittain laa-

dittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaami-

sen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelmassa on otettava huomioon yri-

tyksen toiminnassa tapahtuvat ennakoitavissa olevat muutokset, joilla on henki-

löstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskeva merkitys ja siinä 

on arvioitava koko henkilöstön ammatillinen osaaminen ja sen vaatimuksissa 

tapahtuvat muutokset syineen. Suunnitelmassa käsiteltävinä ovat lähinnä työn-

tekijöiden jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutustarpeet ja mahdollisuudet sekä 

vuosittaisen toteuttamissuunnitelman seuranta. Oppaan mukaan henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmaa laadittaessa huomiota on kiinnitettävä ikääntyvien työnte-

kijöiden erityistarpeisiin tavoitteena heidän työssä jaksaminen mahdollisimman 

pitkään. Huomiota on kiinnitettävä myös keinoihin, joilla työntekijät voisivat en-

tistä paremmin tasapainottaa työtä ja perhe-elämää.  
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Ikääntyviä työntekijöitä ja erityisesti heidän oppimistaan koskevia tutkimuksia ja 

kirjallisuuslähteitä löytyy, mutta valinnanvaikeudesta tai liiasta lähdemäärästä ei 

sovi valittaa. Lähteissä oman haasteensa tuo myös se, että ne ovat jakautuneet 

pitkälle aikavälille. Tutkimukseni aiheen kanssa suoraan korreloivia väitöskirjoja 

ja tutkimuksia kasvatustieteen alalta on, mutta melko vähän. Formaalin koulu-

tuksen kentällä ikääntyviä on tutkinut muun muassa Tarja Tikkanen (1998) Mer-

ja Ylönen (2011) sekä Hanna Ojala (2010). Tikkasen aiheena oli oppiminen ja 

koulutus iäkkäillä työntekijöillä, Ylösen väitöskirjassa pureuduttiin oppimistuki-

keskuksen asiakkaiden opiskelukokemuksiin ja kouluttautumishalukkuudelle 

merkityksellisiin tekijöihin. Ojalan väitöskirjassa tutkittiin vanhoja naisia opiske-

lemassa ikäihmisten yliopistossa. Lähimpänä omaa aihealuettani ovat Iiris Wii-

takorven (2006) Susanna Paloniemen (2004) sekä Kati Tikkamäen (2006) väi-

töstutkimukset. Wiitakorpi (2006) on tutkinut ikääntyvien yli 45-vuotiaiden työn-

tekijöiden näkökulmasta ammatillisen osaamisen tukemista muuttuvissa toimin-

taympäristöissä, ja Paloniemi (2004) 24─62-vuotiaiden työntekijöiden käsityksiä 

iän ja kokemuksen merkityksestä ammatillisessa osaamisessa sekä sen kehit-

tämisessä. Tikkamäen (2006) kasvatustieteellisessä väitöskirjassa on tutkittu 

työn ja organisaation muutoksissa oppimista. Mielenkiintoinen kasvatustieteen 

alaan kuuluva väitöskirja on myös Tuula Erikssonin (2017) Ikääntyvät ja työhy-

vinvointi, jossa hän on tutkinut 45─65-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia. 

Ikääntyviin työelämässä ja ikäjohtamiseen liittyvää tutkimustietoa löytyi huomat-

tavasti runsaammin kauppa- ja taloustieteellisen tutkimuksen puolelta. 

 

Tässä tutkielmassa ikääntyvällä tarkoitan yli 45-vuotiasta ihmistä perustaen kä-

sitykseni aiempaan kirjallisuuteen. Ikääntymisen ajattelen olevan pitkään kestä-

vä prosessi, jossa numeerinen ikä ei ole oleellinen, mutta suuntaa antava. Lu-

vussa 2.2 määrittelen tarkemmin ikääntymistä. Elinikäisen oppimisen -käsitteen 

hahmotan yläkäsitteeksi koko tutkielmalleni.  

 

Elinikäistä oppimista sekä ikääntyvää oppijana tarkastelen luvussa kaksi. Lu-

vussa kolme avaan työssä oppimista ja asiantuntijuuden kasvua. Luku neljä 

käsittelee tutkimuksen teon prosessia, johon avaan tutkimukseni teon menetel-
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mää, tieteenfilosofisia lähtökohtia, aineistoa, sekä sen keruuta ja analysointia. 

Luvussa viisi esittelen tutkimukseni tulokset ja tuon tekstiin suoria lainauksia 

haastatteluista, alalukujen lopussa olevissa yhteenveto kappaleissa peilaan tu-

loksia aikaisemmin tehtyihin väitöstutkimuksiin. Viimeisestä luvusta löytyvät joh-

topäätökset sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta.  
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2 IKÄÄNTYVÄ ELINIKÄISENÄ OPPIJANA 
 

 

 

Ihmisen elämänkulku vielä joitain vuosia sitten oli lineaarinen ja suhteellisen 

ennustettava. Lineaarisen ajattelun mukaan elämä kulki koulutuksesta työelä-

mään ja työelämästä eläkkeelle, jossa koulutuksen tehtävä oli valmistaa yksilö 

ottamaan haltuun tulevaisuutensa. Tästä huolimatta elinikäistä oppimista tapah-

tui koko ajan, epävirallisissa ja virallisissa konteksteissa. Tänä päivänä elämä 

kulkee useita rinnakkaisia polkuja, ja yksittäiset polut voivat olla monipolvisia 

sekä ajoittain katkonaisia. Tulevaisuuden ennakointi ei ole enää niin yksinker-

taista, vaan se pitää sisällään aina tiettyjä epävarmuustekijöitä. Muutoksen vir-

rassa pinnalla pysyminen ja oman elämän olosuhteiden hallinta edellyttävät jat-

kuvaa uuden omaksumista. (Tikkanen 2013, 511-512.) Tässä luvussa käsittelen 

elinikäistä oppimista sekä ikääntyvää oppijana. Ikääntyvää oppijana tarkastelen 

oppimisen ja opiskelun sekä oppimiseen vaikuttavien tekijöiden kautta. 

 

2.1 Elinikäinen oppiminen 
 

Elinikäinen oppiminen ei aiheena ole uusi, mutta aina ajankohtainen.  Elinikäi-

sen oppimisen ajatus tuotiin esiin jo viime vuosisadan alkupuolella brittiläisen 

Adult Education Committee of the Ministry of Reconstruction -komitean asiakir-

jassa. Asiakirjassa todetaan muun muassa aikuiskasvatuksen elinikäisyyden ja 

universaalisuuden tarpeet. Käsite on siis varsin vanhaa perua, eikä millään 

muotoa uusi oppimista käsittelevä tulkinta. (Pantzar 2013, 11.) 

 

Elinikäisen oppimisen edistämiseksi on paneuduttu niin valtiolliselta kuin laa-

jemmiltakin tahoilta. Sen edistämiseksi on perustettu neuvosto ja laadittu sää-

döksiä sekä ohjeita niin valtiollisen kuin EU-tasoisen lainsäädännön osalta. 

Esimerkkinä näistä ovat Euroopan komission Lissabonin strategia sekä sitä tu-

keva, vuosina 2007–2013 käynnissä ollut Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma 
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(Euroopan unioni). Tämän päivän työelämästä nousevia haasteita ovat jatkuva 

ammatillinen kasvu ja itsensä kehittäminen. (Paloniemi 2004, 15). 

 

Elinikäinen oppiminen nousi julkiseen keskusteluun 1990-luvulla. Se on omak-

suttu koulutus- ja kasvatuskeskustelun yläkäsitteeksi, joka on määritelty niin 

kaikenkattavaksi, että puhutaan myös elämänlaajuisesta oppimisesta. (Tikka-

nen 2013, 509.) Elinikäinen oppiminen tuntuu nousseen suurempaan valokei-

laan kiihtyvää vauhtia etenevän tietoyhteiskunnan hajottaessa tielleen osuvia 

”vanhoja” toimintamalleja ja käsityksiä. Ei riitä, että kerran on työnsä opetellut, 

vaan työssä täytyy kehittyä kaiken aikaa. On opittava vastaamaan teknologian 

käyttöön liittyviin haasteisiin, koulutettava itseään uusiutuviin työnkuviin sopi-

vaksi ja pätkätöiden ohessa luotettava sokeasti tulevaan. Tiedän useita ihmisiä, 

jotka eri reittejä ja tukimuotoja hyödyntäen ovat opiskelleet sosiaali- ja terveys-

alalle aikuisiällä. Useilla heistä on IT-alan tausta, ja sen alan töiden siirryttyä 

halpatuotantomaihin he ovat lähteneet opiskelemaan uutta alaa. Vuosien työ IT-

alalla ja sieltä hankittu kokemus ja arvostus voi kadota savuna ilmaan irtisano-

misen jälkeen ja uudelle alalle siirtymisen myötä työ oman ammattitaidon ja -

arvostuksen keräämiseksi on aloitettava puhtaalta pöydältä.  

 

Yksilötasolta tarkasteltuna elinikäisen oppimisen kautta kehitetään henkilökoh-

taisia, sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia taitoja, tietoja sekä ymmärrystä eri ulot-

tuvuuksissa, kaikissa elämänvaiheissa. Koulutuspolitiikan määrittäjänä elinikäi-

sen oppimisen tehtävänä on edistää ja tukea erilaista yksilökohtaista osaamista. 

Yksilökohtaisen osaamisen pohjalta jokaisella kansalaisella on mahdollisuudet 

yhtäältä mukautua tieto- ja osaamisyhteiskuntaan sekä osallistua aktiivisesti ja 

vaikuttaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän jokaisella alueella ja ottaa 

paremmin oma tulevaisuutensa hallintaan. (Tikkanen 2013, 510.) 

 

Elinikäisen oppimisen mukanaan tuoman haasteen ymmärtämiseksi on oivallet-

tava miksi ja miten ihminen oppii. Onko kyse vain prosessista, prosessin tuo-

toksena syntyvistä uusista tiedoista, taidoista, asenteista ja ymmärryksestä, vai 

kenties molemmista?  Läpi elämän jatkuva oppimien on osa ihmisen perusole-
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musta, ja ihmisen oppimistarpeet ja mahdollisuudet liittyvät ihminen-ympäristö 

suhteeseen. Ihmisen ympäristösuhteissa tapahtuneet muutokset luovat haastei-

ta myös oppimiselle. Ihmisen on elämänkaarensa aikana kiinnityttävä moniin eri 

yhteisöihin. Kaupungistuminen ja teknologian kehitys uusine sovelluksineen 

näyttäytyvät haasteena erityisesti aikuisikäluokkien oppimiselle. (Pantzar 2013, 

12─13.) 

 

Elinikäisen oppimisen ajatus on omaksuttu teollistuneissa maissa koulutus- ja 

kasvatusjärjestelmien sekä yritysten henkilöstökoulutuksen ja -kehittämisen läh-

tökohdaksi. Elinikäistä oppimista markkinoidaan kaikkien hyväksyttävissä ole-

vana ja jokaisen etua ajavana neutraalina kehittämisperiaatteena. (Rinne 2005, 

222–223.) Elinikäisen oppimisen ajatus yleisesti nähdään positiivisessa valos-

sa, ja ikään kuin pahoitellen mainitaan sen vaativan myös ponnisteluja. Tuomis-

to (2003, 23) toteaa elinikäisen oppimisen markkinoimisen pelkästään iloisena 

asiana olevan falskia, jopa harhautusta. Hänen mukaansa oppimisen intohimo 

koskettaa ihmisiä eri tavoin riippuen elämän- ja työolosuhteista sekä niiden tar-

joamista mahdollisuuksista.  

 

2.2 Ikääntyvä oppijana 
 

Iän ja työn yhteyksissä 1990-luvulta lähtien on käytetty käsitteitä ikääntyvä ja 

ikääntynyt työntekijä. Ikääntyvillä on viitattu 45─54-vuotiaisiin ja jälkimmäisillä 

yli 55-vuotiaisiin. 45 vuoden ikärajaa on perusteltu epidemiologisilla tutkimuksil-

la, jotka osoittavat työkyvyn alenemisen alkavan yleistyö kyseisessä iässä. Puo-

lestaan 55 vuoden ikärajaa on perusteltu työntekoa haittaavien sairauksien 

yleistymisellä ja voimistuneella tarpeella muokata työn kuormittavuutta yksilölli-

siä voimavaroja vastaavaksi. (Huuhtanen & Kivistö 2004, 446─447.) Wiitakorpi 

(2006, 56) tekee väitöskirjassaan jaon ikääntyviin ja ikääntyneisiin. Ikääntyvillä 

hän tarkoittaa yli 45-vuotiaita ja ikääntyneillä yli 55-vuotiaita ihmisiä. Samaa 

määrittelyä käyttää myös omassa väitöskirjassaan Paloniemi (2004,11–12), 

joka nojaa määritelmällään Ikääntyvien työllistymisedellytysten parantamista 

selvittäneen komitean määritelmään. Määrittely perustuu tutkimustuloksiin, joi-
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den mukaan ensimmäiset työkuormittavuuteen liittyvät vaivat tulevat esille noin 

45-vuoden ikäisinä.  Hanna Ojala (2010, 72) määrittelee väitöskirjassaan puo-

lestaan iät ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi iäksi. Ensim-

mäinen ikä pitää sisällään lapsuuden ja nuoruuden, toinen ikä aikuisuuden, 

kolmas ikä käsittää elämänvaiheen, jossa on vapauduttu aikuisuuden velvoit-

teista kuten lasten kasvatuksesta tai työelämästä, mutta ei vielä olla riippuvaisia 

toisten huolenpidosta. Neljäs ikä käsittää vanhuuden.  

 

Ikäjaottelut ovat hyvin erilaisia, mutta niihin liittyville tutkimuksille varmasti pe-

rusteltuja. Nykypäivänä kun työuria pyritään pidentämään ja elinajan odote on 

korkea, en itse näe, että 55-vuotias olisi ikääntynyt. Sen sijaan yli 80-vuotiaan 

ajattelen olevan ikääntynyt. Ojalan käyttämän iän määrittelyn ajattelen olevan 

tähän tutkielmaan sopivampi, sillä se ei ole varsinaisesti ikäsidonnainen, vaan 

luokittelu pohjautuu enemmän yksilön toimintakykyyn. Ojalan määritelmän so-

veltaminen olisi kuitenkin asettanut haasteita esimerkiksi haastateltavien valin-

taan, joten päädyin hyödyntämään numeerista ikää selkeyttääkseni haastatelta-

vien kohdejoukkoa.  

 

Ikääntymistä voidaan kuvata eri lähtökohdista. Fyysiseen ikääntymiseen liittyy 

erilaisia työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten aistien heikkeneminen, 

tuki- ja liikuntaelinten sekä sydän- ja verenkiertoelimistön kunto (Wiitakorpi 

2006, 58). Psyykkinen toimintakyky määritellään kyvyksi selvitä älyllisistä ja 

muista henkisiä voimavaroja vaativista tehtävistä. Psyykkisen ikääntymisen kä-

sitteen sisään on sisällytetty kognitiiviset toiminnot, kuten havaitseminen, oppi-

minen, muisti, ajattelu ja kielen käytön taidot. Näiden lisäksi psyykkiseen toimin-

takykyyn kuuluvat mm. elämänhallinnan kokeminen, itsearvostus ja minäkäsitys 

sekä asenteet omaan vanhenemiseen. Vanhenemiselle on tyypillistä psyykkis-

ten taitojen vähittäinen hiipuminen, jota tosin ei tapahdu kaikilla älykkyyden alu-

eilla. Iän on todettu vaikuttavan heikentävästi loogiseen päättelykykyyn, mutta ei 

kielellisiin valmiuksiin (Ruoppila & Suutama 1994, 58–74). Sosiaalinen ikäänty-

minen liittyy ikääntyvän ihmisen ja hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen ja 

siinä tapahtuviin muutoksiin. Yhteiskunnassa sosiaalinen vanheneminen tapah-



12 
 

tuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yhteiskunnalliset tekijät vai-

kuttavat siihen, millaiseksi vanheneminen kehittyy. Sosiaalinen vanheneminen 

voi liittyä myös muiden odotuksiin ikääntynyttä kohtaan. (Koskinen 1994, 76–

77.)  

 

Fysiologisena reagointina ja reaktioiden muutoksena oppimisen tarkastelu kiin-

nittää huomion yleensä ikääntyvien opiskelijoiden biologisiin erityispiirteisiin, 

joka vaikuttavat aikuisen oppimiskykyyn enemmän mielikuvina kuin todellisuu-

dessa. Jos iän tuomia fysiologisia muutoksia liioitellaan, ne voivat tuottaa mieli-

kuvia kokonaisvaltaisesta iän mukanaan tuomasta rappeutumisesta ja sen myö-

tä myös mielikuvan oppimiskyvyn heikkenemisestä. Fyysisen ja mentaalisen 

oppimiskyvyn on todettu säilyvän koko elämän ajan. (Collin 2007, 65; Jarvis 

2004, 69–70.) 

 

2.2.1 Oppiminen ja opiskelu 
 

Eri oppimisteoriat ja tarkastelukulmat valottavat sitä mistä oppimisprosessissa 

on kyse. Teorioita ei ole mielekästä tarkastella toisiaan pois sulkevina näke-

myksinä, vaan toisiaan täydentävinä näkökulmina. Osa teorioista perustuu läh-

tökohdiltaan lasten ja nuorten oppimista koskevaan tutkimukseen, toiset taas 

ovat syntyneet nimenomaan aikuisten oppimista koskevien tutkimusten ja tar-

kastelujen pohjalta. Tavallisimmin erotellaan toisistaan behavioristiset ja kogni-

tiiviset oppimisteoriat. Aikuisten oppimista on tutkimuksissa tarkasteltu esimer-

kiksi kokemuksellisen oppimisen suuntauksessa, jossa kiinnostuksen kohteena 

ovat olleet konstruktivistiseen tietokäsitykseen rakentuvat näkemykset oppimi-

sesta, kuten tilannesidonnainen oppiminen ja sosiokulttuurinen lähestymistapa 

(Valleala 2007, 60–61). 

 

Ikääntyvien oppimista on tarkasteltu sisäisten ja ulkoisten edellytysten kautta 

muun muassa selvittämällä heidän osallistumistaan erilaiseen koulutukseen, tai 

eri opetus- ja koulutusmuotojen sovittamista heidän kykyihinsä ja tarpeisiinsa. 

Tällainen tarkastelunäkökulma on nykypäivänä tarpeellinen, kun ikääntyvät 
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osallistuvat aktiivisemmin erilaisiin koulutuksiin, tai opiskelevat itsenäisesti esi-

merkiksi mediaa, kirjastoa tai internetiä hyödyntäen. Lisääntynyt aktiivisuus ker-

too niin oppimiskykyjen säilymisestä ikääntymisen myötä mutta myös halusta 

kehittää ja ylläpitää niitä vielä ikääntyessäkin. (Suutama 2013, 222.) 

 

Opetuksen muotoja ja sisältöjä suunniteltaessa on huomioitava ikääntyvän ih-

misen oppimisen erityispiirteitä, vaikka ne eivät kovin poikkeakaan nuorempien 

oppimisesta. On havaittu, että ikääntyvän oppimistilannetta edesauttavat oppi-

mistilanteen rauhallisuus, opittavan liittäminen ennalta opittuun asiayhteyteen, 

opittavan jakaminen pieniin osiin ja tehokas kertaaminen. Eduksi on myös se, 

että opetusta järjestetään pienissä ryhmissä keskustelutuokioita hyödyntäen. 

Liika teoreettinen painotus on syytä jättää taka-alalle. Iän tuomat näkö- ja kuulo-

ongelmat pitää myös muistaa huomioida opetustilanteen suunnittelussa niin 

opetusmuotojen kuin ympäristön osalta. (Suutama 2013, 223.) Ikääntyvien oppi-

joiden kohdalla on huomioitava hitaampi opetusvauhti ja heidän pelkonsa tehdä 

virheitä. Ikääntyvillä on myös heikompi spontaanin mielikuvituksen käyttö kuin 

nuorilla oppijoilla. (Wiitakorpi 2006, 63.) 

 

Jarvis (2004, 106–108) tarkastelee aikuisten oppimista kuvion 1 avulla. Kuvios-

sa on jaoteltu oppimistilanteen ja oppimisen luonteen kohtaaminen omiksi kir-

jainkoodeiksi. Koodi A kuvastaa formaalia koulutusta, joka tapahtuu tarkoituk-

senmukaisesti virallisen koulutusjärjestelmän sisällä. Koodi B kuvastaa tarkoi-

tuksellista nonformaalia oppimista. Oppimista tapahtuu esimerkiksi yhteisöissä, 

kuten työpaikoilla ja se on mentoroitua tai ohjattua. Tarkoituksellista informaalia 

oppimista (koodi C) on arjen tilanteissa tapahtuva uusien tietojen ja taitojen it-

senäinen opettelu, jota voi tapahtua yksilöllisesti tai erilaisissa ryhmissä. For-

maalin ja nonformaalin oppimisen alueella opitaan tahattomasti myös sellaista, 

jota ei ole alun perin ollut tarkoitus oppia (koodit D ja E). Koodi F edustaa Jarvi-

sin mukaan ehkä oppimisen tyypillisintä tilannetta, tahatonta arkipäivän oppi-

mista. Tilanteet, joissa arkipäiväisistä tilanteista saatu oppi ei enää riitä, pala-

taan takaisin tarkoituksellisen oppimisen puolelle. 
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Kuvio1. Aikuisen oppimistilanteet (Jarvis 2004, 108) 

 

Oman havaintoni mukaan esimerkiksi työpaikoilla järjestettävät vapaamuotoiset 

kehittämispalaverit ovat keskustelevia ja avoimia, joissa asiat käsitellään konk-

reettisten esimerkkien kautta. Myös ulkopuolisten kouluttajien käydessä herää 

nopeasti asiayhteyteen liittyvää keskustelua koulutettavien omiin kokemuksiin 

peilaten. Keskustelun avaajina ja varmistuksen hakijoina toimivat usein iäk-

käämmät työntekijät. Liittyykö tämä iän mukanaan tuomaan rohkeuteen vai tar-

peeseen kerrata kuulemaansa, jotta pelko virheiden tapahtumisesta kaikkoaisi? 

 

Pienten yksityiskohtien tallentaminen mieleen ja ulkoa oppiminen voivat olla 

iäkkäämmille ihmisille haastavia ja hitaasti onnistuvia. Ikääntyneet pyrkivät mie-
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luummin ymmärtämään suurempia asiakokonaisuuksia, joihin heillä on hyvät 

edellytykset pitkän elämänkokemuksen myötä. Itselle tärkeäksi koettujen asioi-

den opiskelu johtaa kapea-alaisempaan, mutta tehokkaampaan oppimiseen. 

Opetukseen osallistuvat ikääntyvät ovat yleensä hyvin motivoituneita, joka osal-

taan edesauttaa hyviin oppimistuloksiin pääsemisessä. (Suutama 2013, 223.) 

Erilaiset elämän tapahtumat voivat käynnistää oppimismotivaation, samoin kult-

tuurikonteksti voi vaikuttaa ikäihmisten oppimiseen ja oppimisen arvostus periy-

tyy kodin positiivisesta suhtautumisesta opiskeluun (Paju 2007, 141–142).  

 

2.2.2 Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 
 

Oppimiskykyyn samoin kuin muistiin vaikuttavat monenlaiset asiat, joista osa on 

suoraan aivotoimintoihin ja kognitiiviseen kapasiteettiin liittyviä, osa tunne-

elämään ja persoonallisuuteen, terveyteen tai ulkoisiin seikkoihin liittyviä. Uu-

sien asioiden oppiminen tapahtuu työmuistia ja tapahtumamuistia hyödyntäen 

semanttisen muistin myötävaikutuksella. Oppimisessa ei välttämättä suoranai-

sesti näy muistikapasiteetin heikkeneminen, vaan aiempaa tarkempi tiedon vali-

kointi ja muistin sitominen ärsykkeisiin sekä aiemman muistiaineksen tehok-

kaampi käyttö voivat kompensoida muistin määrällistä heikkenemistä ja esiintyä 

hyvin säilyvinä oppimissuorituksina. Liian hyväläkin muistilla voi olla oppimista 

hidastava vaikutus tilanteissa, joissa entistä opitta ei olla valmiita prosessoi-

maan uuden aineksen kanssa. (Suutama 2013, 223.) 

 

Lisääntyneet vaikeudet oppia ikääntyvillä ovat osin yhteydessä keskittymisky-

vyn ja tarkkaavaisuuden heikkenemiseen. Taustalla voi olla myös heikko itse-

luottamus kykyihin, haluttomuus käyttää muistitekniikoita ja puutteellinen opis-

kelutekniikka, jotka voivat olla seurausta vähäisistä opiskelukokemuksista (Wii-

takorpi 2006, 63). Terveydentilan ja aistitoimintojen heikkeneminen voivat vai-

kuttaa oppimiseen suoraan tai välillisesti heikentäessään mahdollisuuksia esi-

merkiksi kodin ulkopuoliseen toimintaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että 

näkemiseen ja kuulemiseen liittyvät haasteet ovat ylitettävissä opiskeluympäris-

tön hyvällä ergonomialla. (Valleala 2007,65.) Elämänhistorialliset seikat kuten 
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koulutus ja työ sekä oppimiskokemukset vaikuttavat sen mukaan, miten paljon 

ne ovat vaatineet uusiin asioihin paneutumista ja edesauttaneet oppimista. 

(Suutama 2013, 223.) Ikääntyvien oppimisen taustalla voivat näyttäytyä myös 

heidän elämänsä aikana vallinnet yhteiskunnalliset tekijät, kuten oppimisen so-

siaalinen ympäristö sekä käsitys oppimisen ja koulutuksen merkityksestä elä-

mässä (Wiitakorpi 2006, 63). Myös oppimisajankohdalla on väliä, sillä vireystila 

ja psyykkinen kuormitus voivat joko edistää tai heikentää oppimista. Suuri mer-

kitys oppimisen kannalta on asenteilla ja motivaatiolla. Jos ikääntyvä on moti-

voitunut harjoittelemaan taitojaan, myös arkielämää vaativampi oppiminen on-

nistuu vielä myöhäisessä vanhuudessakin. Tästä hyvänä esimerkkinä mainitta-

koon ikääntyvien yliopistotoiminta. Hyvä minäkuva ja itseluottamus vaikuttavat 

oppimisen tuloksiin merkittävästi. (Suutama 2013, 223.) 

 

 



17 
 

3 TYÖSSÄ OPPIMINEN 
 

 

 

Työssä tapahtuva oppiminen on informaalia, satunnaista ja se liittyy voimak-

kaasti itse työn tekemiseen. Aikaisempi kokemus toimii oppimisen perustana ja 

luonteeltaan se on kontekstisidonnaista, sosiaalista sekä jaettua. Työssä opi-

taan työtä tekemällä, ei ainoastaan koulutuksen ja kurssituksen kautta. Työssä 

opitaan asioita, joita on oleellista oppia työn suorittamiseksi kunniakkaasti. Päi-

vittäisiä ongelmatilanteita ratkomalla opitaan kuin huomaamatta. 

 

Työn ohessa tapahtuvaa oppimista kuvataan myös hiljaisena tietona tai näky-

mättömän osaamisen tai asiantuntijuuden kehittymisenä. Asioina, joita on haas-

tava pukea sanoiksi tai välittää muille. Tutkimusten (mm. Collin 2005, 65) mu-

kaan voidaan työn tekemiseksi ja sen kautta oppimiseksi luetella ongelmien 

ratkaiseminen, keksiminen, oivaltaminen, asioiden selvittely sekä työn ulkopuo-

lisista asioista oppiminen, joka on sovellettavissa työssä. (Collin 2007, 133–

134). 

 

Käsitteinä työssä oppiminen ja työssäoppiminen ovat syytä erottaa. Työssä op-

pimisella tarkoitan työsuhteessa olevan yksilön oppimista ja asiantuntijuuden 

kehittymistä hänen omassa työssään. Työssäoppimisen puolestaan yhdistän 

ammatilliseen koulutukseen kuuluvana jaksona, jona opiskelija menee työyhtei-

söön oppimaan opiskelemaansa alaa.  

 

3.1 Asiantuntijuuden rakentuminen ja hiljainen tieto 
 

Eteläpelto & Tynjälän (2002, 9–10) mukaan oppimisen ja asiantuntijuuden tut-

kimuksessa on vallalla kaksi toisiaan täydentävää korostusta. Oppimien, tieto ja 

kognitio nähdään koko ajan selkeämmin kontekstuaalisina ja tilannekohtaisesti 

määrittyvänä ilmiönä. Kontekstin merkityksen nostaminen esille on tuonut vai-
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kutteensa siihen, miten tutkimuskohde on ymmärretty, mutta seurauksia sillä on 

ollut myös tutkimusympäristöjen ja metodien valintaan. Oppimisen tutkimukses-

sa viime vuosina on perinteisen laboratorio- ja kouluympäristön rinnalle nous-

seet erilaiset arkielämän-, ja työympäristöt, joissa asiantuntijuuden hankkimi-

seen vaaditaan vuosien kokemus. Toinen korostus liittyy huomion kohdistami-

seen yksittäisen oppijan sijasta yhteisöön, työorganisaatioon, ryhmään tai asi-

antuntijaverkostoon sekä näissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.  Asiantuntija-

tiedon sosiaalisen määräytymisen esille nostaminen on johtanut siihen, että 

asiantuntijoiden katsotaan toimivan aina osana tiettyä sosiaalista kontekstia 

kuten työryhmässä, yhteisöissä tai tiimeissä. Asiantuntijayhteisössä on tyypillis-

tä, että sen normeista ja arvoista useat eivät ole näkyviä tai eksplisiittisiä vaik-

kakin asiantuntijuuden hankkiminen näissä yhteisöissä edellyttää tulokkaalta 

näiden tietojen ymmärtämistä.  

 

Koulutuksen sekä työelämän alueilla on havaittavissa muutoksia, joiden seu-

rauksena tiedon ja tietämyksen, sekä oppimisen ympäristöissä tapahtuu siirty-

mistä suljetuista selkeästi rajatuista ja hyvin määritellyistä ympäristöistä kohti 

avoimempia oppijan itsensä määrittelemiä ja huonosti määriteltyjä ympäristöjä. 

Oppimisen ja opetuksen tutkimus on korostanut oppijan omaa aktiivisuutta sekä 

itseohjautuvuutta oppimissisältöjen valinnassa. Näissä tilanteissa kuitenkin hel-

posti unohtuu, että myös itseohjautuvalle oppimiselle on oltava selkeät arviointi-

kriteerit tavoitteineen. Tällöin vaarana on, ettei hyviä oppimistuloksia saavuteta. 

(Eteläpelto & Tynjälä 2002, 12–13.) 

 

Koulutus ja työelämä edustavat perinteisiä asiantuntijuuden hankkimisen aree-

noita. Laadukasta asiantuntijuutta voidaan kuitenkin hankkia myös esimerkiksi 

intensiivisen harrastustoiminnan kautta. Aluksi koko kognitiivisen psykologian 

varhainen asiantuntijuuden tutkimus kohdistui harrastusluonteisiin toimintoihin, 

kuten shakin peluuseen. Asiantuntijuuden rakentumista tarkastellaan myös ko-

kemuksen kautta hankitun tiedon integroimiseen formaalin koulutuksen kautta 

saatuun tietoon. Oppimisen ja asiantuntijuuden kasvua on tarkasteltu muun 

muassa yhteistoiminnallisen oppimisen kautta, kuten projektioppimisen, ongel-
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malähtöisen- sekä kollaboratiivisen oppimisen kautta. (Eteläpelto & Tynjälä 

2002, 17–18.) 

 

Tieto on oppimisen rakennusmateriaalia, joten työpaikalla eri muodoissa oleva 

tieto on opittava tunnistamaan ja löytämään.  Tieto voi olla koodattuna kuviin tai 

teksteihin, ankkuroituna rakennuksiin, teknologiaan tai organisaatiorakenteisiin, 

mutta se voi sijaita hiljaisena tietona myös työyhteisön toimijoissa ilmeten yksi-

lön osaamisen käsitteellistämänä tietona tai harjaantumisen tuloksena keholli-

sena taitamisena. Tieto voi olla myös kulttuurissa, joka on muotoutunut vuosia 

jatkuneen yhteisen toiminnan tuloksena ja näkynyt niin tietotason, teknologian 

ja organisaation kuin yksilöiden ammatti- ja työkulttuurin muuttumisena. (Poike-

la 2005, 36–38.) Työyhteisöissä kohtaavat eri sukupolviin kuuluvat tulijat ja läh-

tijät, jolloin tärkeää on luoda mahdollisuuksia hiljaisen kokemustiedon saamisel-

le käyttöön pitkän työkokemuksen omaavilta työntekijöiltä. Tavoite voidaan saa-

vuttaa kannustamalla kaikkia tiedon jakamiseen, uusien ajatusten esittelyyn 

sekä muiden kuunteluun. Oppimista tukevassa työyhteisössä rohkaistaan kokei-

lemaan, sallitaan virheet ja samalla opetetaan niiden torjuntaa ja korjaamista 

tavoitteena kaikkien työntekijä- sekä ikäryhmien myönteinen suhtautuminen 

oppimiseen. (Huuhtanen & Kivistö 2004, 455.) 

 

Työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen, mutta samalla sisältää myös 

vahvoja oppimisen esteitä, joista merkittävimmät johtuvat esimiesten valta-

hierarkisesta käyttäytymisestä ja sen herättämästä defensiivisestä vastakäyttäy-

tymisestä työntekijöissä. Toinen olennainen este on oppimistaitojen ja työssä 

oppimisen ohjauksen sekä oppimisen johtamisen taitojen vaillinaisuus. Esimies-

ten tulisikin siis oppia nonhierarkinen käyttäytyminen erityisesti oppimistilanteita 

varten. (Poikela 2005, 36–38.) 

 

Työntekijänä tulee harvoin ajatelleeksi omaa asiantuntijuuttaan, kehittymistään 

tai sen arvioimista ennen kuin vuotuinen kehityskeskustelu esimiehen kanssa 

on jälleen ajankohtainen. Poikela (2005, 36–38) on kirjoittanut työssä oppimi-

sesta ja oppimisen johtamisesta useissa artikkeleissaan. Kehityskeskusteluista 
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työssä oppimisen tarkasteluareenana hän toteaa, ettei esimiehen kannata alkaa 

opettajaksi eikä alaisen oppilaaksi jos oletuksena on, että kehityskeskustelun 

kautta tuotetaan oppimista. Olennaisinta on, että työntekijä pystyy säilyttämään 

subjektiutensa suhteessa oppimisen kohteeseen, omaan sekä yhteiseen toimin-

taan ja itsensä että työtehtäviensä kehittämiseen. 

 

3.2 Reflektio ja oppimisen prosessimalli 
 

Formaali oppiminen on käsitteitä antava ja ajattelua kehittävä mutta toiminnan 

kannalta vähäisen oppimisen muoto. Informaalia oppimista tapahtuu puolestaan 

toiminnan kautta niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Kokemus on keskeistä infor-

maalissa oppimisessa. Kokemus yksistään ei riitä, vaan tarvitaan kokemuksen 

läpi käymistä eli reflektointia. (Vahvera 2002, 97–98.) Reflektion avulla voimme 

oikaista uskomuksissamme piileviä vääristymiä ja ongelmanratkaisussa teke-

miämme virheitä. Kriittinen reflektio pohjautuu niiden ennakko-oletustemme ar-

vosteluun, joille omat uskomuksemme rakentuvat. (Mezirow 1995, 17.) Mezirow 

jakaa inhimillisen oppimiseen kahteen vuorovaikutuksen alueeseen: instrumen-

taaliseen ja kommunikatiiviseen.  Instrumentaalisesta oppimisesta kyse on sil-

loin kun toimitaan tehtäväkeskeisen ongelmaratkaisun ympärillä. Kommunikatii-

visessa oppimisessa puolestaan pyritään löytämään yhteisymmärrys toisten 

toimijoiden kanssa. Molempaa oppimista ohjaavat taustalla olevat olettamukset. 

Mezirow tarjoaa reflektiivisen oppimisen käsitettä kuvaamaan sitä toimintaa, 

jonka avulla nostetaan esille nuo taustalla vaikuttavat olettamukset ja premissit. 

Esimerkiksi työyhteisössä nämä olettamukset ilmenevät niin, ettei työpaikan 

todellisuus ole yksi ja sama kaikille, vaan se ilmenee eri tavoin eri yksilöille. 

(Mezirow 1995, 23–25; Vahvera 2002, 97–98.) 

 

Työssä oppimisen teoreettista pohjaa voidaan tarkastella kokemuksellisen op-

pimisen vaiheiden kautta, jonka mukaan oppijan aiempi konkreettinen kokemus 

muodostaa jatkuvan työssä oppimisen perustan. Sitä seuraa refleksiivinen ha-

vainnointi tarkoittaen kokemusten ja niihin liittyvien merkitysten havaitsemista, 

analysoimista ja tunnistamista uusien työtapojen kehittämiseksi. Reflektiossa 
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avaintekijän palautetieto, jota oppija kerää itse kokemusten kautta ja ottaa vas-

taan toisilta pystyäkseen tutkimaan kyseistä ilmiötä paremmin. Tutkinta voi joh-

taa uuden ratkaisun löytymiseen tai ohjaa hankkimaan lisäinformaatiota ja in-

tegroi sen aikaisemmin käsitellyn tiedon kanssa. Vaihe edellyttää siis abstraktia 

käsitteellistämistä, suunnittelua ja jäsentelyä sekä mallintamista. Tässä vai-

heessa tieto voi olla sanallisessa muodossa vain paperilla ja tekijöidensä mie-

lessä ja sen sisäistäminen edellyttää aktiivista kokeilua ja soveltamista. Malli on 

sovellettavissa niin yksilön, yhteisön ja organisaation konteksteissa. (Poikela 

2005, 40.) 

 

Oppimisen prosessimallin peruskäsitteitä ovat reflektio, reflektiivinen oppiminen 

ja ohjaaminen. Työn luonnolliseen kieleen kytkettynä reflektiivinen oppiminen 

tarkoittaa palautteesta, arvioinnista ja evaluoinnista oppimista yksilöllisen, yhtei-

sen ja organisaation työn konteksteissa. Malliin liittyvät oleellisena myös sosiaa-

liset, reflektiiviset, kognitiiviset ja operationaaliset prosessit, jotka integroivat 

yksilöllistä, yhteistä ja organisaationaalista oppimista. (Poikela 2005, 21.) 

 

Oppimisen prosessimalli poikkeaa perinteisestä henkilöstökoulutuksesta, joka 

nähdään lähinnä uuden tiedon hankkimis- ja päivittämiskoulutuksena. Proses-

simallissa korostuu näkemys siitä, että työssä oppiminen on kiinteä osa organi-

saation työprosesseja, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus oppia työssään ky-

seenalaistamalla vanhoja käytäntöjä, kokeilemalla ja testaamalla menettelyta-

poja. Näkemys ei sulje pois perinteistä henkilöstökoulutuksen näkökulmaa vaan 

laajentaa sitä, tarvittaessa hankitaan uusinta tietämystä kehittämisen tueksi. 

(Poikela 2005, 27.) 

 

Malli rakentuu Kolbin (1984, 40─57) kokemuksellisen oppimisen (reflektio, pa-

laute, arviointi, evaluointi) käsitteille. Järvinen ja Poikela ovat omassa kehittä-

mistyössään jatkaneet siitä, mihin Kolb jäi. Kolbin mallin lisäksi he ovat täyden-

täneet organisationaalisen oppimisen kuvaa Nonakan ja Takeuchin sekä Cros-

sanin, Lanen ja Whiten mallien avulla. Kolbin tarkoituksena on ollut selittää yksi-

lön oppimistoimintaa missä kontekstissa tahansa (Kolb 1984, 43). Nonaka ja 
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Takeuchi (1995, 13–14) toivat työssään esille yksilölliselle ja yhteisölliselle op-

pimiselle välttämättömät tiedonmuodostuksen prosessit. Crossan, Lane ja Whi-

te (1999, 525) puolestaan korostivat mallissaan intuition merkitystä ja sitä, miten 

yksilö pukee intuition ajatukseksi, mutta sen tulkitsemiseen ja välittäjäksi tarvi-

taan ryhmä.  

 

Kun oppimisen syklimallissa kiinnostuksen kohde on siinä, mitä tapahtuu syklin 

palaute, arviointi ja evaluointi – kohdissa, ollaan prosessimallissa kiinnostuneita 

siitä, mitä näiden välillä tapahtuu. Ensimmäiseksi kuvaa täydennetään toteamal-

la, että reflektiota tapahtuu kaikissa oppimisen vaiheissa: toiminnan aikana, sen 

jälkeen ja toimintaa edeltävänä. Kuva täydentyy myös, kun todetaan että työssä 

oppimisessa on yksilön työn, yhteisen työn ja organisaation työn kontekstit. 

(Poikela 2005, 21–41.)  

 

3.3 Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä työpaikalla 
 

Kokonaisuuksien hahmottaminen, monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtämi-

nen, merkityksellisen tiedon kerääminen, hyödyntäminen sekä tulkinta jatkuvasti 

muuttuvasta tietotulvasta ja uuden tiedon sisäistäminen edellyttää riittävän ke-

hittyneitä malleja työstä. Työsuoritusten kannalta oleellista on, miten hyvin opi-

tun siirtäminen työtilanteisiin onnistuu, ja siksi oppiminen pyritään yhä useam-

min järjestämään todellisten työtilanteiden yhteyteen. (Huuhtanen & Kivistö 

2004, 455.) 

 

Kokemuksen kautta oppiminen edellyttää myös oppimiskontekstin huomioimis-

ta. Ei ole samantekevää, millaisten työtehtävien yhteydessä ilmiöitä, asioita tai 

toimintakokonaisuuksia opitaan, sillä jokainen työntekijä tulkitsee oppimistilan-

teita omia motiivejaan ja taustojaan vasten. Oppimisen kontekstit yhdessä yksi-

lön omien tavoitteiden kanssa määrittävät merkittävällä tavalla sitä, mitä kukin 

missäkin tilanteessa oppii ja mitä ylipäätään on mahdollista oppia. Työssä ta-

pahtuva kokemusten kautta oppiminen on muutakin kuin opitun tietoista reflek-

tointia ja jatkuvaa opitun arviointia. Tästä esimerkkinä Collin mainitsee sen, ett-
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eivät työntekijät koe aina varsinaisesti oppivansa työssä, vaan tekevät vain sen 

mikä on merkityksellistä työn loppuun saattamiseksi. Parhaimmillaan oppimista 

tapahtuu työn oheistuotteena, jolloin päätöksiä on tehtävä nopeasti ja usein 

myös tietoisina, että tehty ratkaisu voi johtaa myös epätoivottuun lopputule-

maan. (Collin 2007, 135–136.) 

 

Kriittinen arviointi tehtyä työtä kohtaan on mahdollista usein vasta jonkin ajan 

kuluttua, jos silloinkaan. Se, mitä kulloisistakin työtilanteista kyetään oppimaan 

sekä kokemuksiksi kerryttää, määrittyy vahvasti kulloisenkin työtehtävän ja kon-

tekstin mukaan. Tällaisen tiedon rakentumisen kannalta on aikaisemmin vas-

taavista tilanteista saaduilla kokemuksilla iso merkitys. Kokemusten kautta opi-

taan myös hahmottamaan työn kokonaisprosesseja. Pitkään työtä tehneellä on 

kokemustensa perusteella paremmat mahdollisuudet hahmottaa asiayhteyksiä 

sekä analysoida kokonaisuuksia verraten vasta työnsä aloittaneeseen. Koke-

muksellisen tiedon varaan rakentunut tieto on niin sanottua hiljaista tietoa. (Col-

lin 2007, 136, 138.) 

 

Collin (2007, 137, 139) toteaa tutkimukseensa pohjaten, että sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa toimiminen on yksi työpaikkojen haastavimmista oppimistilan-

teista. Yhteistyö on yhtä aikaa oppimisen kohde, mutta myös sen keino, sillä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen opit ammennetaan kokemuksen kautta. Tavan-

omaista on, että muut ihmiset ja kollegat työpaikoilla nähdään yhtä aikaa voi-

mavaroina sekä monenlaisten konfliktien aiheuttajina. Collinin mukaan työssä 

oppimiseen liittyvissä tutkimuksissa yleisesti tunnustetaan, että toimintakonteks-

tit sekä työtehtävät, muut ihmiset, ilmapiiri sekä johtaminen määrittävät paljon 

sitä mitä työssä on mahdollista oppia. Kontekstin sekä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen merkityksellisyyttä työssä oppimiselle pitäisi tarkastella kiinteänä osana 

työtä, sillä työtä ei tehdä vuorovaikutuksellisessa tyhjiössä.   

 

Oppimisen onnistumisen edellytyksenä on oppimisen esteiden poistaminen 

Työkäytännöt ja työn arjessa oppiminen pitävät sisällään Colinin tutkimukseen 

perustuen hyvän työilmapiirin sekä yhteisöllisyyden tunteen vaalimisen, työkäy-
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täntöjen jatkuvan muutoksen ja liikkeen, konflikteja ja erimielisyyksiä sisältävät 

jaetut käytännöt sekä jatkuvan yhteisen ongelmanratkaisun yhdessä työkave-

reiden ja verkostojen kanssa. (Collin 2007, 140–141.) Huuhtasen & Kivistön 

(2004, 455–456) mukaan esteitä voivat olla esimerkiksi jännittynyt tai liian kilpai-

leva ilmapiiri, ympäristön ulkoiset häiriötekijät kuten melu tai huono valaistus 

sekä oppijoiden erityispiirteiden riittämätön huomioiminen. Työpaikoilla keskei-

simmäksi oppimisen esteeksi koetaan yleensä sopivan ajan ja rauhallisen tilan 

puute, jolloin työn yhteydessä ei tarjoudu riittävää mahdollisuutta työn yhtey-

dessä uusien taitojen harjoitteluun sekä opittavien asioiden kertaamiseen  

 

Ihmiset ohjaavat kehitystään omien kompetenssiensa, mieltymystensä ja toi-

mintojensa pohjalta. Toiminnan kuluessa siitä saatava palaute sekä tulokset 

muokkaavat sitä, mitä yksilöt ajattelevat itsestään sekä millaisen identiteetin he 

omaksuvat (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 58).  

 

Motivaatio on tarve, joka kannustaa yksilöä käytökseen tai toimintaan. Se antaa 

syyn ponnistella haluttua lopputulosta kohden ja nousee yksilön haluista sekä 

tarpeista. Työssä motivaatio on yksi suorituksen edellytys ja se määrittää yksi-

lön pyrkimystä saavuttaa työlle asetetut tavoitteet yhdessä kykyjen kanssa. Mo-

tivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Sisäinen motivaatio ajatellaan olevan käyt-

täytymistä, joka suoritetaan oman itsensä takia, ilman ulkoisia palkintoja. Sisäi-

sesti motivoituneelle yksilölle riittäviä motivaatiotekijöitä voivat olla esimerkiksi 

tehtävän haasteellisuus ja mielenkiintoisuus. Sisäisesti motivoitunutta yksilöä 

luonnehtii kiinnostuneisuus ja innostuneisuus tehtävästä sekä itseohjautuvuus. 

Ulkoinen motivaatio puolestaan liittyy tehtävän tai työn ulkoisiin ympäristöteki-

jöihin, kuten palkkaan tai maineeseen. Rajanveto sisäisten ja ulkoisten motivaa-

tiotekijöiden välillä ei aina ole selkeä, sillä esimerkiksi positiivinen palaute tai 

ylennys voidaan nähdä sekä sisäisenä että ulkoisena motivaatiotekijänä. Ul-

koapäin tulevana kannusteena ne voidaan liittää ulkoisiin motivaatiotekijöihin, 

mutta toisaalta ne voidaan liittää myös sisäiseen motivaatioon, koska ne voi-

daan ajatella olevan merkkejä tavoitteen saavuttamisesta tai kyvykkyydestä. 
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Työilmapiirin merkitystä yksilön käyttäytymiseen ei voi vähätellä. (Johns & Saks 

2005, 134–136; Virolainen 2010, 54.) 
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4 TUTKIELMAN TEON PROSESSI 
 

 

 

Tutkimus ei ole tekniikkaa, ja jos se olisi sitä, tutkimusyhteisöt kyettäisiin kor-

vaamaan muutamalla sopivalla ohjelmistolla. Tutkimus ei ole pelkästään yksin-

kertaisten kysymysten kysymistä haastateltavilta ja vastausten koontia, vaan 

maailman ja ilmiöiden monimutkaisuuden kuvaamista ja erilaisiin tiedon tarpei-

siin vastaamista. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2013, 

7.) Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen kulkua ja menetelmällisiin valintoihin 

johtaneita seikkoja, joiden ajattelen olevan tähän tutkielmaan sopivia ja kuvaa-

van tutkimaani aihetta parhaiten.  

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 
 

Aiheenani on elinikäinen oppiminen ja ikääntyvä ihminen työssä oppijana. Tut-

kimuksen tarkoituksena on löytää ikääntyvän oppimiseen liittyviä erityispiirteitä 

sekä keinoja, joilla ikääntyvän oppimista voidaan tukea. Tästä muodostuu myös 

tutkimuskysymykseni:  

 

1.  Mitä erityispiirteitä liittyy ikääntyvän työntekijän työssä oppimiseen? 

2.  Millä keinoin ikääntyvän työntekijän työssä oppimista voidaan tukea? 

 

Tutkimuksen tehtävänä on perehtyä ikääntyvän ihmisen oppimisen erityispiirtei-

siin ja löytää sitä kautta konkreettisia keinoja ikääntyvän työntekijän työssä op-

pimisen tukemiseen. Tutkimuksen kautta tulleita tuloksia voidaan hyödyntää 

suoraan työelämään muun muassa ikääntyvien työntekijöiden johtamisessa tai 

heille järjestettävän koulutuksen suunnittelussa. 
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4.2 Tieteenfilosofiset lähtökohdat ja menetelmät 
 
Tutkimuksessani menetelmälliset valinnat ovat muotoutuneet tutkimustehtävien 

mukaan ja olen päätynyt kvalitatiivisen tutkimusperinteen hyödyntämiseen. Tut-

kimuksessani taustalla on humanistinen ihmiskäsitys, jonka ydintä on ajattelu 

siitä, että jokaisella yksilöllä on omat kokemukset, tunteet, käsitykset ja ajattelu 

(Aarnos 2001, 152).  

 

Laadullinen tutkimus korostaa ihmistä elämismaailmansa kokijana, toimijana ja 

havainnoijana. Nämä kokemukset, havainnot ja toiminnat värittyvät suhteessa 

paikkaan, aikaan ja tilanteisiin. Tutkijan asettuminen laadullisessa tutkimukses-

sa nähdään usein keskeiseksi työkaluksi, tutkimuksen toimijaksi ja valintojen 

tekijäksi. (Ronkainen ym. 2013, 82.) Laadullisella tutkimusmenetelmällä tarkas-

tellaan ihmisten välistä merkitysten maailmaa, jossa merkitykset ilmenevät suh-

teina ja niiden muodostamina merkityskokonaisuuksina. Tavoitteena ovat ihmi-

sen omat kuvaukset koetusta todellisuudesta, ja näiden kuvausten oletetaan 

sisältävän niitä asioita, joita ihminen pitää itselleen merkityksellisinä ja tärkeinä. 

Tulkinnalla ja ymmärtämisellä on keskeinen asema (Vilkka 2005, 97). Tutki-

muksessani pyrin löytämään ikääntyvien työntekijöiden yksilöllisiä kokemuksia, 

tuntemuksia ja ajatuksia itsensä kehittämiseen omassa työssään. Näistä löy-

döistä pyrin rakentamaan vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

 

Tutkimukseni tieteenfilosofinen tausta pohjautuu hermeneuttis-

fenomenologiseen lähestymistapaan. Hermeneuttisessa tutkimuksessa kaksi eri 

merkitysmaailmaa kohtaavat kahden tulkitsijan vuoropuheluna kulttuurin muka-

na ollessa. (Ronkainen 2013, 98.) Hermeneutiikka on siis merkityksiä sisältä-

vien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja tulkintaa korostava tieteenala. Herme-

neutiikan ajatus on, että kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden katsotaan ole-

van merkitysten läpäisemää, eli sosiaalinen todellisuus on olemassa merkitys-

ten kautta. (Vilkka 2005, 146–147.) Fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään 

puolestaan pääsemään käsiksi kokemukseen itseensä (Ronkainen 2013, 98). 

Fenomenologisen tieteenfilosofian tärkeimpiä työvälineitä ovat käsitteet koke-
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mus, merkitys ja yhteisöllisyys. Fenomenologisen lähestymistavan avulla tutki-

taan yksilön kokemuksellista suhdetta, eli yksilön aktiivista vuorovaikutussuh-

detta toisiin ihmisin, kulttuuriin ja luontoon, maailmaan jossa hän elää. (Vilkka 

2005, 136–137.) Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen erityispiirre 

on se, että siinä ihminen on tutkimuksen kohteena ja tutkijana (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 34). 

 

Hermeneutiikka nähdään laadullisessa tutkimuksessa orientaationa, johon hu-

manististen metodologioiden ihanteet kiteytyvät. Hermeneuttisissa tutkimuksis-

sa tavoitellaan tietoa, jossa kuuluu tutkittavien ääni, eli juuri heidän tapansa 

luoda merkityksiä ilmiölle ja tulkita todellisuutta. Hermeneuttisessa lähestymis-

tavassa yksilö nähdään ainutlaatuisena kokonaisuutena, joka kohtaa yhteiskun-

nan erilaiset ilmiöt henkilökohtaisessa elämismaailmassaan ja omasta elämän-

historiastaan käsin.  Hermeneuttisessa tutkimuksessa korostetaan dialogisuutta 

sekä tulkinnan rakentamista ensin tutkijan ja tutkittavan ja sitten vasta tutkijan ja 

aineiston välisessä vuorovaikutuksessa.  Tästä tulkinnan muotoutumisesta ja 

täydentymisestä aineiston, tutkijan tulkinnan ja sen kautta syntyneiden uusien 

kysymysten myötä sekä aineiston analyysiin palaamisesta ja syklin toistamises-

ta puhutaan hermeneuttisena kehänä. (Ronkainen ym. 2013, 83, 97–98.) 

 

Fenomenologinen lähestymistapa on puolestaan kiinnostunut kokemusten tut-

kimisesta ja myös subjektiivisten merkitysten korostamisesta. Fenomenologista 

tutkimusta ohjaa sitoutuminen fenomenologiaan tieteenfilosofiana, josta puoles-

taan seuraa ristiriita: vaikka lähtökohtana onkin yksilön puhtaan kokemuksen 

tunnistaminen, suuntaus lähtee toisaalta myös universaaliudesta. Tiedon tavoit-

teena nähdään tällöin inhimillisen merkityksenannon monimuotoisuuden tai ko-

kemusten yleisen rakenteen kuvaus, Tutkimuksessani tämä ilmenee esimerkiksi 

sen kuvaamisena mitä tietynlaisen tuen saaminen merkitsee kokemuksellisesti. 

(Ronkainen ym. 2013, 98.) 
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4.3 Aineisto ja sen kerääminen 
 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston kokoa ei säätele määrä vaan 

laatu. Tavoitteena on, että tutkimusaineisto toimii apuvälineenä asian tai ilmiön 

ymmärtämisessä, tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan muodostamisessa. 

(Vilkka 2005, 126.) Hermeneuttisessa lähestymistavassa aineistonkeruutapana 

käytetään usein erilaisia haastatteluja, kokemuskertomuksia tai omaelämänker-

rallisia kirjoituksia (Ronkainen ym. 2013, 97). Tutkimustani varten haastattelin 

viittä sosiaali- tai terveysalalla työtä tekevää yli 45-vuotiasta henkilöä, jotka ovat 

suorittaneet korkeintaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen. 

 

Kohdejoukon tutkimukseeni valitsin harkinnanvaraisella otannalla ja aineiston 

keruun suoritin teemahaastattelulla. Harkinnanvaraisessa otannassa on kyse 

tutkijan taidosta rakentaa tutkimukseensa vahvat teoreettiset perustukset, jotka 

osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa (Eskola & Suoranta 1998, 18). Teema-

haastattelussa tutkimusongelmasta kerätään keskeisimmät teema-alueet ja ai-

heet, joita tutkimushaastattelussa olisi välttämätöntä tutkimusongelmaan vas-

taamiseksi käsitellä. Tavoitteena on, että vastaaja voi antaa oman kuvauksensa 

kaikista teema-alueista. Teemahaastattelussa ei kysymysten muoto ja järjestys 

ole tarkasti ennalta määrätty, vaan haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että 

kaikki ennalta päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi haas-

tattelun aikana. Teema-alueista käytävän keskustelun järjestys ja laajuus vaih-

telee haastattelusta toiseen. (Vilkka 2005, 101–102.) Haastattelut voidaan jakaa 

avoimiin strukturoituihin tai puolistrukturoituihin haastatteluihin sen mukaan 

kuinka tiukasti kysymykset ovat suunniteltu ennalta (Järvinen & Järvinen, 2011, 

145). 

 

Haastateltavat keräsin omasta ja ystävieni tuttavapiristä. Kaikki haastateltavat 

työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Tähän valintaan 

päädyin, jotta aineisto koostuisi eri työyhteisöistä ja työkulttuureista nousseista 

ajatuksista. Alun perin minulla oli tarkoitus haastatella kahta miestä ja kolmea 

naista, mutta aikataulullisista syistä miesten haastattelut peruuntuivat ja loppu-
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jen lopuksi kaikki haastattelemani henkilöt olivat naisia. Tähän ratkaisuun pää-

dyin, sillä tutkimuskysymykseni eivät ole sukupuolisidonnaisia, eikä aineistosta 

ollut tarkoitus etsiä miesten ja naisten välisiä eroavaisuuksia. Haastattelut suori-

tin avoimena teemahaastatteluna ja toteutin ne yksilöhaastatteluina. Haastatte-

lut toteutuivat dialogisina ja luontevina vuoropuheluina haastateltavien ja minun 

välillä ja ne olivat kestoltaan puolesta tunnista reiluun tuntiin. Haastatteluja oh-

jasi ennalta luomani väljä haastattelurunko (liite 1). Haastateltavat pyysivät en-

nen haastattelua saada tietää mistä aiheesta olin haastattelua tekemässä, joten 

toimitin heille nähtäväksi viimeistään haastattelua edeltävänä päivänä haastat-

telun pääteemat sisältävän haastattelurungon.  Haastattelut toteutettiin rauhalli-

sessa tilassa, jossa erinäiset häiriötekijät, kuten matkapuhelimet, olivat hiljaisi-

na. Haastattelut nauhoitin ja litteroin heti niiden toteutumisen jälkeen. Ennen 

varsinaisten haastattelujen toteuttamista suoritin koehaastattelun, jonka jälkeen 

sain muokattua haastattelurunkoa sekä käyttämiäni käsitteitä tarkoituksenmu-

kaisemmiksi. Litteroitua aineistoa kertyi reilut kaksikymmentä A4 sivua. 

 

4.4 Aineiston analysointi  
 

Ennen analyysin aloittamista on aineisto litteroitava eli muutettava tutkittavaan 

muotoon. Litterointi lisää tutkijan vuoropuhelua tutkimusaineiston kanssa, josta 

on hyötyä tutkimuksen edetessä, kun tutkija määrittelee, mikä on riittävä tulkinta 

tutkimusongelman kannalta. Tutkimusaineiston muuttaminen tekstimuotoon 

helpottaa myös aineiston luokittelua, ryhmittelyä ja analysointia. (Vilkka, 2005, 

115.)  

 

Aineiston analysoin tutkimuskysymysten ohjaamina. Aineiston analyysin on laa-

dullisessa tutkimuksessa tarkoitus luoda aineistoon selkeyttä ja sitä kautta tuot-

taa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineisto 

kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota sekä luomaan hajanaisesta ai-

neistosta selkeää ja mielekästä tutkittavaa. (Eskola & Suoranta 1998, 138.)  

Laadullisessa analyysissa yleensä jaetaan analyysi joko induktiiviseen tai 

deduktiiviseen analyysiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95). Hermeneuttisessa tut-
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kimuksessa ihanteena on kyetä lähestymän tutkittavaa asiaa ilman ennalta 

määriteltyjä käsitteitä ja analyysissakin pyritään säilyttämään mahdollisimman 

pitkälle tutkittavien autenttisia ilmauksia (Ronkainen ym. 2013, 97). 

 

Analysoin aineiston soveltaen teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialähtöises-

sä sisällönanalyysissa aineiston analyysin luokittelu rakentuu aikaisempaan 

viitekehykseen, joka voi olla käsitejärjestelmä tai teoria. Tällöin analyysia ohjaa 

joku teema tai käsitekartta. Teorialähtöisen sisällönanalyysin merkittävin vaihe 

on analyysirungon muodostaminen, jonka sisälle rakennetaan erilaisia aineis-

tosta lähtöisin olevia luokituksia tai kategorioita noudattaen induktiivisen sisäl-

lönanalyysin periaatteita. Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistosta lähtevää 

analyysia ja sitä kuvataan usein käsitteillä pelkistäminen, ryhmittely ja käsitteel-

listäminen.  Aineiston analyysia varten tehtävä analyysirunko voi olla väljä tai 

hyvin strukturoitu. Väljässä analyysirungossa siihen kuulumattomista asioista 

muodostetaan uusia luokkia ja kategorioita, kun taas strukturoidussa rungossa 

tutkimusaineistosta kerätään ainoastaan niitä asioita jotka sopivat analyysirun-

koon.  Näin voidaan testata aikaisempaa käsitejärjestelmää tai teoriaa uudessa 

kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 113–115.)  

 

Laadullinen tutkimus näkee tutkimustulokset tulkintana, joka aina perustuu jo 

moneen kertaan tulkittuun. Aineisto on lähes aina tekstiksi purettua monitulkin-

taista materiaalia, jolloin analyysin eteneminen ja päättely edellyttävät aina jon-

kinlaista tulkintaa, minkä varaan taas seuraavat valinnat rakennetaan. Laadulli-

sen tutkimuksen tieteenfilosofiset perustelut korostavat kokonaisvaltaisuutta. 

Tämä tarkoittaa ihmisen katsomista kokonaisuutena, osana jotakin elämismaa-

ilmaa ja todellisuutta. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tulkitsemaan ja ymmärtä-

mään tutkimusaineistoa viemällä ilmiön ymmärrys alkuperäistä käsitteellisem-

mälle tasolle. (Ronkainen ym. 2013, 83.) 

 

Aineiston karkean analysoinnin aloitin etsimällä vastauksia tutkimuskysymyksiin 

muutaman tarkentavan apukysymyksen avulla. Apukysymyksillä kysyin aineis-

tolta mitä haastateltavat kertovat ikääntymisestä, työssä oppimisesta sekä op-
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pimisen esteistä. Aineistosta poimin alkuperäisiä ilmauksia tutkimuskysymysten 

alle tekemääni aputaulukkoon (liite 2) ja aloin pelkistää ilmauksia hahmotellen 

niille yläkäsitteitä. Teoreettisesta viitekehyksestä nousseiden teemojen varaan 

rakensin väljän analyysirungon, jota lähdin kasvattamaan aineistosta nousevien 

selkeiden asiakokonaisuuksien avulla. Analyysirunkoon järjestelin alkuperäiset 

ja pelkistetyt ilmaukset. Analyysirunkoon (liite 3) muodostui yläkäsitteeksi Elin-

ikäinen oppiminen ja pääluokiksi ikääntyvän ihmisen oppiminen ja opiskelu sekä 

työssä oppiminen. Pääluokat jakautuivat kolmeentoista alaluokkaan. 

 

Aineiston jaottelussa oli haastavaa miettiä, minkä teeman alle sijoittaisin il-

mauksia. Osa ilmauksista oli hyvin monimerkityksellisiä, ja ne olisivat sopineet 

useamman teeman alle. Jokaisen useamman teeman alle sopivan ilmauksen 

kohdalla mietin tarkkaan, missä asiayhteydessä ne oli lausuttu ja mihin asiaan 

niillä syvimmin viitattiin. Tarkoitukseni oli, että analyysirungossa ei olisi kovin 

paljon päällekkäisiä ilmauksia.  
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5 IKÄÄNTYVIEN OPPIJOIDEN KÄSITYKSIÄ OPPIMISESTA 
 

 

 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimukseni tulokset ja elävöitän niitä autenttisilla 

lainauksilla aineistot, joita rikastuttaa vahvat murteet. Suorilla lainauksilla olen 

pyrkinyt tuomaan tekstiin haastateltujen kokemuksia ja tunnetiloja, joita on 

haastavaa kuvata muuten. Jokaisen alaluvun lopussa on yhteenveto, jossa ver-

taan saamiani tuloksia aiempiin tutkimuksiin ja niiden valossa pohdin vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. 

 

Tutkimukseni yläkäsitteeksi hahmotan elinikäisen oppimisen laajan käsitteen, 

jonka alle analyysirunko on muodostunut. Pääluokat ”ikääntyvän ihmisen oppi-

minen ja opiskelu” sekä ”Työssä oppiminen” olen jakanut ylä- ja alaluokiksi. Alla 

taulukossa 1 analyysirungon käsitteistö tulosten lukemisen jäsentelyn helpotta-

miseksi.  

 

Taulukko 1. Analyysirungon käsitteistö 
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5.1 Iän tuomat erityispiirteet 
 

Iän tuomia erityispiirteitä nousi esille pitkin haastattelun kulkua useissa asiayh-

teyksissä. Analyysivaiheessa ryhmittelin ilmaukset ensisijaisesti oppimista si-

vuavien luokkien alle ja vasta sen jälkeen pelkästään ikääntymisen erityispiirtei-

den tarkasteluun. Yläluokan iän tuomat erityispiirteet olen jakanut kolmeen ala-

luokkaan fyysinen ikääntyminen, sosiaalinen ikääntyminen sekä psyykkinen 

ikääntyminen.  

 

Ihmisen toimintakyky ei ole vain sitä, miten etevästi ruumiinosat toimivat, muisti 

pelaa tai työt sujuvat. Toimintakyky on myös voimavaroja, asennetta sekä ym-

päristön tarjoamia mahdollisuuksia (Siljamäki, 2014). Toimintakyvyllä tarkoite-

taan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä yksilölle 

merkityksellisistä päivittäisistä toimista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.) 

Kronologisen iän mukanaan tuomat henkilökohtaiset muutokset tulevat esiin 

vanhenemisen myötä. Ne näkyvät biologisissa ja kognitiivisissa valmiuksissa, 

sekä psyykkisessä ja sosiaalisessa toimintakyvyssä (Eriksson 2017, 38). Työ 

on aktiivisena ikääntymistä ja ikääntyville työntekijöille yksi nuoruuden ylläpitä-

misen tekniikka. Työn nuorentavat vaikutukset kulminoituvat sen mahdollistaviin 

sosiaalisiin suhteisiin sekä työn yksilölle asettamiin vaatimuksiin. Työssä olo 

edellyttää kehittämään itseään ja pitämään huolta itsestään ja kunnostaan (Jul-

kunen 2003, 198–213).  

 

Fyysinen ikääntyminen 
 

Fyysisen ikääntymiseen liittyviä asioita nosti esille jokainen haastateltavani. 

Kolme mainitsi ikänäön ja yleisesti fyysisen ikääntymisen haastavan työskente-

lyä, mutta vain yksi nosti esille kuulon alentumisen. Iän mukana tulevaa fyysistä 

hidastumista oli havainnut yksi haastateltava, joskin hän pohti sen olevan ehkä 

tietoinen valinta säästää voimiaan. Fyysisen ikääntymisen myötä nousi myös 

huoli jaksamisesta, palautumisesta ja omasta kunnostaan huolehtimisen tär-

keydestä.  
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H2: ”Mutta sitten ko kroppa vanhenee niin tulee ne tietynlaiset on-

gelmat” 

 

H5: ” Nuorena paremmin pallautuu mitä nyt. Että se pallautuminen 

kestää pitempään ja vaikka sitä kestävyyttä on että ei sillälailla sitä, 

mutta se pallautuminen on hittaampaa.” 

 

Fyysinen hidastuminen nousi esille myös muistin heikkenemisenä. Erilaisten 

sairauksien merkityksen oppimiseen mainitsi yksi haastateltava.  

 

H4: ”Tulee jotaki sairauksia, muisti pettää eikä ota enää tietoa vas-

taan. Voi olla esimerkiksi semmonen että sairastuu eikä vain jaksa, 

se voi olla joku muuki fyysinen sairaus ko muistisairaus. Et vai jak-

sa jos sulla on jatkuva kipu” 

 

Sosiaalinen ikääntyminen 
 

Sosiaalinen ikääntyminen näyttäytyi tilanteissa, joissa eri ikäiset työntekijät koh-

tasivat. Kolme haastateltavista mainitsi ikääntyvät työntekijät nuoria tunnolli-

sempina työntekijöinä ja yksi nosti esille myös nuorten osaamisen aliarvioimisen 

puolesta tekemällä.  

 

H5: ”Mutta kai se on siellä perusluonteessa. Ja varmaan seki on se 

että omatoimisuuteen on vaadittu jo kotona ja sitä on pitäny sieltä 

asti lähteä, varmaan seki vaikuttaa että nykyään tahtoo itelläki se 

vika olla että on vähän tekkee puolesta liikaaki ja sitten sitä aattelee 

että tulleekohan siitä mittään…” 

 

Yksi haastateltava toi esille paineet pitää itsensä fyysisesti hyvässä työkunnos-

sa, koska työyhteisössä on eri ikäistä väkeä ja samat tehtävät pitää pystyä suo-

rittamaan kuin nuorempikin työkaveri. Yksi haastateltava mainitsi myös nuo-

rempien työntekijöiden osoittavan arvostusta ja luottamusta kokeneemman 

työntekijän ammattitaitoa kohtaan. 
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Psyykkinen ikääntyminen  
 

Psyykkinen ikääntyminen näyttäytyi vahvimmin kokemuksen tuomana varmuu-

tena työskennellä, ja se heijastui myös kykyyn kohdata asiakkaita lempeämmin. 

Neljä haastateltavaa mainitsi iän mukanaan tuoman varmuuden, joka arjen 

työssä ilmeni esimerkiksi kykynä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Iän koettiin tuo-

neen myös rauhallisuutta. 

 

H1:”Ei hötkyile tyhjää että se monessa asiassa nuorempi veitikka 

on panemassa asiakasta etheenkäsin että semmonen jonkulainen 

rauha työn teossa. Semmonen varmuus on tullu…” 

 

Kahdessa haastattelussa nousi esille iän myötä kehittynyt kyky organisoida ja 

suunnitella asioita, joita hyödyntämällä voi säästää itseään. Ajatuksen kultaise-

na lankana oli sanonta ”Vie mennessäs - tuo tuollessas”. Kaksi haastateltavista 

mainitsi oppimiskyvyn hidastuneen iän myötä ja totesivat tarvitsevansa nykyään 

enemmän aikaa oppimiselle ja asioiden sisäistämiselle. He totesivat myös, että 

ikä ei ole este oppimiselle.  

 

H5: ”Vanhempana joutuu vähän enemmän tekkeen töitä niinkö tiet-

tyjä asioita ko tullee uusia. Jos vaikka aattellee ko minä lähin lähi-

hoitajakouluun niin esimerkiksi sähköpostin käytöt ja tämmöset atk-

jutut mitkä piti opetella… Mutta kyllä niistäki selvisi ko rautalangalla 

väänti. Enämpihän sitä joutuu lukemaan että ei se mieleen jäämi-

nen ole ennää samanlaista mitä nuorempana, että enämpi joutuu 

tekkeen töitä, mutta kyllä ne sitten sieltä iskostuu.” 

 

Yhteenveto 
 

Haastattelujen tulokset fyysiseen ikääntymisen mukanaan tuomien erityispiirtei-

den osalta olivat hyvin samanlaisia kuin Paloniemen (2005, 93–94) väitöskirjas-

sa, jossa ikääntyminen koettiin fyysisen toimintakyvyn heikkenemisenä, hidas-

tumisena ja väsymisenä. Ikä nähtiin myös henkisenä rasittavuutena, joka ilme-
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nee työn hektisen luonteen myötä henkisenä uupumuksena iäkkäämmillä mah-

dollisesti voimakkaampana kuin nuoremmilla. Mielenkiintoinen huomio tuli 

eräältä haastateltavaltani, joka pohti, oliko iän tuoma hidastuminen ehkä tietoi-

nen valinta, jolla yrittäisi edistää jaksamistaan.  Haastatteluissani esiin nousi 

näiden lisäksi aistitoimintojen kuten kuulon ja näön heikentyminen, muistion-

gelmien sekä erilaisten sairauksien lisääntyminen ja hitaampi palautuminen 

esimerkiksi yövuorojen jälkeen. Sosiaalisen ikääntymisen erityispiirteistä näkyi 

vuorovaikutustilanteissa etenkin nuorempien työntekijöiden parissa. Haastatel-

tavilla oli vahva ammatillinen itsetunto, jota ruokki nuoremmilta saatu arvostus 

ja luottamus. He kokivat itsensä myös nuoria tunnollisempina työntekijöinä. 

Haastatteluista oli havaittavissa paineita suoriutua työtehtävistä muun muassa 

pitämällä fyysisestä kunnostaan huolta tai hallitsemalla tietojärjestelmiä. Tieto-

tekninen osaaminen ja sen kehittäminen nousivat esille myös Paloniemen 

(2005, 60, 92) tutkimuksessa jossa nuorempien työntekijöiden vahvuutena näh-

tiin tuoreen tiedon lisäksi työvälineiden hallita sekä tietotekninen ketteryys. Tie-

toteknisen osaamisen tarve koettiin voimakkaana erilaisten yrityskohtaisten 

muutosprosessien yhteydessä.  

 

Työkokemus sekä elämänhallinta kehittyvät ainoastaan työtä tekemällä ja iän 

mukanaan tuomiin vahvuuksiin kuuluvat henkinen kasvu sekä älylliset ominai-

suudet voimistuvat. Henkiseen kasvuun voidaan nähdä kuuluviksi harkitsevai-

suus, kyky kokonaisvaltaiseen ajatteluun, harkitsevaisuus, oppimismotivaatio, 

uskollisuus työnantajaa kohtaan sekä sitoutuminen työhön. Työhön sitoutumi-

nen on nähty lisääntyvän iän myötä ja sisäisellä työmotivaatiolla on havaittu 

olevan positiivinen yhteys ikään. (Ilmarinen 1998, 25.) Psyykkisistä iän tuomista 

erityispiirteistä huokui varmuus ja rauhallisuus. Haastateltavat kokivat hallitse-

vansa kokonaisuuksia pystyen suunnittelemaan ja organisoimaan työtehtäviä ja 

näin myös ”säästämään askelia”. Myös Paloniemi (2005,110) totesi iän merki-

tyksellisenä tiedon kartuttamisessa, harjaantumisessa sekä rutiininomaisessa 

työskentelyssä joka nopeuttaa ja helpottaa työn tekoa. Haastateltavani eivät 

kokeneet ikää oppimisen esteeksi, mutta oppimiskyvyn todettiin hidastuneen. 

Wiitakorven (2006, 186–187) mukaan vahvasta ammatillisesta itsetunnosta 
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huolimatta ikääntyvillä työntekijöillä on vahva halu oppia uutta, eikä iän lisään-

tymistä voida pitää ratkaisevana tekijänä oppimismotivaation vähenemiselle. 

Oppimisen tueksi tarvitaan ympäristön tuki sekä hyväksyntä. Wiitakorpi kuvaa 

ikääntyvän työntekijän suhtautumista omaa työtään kohtaan seesteiseksi sekä 

työnantajaa kohtaan lojaaliksi 

 

5.2 Asiantuntijuuden rakentuminen  
 

Yläkäsitteen asiantuntijuuden rakentuminen jaoin neljään alaluokkaan. Ala-

luokiksi muodostuivat uuden tiedon lähteet, oppimistilanteet työssä, hiljainen 

tieto sekä reflektio. Uuden tiedon lähteet kappaleen lopussa käsittelen työnanta-

jan kustantamaa ja järjestämää koulutusta, sillä aihe nousi esille haastatteluissa 

usein. 

 

Asiantuntijuuden ajattelen olevan työn sisällöllisen osaamisen kulmakivi, ja sen 

rakentuminen koko työuran kestävä prosessi. Tutkimuskysymykseni ”Mitä eri-

tyispiirteitä liittyy ikääntyvän työntekijän työssäoppimiseen?” näen erityisesti 

linkittyvän tämän otsikon alle. Silvennoinen (2007, 205) toteaa elinikäisen oppi-

misen ideologiaan sisällytetyn ajatuksen ”pysyäksesi paikallaan sinun on koko 

ajan juostava, eli koulutettava itseäsi”. Omassa työssä oppiminen ja kehittymi-

nen iän karttuessa on hedelmällisempää ja merkitykseltään korostuneempaa 

kuin ennen. Iän myötä saavutettava seesteisyys ja kypsyminen auttavat koh-

dentamaan oppimista tehokkaammin olennaiseen ja oman työn kannalta tärke-

ään sisältöön, jolloin oppiminen mahdollistuu lisääntyneen motivaation ansiosta. 

Motivaatio puolestaan lisää uuden oppimisen ymmärtämistä peilaten jo olemas-

sa olevaan osaamiseen sekä sen hyödyntämiseen. (Paloniemi 2005, 97–98.) 

 

Uuden tiedon lähteet   
 

Uutta tietoa työntekijät kokivat saavansa monelta suunnalta. Neljä haastatelta-

vaa mainitsi työkaverit uuden tiedon lähteinä ja kaksi nosti esille opiskelijoiden 

mukanaan tuomat tuoreet tiedot. Työkaverit tietolähteinä nousi vahvasti esille 
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tilanteissa, joissa vain osa työyhteisöstä oli päässyt koulutukseen. Esimerkiksi 

ergonomiakoulutuksen käyneet jakoivat saamiaan oppeja työpaikalla muille 

työntekijöille. Korkeammin koulutettu työntekijä, esimerkiksi sairaanhoitaja, 

nousi kahdessa haastattelussa uuden tiedon lähteeksi. Sijaisuuksia tehnyt 

haastateltava kertoi saavansa työn tekemisen kannalta olennaista lisätietoa va-

kituiselta henkilökunnalta. Esimiehen merkitys uuden tiedon lähteenä nousi esil-

le kolmessa haastattelussa. Esimies oli yleensä korkeamman asteen koulun 

käynyt ja hänellä oletettiin olevan vahva substanssiosaaminen sekä käytännön 

taitoja. Esimies nähtiin uuden tiedon koordinoijana, perehdyttäjänä sekä tiedon 

tuojana esimerkiksi työohjeita laatimalla.  

 

H1: ”Ja kyllähän tuo meän pomo sairaanhoitajaki sannoo mutta mie 

olen kokenu nyt että tänä päivänä sen arki on niin mahottoman kiih-

reistä että ei ole hyvä tuo juttu mikä sillä tänän päivänä on. Se ei 

ruoki niinkö meän jaksamista, oppimista” 

 

H3: ”No sitähän, mehän opitaan joka päivä siinä työssä, että niinku 

esimerkiksi toisen työkaverin, niinku vakkarityöntekijöiltä saa sitä 

tietoa paljon enemmän. Yleensä työntekijöitten kautta sijaisetki saa 

tietoa plus sitte tietenki asiakkaitten kautta, että jos ne pystyy pu-

humaan ja kertomaan niin niitten kautta kans saa että ne antaa sitä 

palautetta.” 

 

Kolme haastateltavaa totesi työn itsessään opettavan ja tarjoavan uutta tietoa. 

Uutta tietoa haastateltavat kokivat omaksuvansa muun muassa työohjeita seu-

raamalla. Osastokokouksissa ja palavereissa uutta tietoa kertoi omaksuvansa 

kaksi haastateltavaa.  

 

H4: ”Jos meille tullee jotaki uutta niin esimies tiedottaa osastokok-

kouksessa. Jos tullee esimerkiksi uus laite tai uutta tutkimusta niin 

se tiedotettaan meillä osastokokkouksessa kerran viikossa jota ve-



40 
 

tää osastonhoitaja ja kerran viikossa myös kemisti vetää palaverin 

jossa kerrotaan uudet asiat.” 

 

Uuden tiedon lähteinä mainittiin myös asiakkailta saadut kommentit ja ohjeet, 

teoriatiedon lukeminen työajalla, sekä oma kiinnostus ja halu opiskella asioita 

työajan ulkopuolella. Työnantaja tarjosi yhdelle haastatelluista verkkoalustan, 

jonka kautta pystyi omalla ajalla opiskelemaan työhön liittyviä asioita. 

 

Uuden tiedon lähteenä työpaikan tarjoama koulutus nousi vahvasti esille jokai-

sessa haastattelussa. Koulutuksen järjestämismuodoista, sisällöstä sekä koulu-

tukseen pääsyn kriteereistä oli haastateltavilla erilaisia kokemuksia ja mielipitei-

tä. Yhtenäistä jokaisen haastateltavan ilmauksissa oli, että koulutus on tärkeä ja 

tarpeellinen uuden tiedon tuoja.  

 

Oppimistilanteet työssä  
 

Jokaisessa haastattelussa käsiteltiin oppimista ja työhön liittyviä tilanteita, joissa 

oppimista tapahtuu. Neljä haastateltavista kertoi oppivansa työssä, kun saa 

tehdä ja kokeilla. Yksi mainitsi asiakkailta saadun suoran palautteen olevan he-

delmällistä oppimista ajatellen. Haastateltavien mukaan käytäntö opettaa teo-

riapitoisia luentoja tehokkaammin. 

 

H3: ”Jotenkin tuntuu luennolla että se menee vähän niinku korvasta 

sisään ja toisesta ulos mut se ku voit käytännössä tehä sen työn 

niin siinä paremmin oppii.” 

 

Yksi totesi oppimistilanteiden olevan aina vuorovaikutustilanteita toisten ihmis-

ten kanssa ja kaksi haastateltavaa mainitsi oppivansa osana työyhteisöä. Vuo-

rovaikutuksellisuuden merkitys nousi esille myös työnantajan tarjoamissa koulu-

tuksissa. Kolme haastateltavaa mainitsi yhdessä tekemisen ja oivaltamisen tär-

keäksi oppimistavaksi ja pitivät hyvänä koulutuksena sellaista, jossa opiskellaan 

teoriatietoa esimerkein, sovelletaan sitä käytäntöön ja lopuksi vielä puretaan 

koulutuksen anti yhdessä. 
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H5: ”Että ois niitä käytännön esimerkkejä ja tietenki se pohjustus 

ensin siihen asiaan ja sitten niitä käytännön asioita ja sitten sitä 

harjottelua että siihen kuuluis myös sitä käytännön harjottelua että 

jos pystyy vain tekemään.” 

 
Hiljainen tieto 
 

Hiljainen tieto nousi haastatteluissa esille kokemuksen tuomana varmuutena 

työskennellä. Yksi haastateltavista totesi oppimisen olevan helpompaa kun 

työstä on pohjatietoa ja kokemusta. 

 

H5: ”Jos ei ole kokemusta asiasta niin eihän sitä ole niin varma  

olipa sitä kakskymppinen tai viiskymppinen” 

 

Hiljainen tieto näyttäytyi myös nuorempien työkavereiden arvostuksena van-

hemman työntekijän osaamista kohtaan.  

 

Reflektio 
 

Kahdessa haastattelussa nousi selkeästi esille reflektion merkitys työssä oppi-

miselle. Yksi haastateltava nosti asiakastilanteet oman työnsä peiliksi, joista voi 

ottaa oppia.  

 

”H2: No kyllähän asiakkaatki antavat palautetta, ei net ole vaikka ne 

on vanhoja ja niillä on muisti menny niin kyllä net ossaavat antaa 

pallautetta ja sitä voi sitä ommaa käyttäytymistä käyttää tilanteen 

eduksi ja oppia erilaisia tapoja” 

 

Kaksi haastateltavaa olivat tehneet oman työn arviointia kehityskeskusteluissa, 

ja niistä oli kummallakin pääsääntöisesti hyvät kokemukset. Kehityskeskustelut 

koettiin myös tilanteiksi, joissa hiljaisemmillakin työntekijöillä on mahdollisuus 
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tuoda äänensä kuuluviin ja yhdessä esimiehen kanssa pohtia työstä suoriutu-

mista ja sen kehittämistä.  

 

Yhteenveto  
 

Tikkamäki toteaa pääpainon työssäoppimisessa olevan informaalissa- ja satun-

naisoppimisessa. Hänen mukaansa oppimismahdollisuuksia työorganisaatioi-

den arjessa on havaittavissa runsaasti, joista osa on tiedostettuja ja osa tiedos-

tamattomia. Yksilötasolla työssä oppiminen näkyy ammattilaisena kehittymise-

nä, kun taas yhteisön tasolta oppiminen näyttää tapahtuvan formaaleissa ja in-

formaaleissa ryhmissä tai tiimeissä, joissa uutta tietoa rakennetaan, kehitetään, 

muokataan sekä jaetaan muiden kanssa. Organisaatiotasolla työssä oppiminen 

näkyy muutosprosessien johtamisena ja organisoimisena. Keskeisessä ase-

massa on johtamiskulttuuri ja johtamiskäytännöt, sekä haasteena työntekijöiden 

ja työyhteisöjen osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen. (Tikkamäki 2006, 

327─328.)  

 

Paloniemi (2005, 73) on väitöskirjassaan esittänyt työntekijän osaamisen kehit-

tämisen tavoiksi kuusi kategoriaa; Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen, op-

piminen työtehtävissä, koulutukseen osallistuminen, ammattikirjallisuuden sekä 

muiden tietolähteiden seuraaminen, työyhteisön ulkopuoliset kontaktit sekä työn 

ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen. Mielenkiintoista oli huomata, että ai-

neistostani löytyi vastaavuuksia lähes jokaisen kategorian kanssa, mutta haas-

teellista on eritellä mikä niistä liittyy puhtaasti ikääntymisen erityispiirteisiin asi-

antuntijuuden rakentumisessa. 

 

Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen oman osaamisen kehittämiseksi nähtiin 

yhteisöllisenä sekä sosiaalisena ilmiönä, jossa työyhteisön osaamista hyödyn-

nettiin ja samalla jaettiin omaa osaamista työyhteisön sisällä. Aineistossani työ-

yhteisön osaamisen hyödyntäminen nousi vahvasti esille. Haastattelemani hen-

kilöt toimivat sosiaali- ja terveysalalla, jossa työskennellään usein tiimeissä tai 

isoissa työyhteisöissä. Isoissa ja esimerkiksi vuorotyötä tekevissä työyhteisöis-
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sä ei ole aina mahdollista järjestää samaa koulutusta kaikille halukkaille, vaan 

koulutuksissa käyneet jakavat tietoa niille jotka eivät ole koulutukseen päässeet. 

Haastatteluissa nousi esille myös arjen töiden lomassa oppimien vertaiselta tai 

koulutetummalta työkaverilta, ja mahdollisuus konsultoida haastavissa tapauk-

sissa myös toisen yksikön työntekijöitä. Omissa työtehtävissä oppiminen liittyi 

kiinteästi oman osaamisen kehittämiseen, ja neljässä haastatteluista nousi esil-

le osaamisen laajeneminen kokeilemalla, yrityksen ja erehdyksen kautta. (Palo-

niemi 2005, 73, 76.) 

 

Uuden oppimista koskevat vaatimukset ovat monenkirjavia, toiset ovat omista 

työtehtävistä selviytymisen vuoksi välttämättömiä, osa enemmän innostumista 

työpaikan uusista asioista. Eläkeiän kynnyksellä koulutuksiin osallistuminen ja 

kehittämishankkeisiin osallistuminen voivat kärsiä innostuksen puutteesta. (Jul-

kunen & Pärnänen 2005, 140.) Paloniemen (2005, 78–79) tutkimuksessa koulu-

tuksiin osallistumisessa keskeisiä kysymyksiä olivat osallistumisen taloudelliset 

ehdot, aikataulukiireet sekä koulutuksen laatu. Koulutus nähtiin työnantajan 

vastuulle kuuluvana, ja mielenkiinto omalla ajalla tapahtuvaa työnantajan kus-

tantamaa koulutusta kohtaan oli vähäistä. Tutkimuksessa todettiin työntekijöi-

den toivovan etenkin lyhyiden koulutusten ajankohta sellaiseksi, että asiasta oli 

jo vähän kokemustietoa taustalla. Aineistossani koulutuksiin osallistuminen ja 

niiden järjestämistavat puhututtivat paljon. Jokaisella oli näkemyksiä, miten ne 

tulisi järjestää tai millaiset sisältörakenteet olisivat sopivia. Yhtenäistä kaikille oli, 

että teoria täytyy yhdistää käytäntöön. Teorian ja käytännön vuoropuhelu pai-

nottaen käytännön harjoittelua nousi aineistosta ikääntymisen myötä kasva-

neeksi tarpeeksi. Toinen yhdistävä tarve oli se, että koulutuksia ei järjestettäisi 

työpäivän jatkeena, sillä väsyneenä ei jaksa keskittyä. Kolmas haastatteluissa 

esille noussut seikka oli koulutuksen eteneminen sopivalla vauhdilla, jotta pysyy 

mukana. Koulutusten järjestämismuodoissa toiset pitivät etäkoulutuksista ja toi-

set eivät. Etäkoulutukset koettiin onnistuneiksi, jos tekniikka toimi ja osallistujat 

pystyivät olemaan vuorovaikutuksessa kouluttajan kanssa. Tietoteknisiä haas-

teita koettiin etäkoulutuksen osalta. 
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Oman osaamisen kehittämisessä alan tietolähteiden omaehtoisen seuraamisen 

yleisimpiä tapoja oli ammattikirjallisuuden sekä -lehtien lukeminen ja internetin 

sekä sähköisten tukipalveluiden hyödyntäminen (Paloniemi 2005, 80). Aineis-

tossani useampi haastateltava totesi, että enemmän pitäisi lukea ja ottaa oma-

ehtoisesti selvää asioista, jotta pysyisi alan kehityksessä mukana. Yhdelle 

haastateltavista työnantaja kustansi verkkoalustan, joka kautta pystyi tutustu-

maan alaan liittyvään materiaaliin. Haastateltava kuitenkin kertoi, ettei ollut 

varma, miten aineistoon pääsisi käsiksi. Yksi haastateltava esitti, että työajalla 

pitäisi olla mahdollista tutustua alan uusiin julkaisuihin, mutta se ei jatkuvan kii-

reen vuoksi ole mahdollista.  

 

Työyhteisön ulkopuoliset kontaktit oman oppimisen kehittämisessä nähtiin Pa-

loniemen (2005, 81) tutkimuksessa oman organisaation sisäisinä sekä organi-

saation ulkopuolelle ulottuvina yhteistyö- ja asiakaskontakteina, joiden tavoite 

oli paikata puuttuvia tietoja. Esimerkiksi tavarantoimittajien ja tuote-esittelijöiden 

kanssa kehittyi tuotetietous sekä sisällölliseen osaamiseen liittyvä oppiminen. 

Samoja tuloksia oli nähtävissä aineistossani, jossa esimerkiksi uuden laitteen 

mukana tuli käyttöön opastaja työpaikalle tai asiakkaalta saatu suora palaute 

koettiin oppimistilanteena. Omassa työssä oppiminen ja kehittyminen nousivat 

esiin myös reflektion kautta, joko kehityskeskusteluina tai asiakaspalautteen 

myötä. Kaksi haastateltavaa kuvailivat, että on tärkeää pysähtyä hetkeksi poh-

timaan omia tapoja työskennellä, ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa. Reflek-

toinnin tarkoitus on pyrkiä etsimään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia suh-

teessa aiemmin opittuun sekä siihen mitä koetaan tässä ja nyt (Mezirow 1991, 

103–106). 

 

5.3 Ympäristö 
 

Työympäristö oppimisympäristönä mahdollistaa niin formaalin, nonformaalin 

kuin informaalin oppimisen. Työympäristö näyttäytyi aineistossa fyysisinä sekä 

sosiaalisina tekijöinä. Työpaikan sosiaalinen konteksti ja fyysinen ympäristö 
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kietoutuvat sulavasti yhteen, mutta haastateltavien niille antamat merkitykset 

ovat selvästi eroteltavissa.  

 

Sosiaalinen konteksti 
 

Työssä oppimisessa sosiaalinen konteksti näkyi haastatteluissa ajatuksena työ-

ilmapiiristä. Sosiaali- ja terveysalalle kohdistuneet säästötoimet nousivat esille 

neljässä haastattelussa ilmapiirin kiristymisenä, kun vähemmällä väellä pitää 

suoriutua suuremmasta määrästä työtä. Yksi haastateltava mainitsi työyhteisön 

ikärakenteen tuovan haasteita työilmapiiriin, koska eri aikakausina koulunsa 

käyneillä ammattilaisilla voi olla erilaiset käsitykset työtavoista. Työilmapiiriä 

määritti paljon esimiestyö, ja kolme haastateltavaa koki oman työpaikkansa 

esimiestyön heikentävän työilmapiiriä. Esimiestyön koettiin olevan vieraantunut-

ta käytännön työstä. Esimieheltä toivottiin enemmän osallistumista arkeen, työ-

yhteisön ja työtapojen yhtenäistämisen ohjaajaksi. Esimieheltä odotettiin inno-

kasta ja positiivista otetta työhön, työntekijöiden samanarvoista kohtelua, sekä 

kykyä antaa monipuolista palautetta.  

 

H2: ”Esimies on ollu jo niin pitkään työkentältä poissa että se ei 

osaa ajatella työntekijän näkökulmasta niitä töitä. Se vain on nykys-

ten se kauhea säästäminen että ei se esimies ole niinkö meän ta-

solla, ei se ossaa enää tehä kentällä töitä eikä tiä minusta mitenkä 

asiat on muuttuneet ja muut…” 

 

Kaksi haastateltavaa mainitsi, että työilmapiirin tulee olla avoin ja positiivinen, 

jotta uuden oppiminen siinä mahdollistuu. 

 

H1: ”Se pittää olla innostunut ja positiivinen, se että otethaan tietoa 

vastaan ja ei olla että ”ei se vaikuta, ei se kannata”. Otethaan tietoa 

avoimin mielin vastaan.” 

 

Työyhteisön tuki sekä työntekijän arvostaminen nousivat esille yhdessä haastat-

telussa yhtenä uuden oppimisen edistämisen keinona.  
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Fyysinen ympäristö 
 

Fyysinen ympäristö osana työssä oppimista nousi esille haastatteluissa työtiloi-

hin tehtyinä ratkaisuina sekä koulutuksen järjestämistapoina. Yksi haastateltava 

kertoi heidän työyksikössään kiinnitetyn huomiota hyvään valaistukseen ja viih-

tyisiin tiloihin. 

 

H4: ”Mielyttävät ja hyvin valaistut tilat. Ne vaikuttaa motivaatioon ja 

siihen että on mukava tehä työtä, työympäristö on kyllä tärkeä. Ne 

vaikuttaa jaksamiseen, oppimiseen ja työkaverit kanssa.” 

 

Kaksi hoivakodissa työskentelevää haastateltavaa totesi melun vaivaavan ja 

rauhallisuuden puuttuvan yksiköistä. Molemmat nostivat esille, että asia olisi 

ratkaistavissa lisäämällä hoitohenkilökuntaa. 

 

H1: ”Kyllähän se rauha ja rauhallisuus on hyvä monessa asiassa 

mutta se ei nuissa yksiköissä aina ole. Jotenkin tuntuu kauhean 

negatiiviselta tänä päivänä näitä asioita sanoa, ei ole niinkö hyvin 

ko kiristethään” 

 

H5: ”Onhan se meluasia semmonen että ku kokoajan joku huutaa 

sielä äitiä, kahvia tai jotaki ja hemppasee siinä niin se varmaan sii-

hen keskittymiseen ja siinä jos käy ommaisia ja muuta niin…” 

 

Työpaikan tarjoamien koulutusten järjestelyistä nousi esille myös ympäristöteki-

jöitä. Koulutuksia järjestetään muun muassa oman työpaikan kahvihuoneessa 

sekä toisilla paikkakunnilla. Myös videokoulutukset olivat haastatetuille tuttuja. 

Yksi haastateltava totesi ulkopaikkakunnalla järjestettävät koulutukset antoi-

sammiksi, kun ajatuksia pääsee vaihtamaan muualta tulevien ammattilaisten 

kanssa. Toinen haastateltava puolestaan piti omalla työpaikalla järjestettäviä 

koulutuksia hyvänä, sillä koulutukseen lähteminen kauemmas vaatii aina erityis-

järjestelyjä.  
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Yhteenveto 
 
Sosiaaliselle ja fyysiselle ympäristölle kohdentuvia oppimisen tukemiseen liitty-

viä tarpeita ja keinoja oli havaittavissa tarkastelemissani väitöskirjoissa ja ne 

vahvistivat myös tutkimukseni tuloksia. Esimerkiksi Wiitarkorven (2006) tutki-

muksessa mainittiin hyväksyvä ja salliva ympäristö, joka mahdollisti yhteisöltä 

saadun tuen. Ojalan tutkimuksessa puolestaan fyysisen oppimisympäristön tar-

koituksenmukaisuus nousi esille huomioimalla oppijan alentuneet aistitoiminnot 

tai esimerkiksi paleleminen. Hän nosti esille myös yhteisöllisyyden merkityksen 

ja yhdenvertaisen aseman turvaamisen tärkeyden opiskelijayhteisöissä. (Ojala 

2010, 246.)  

 

Tikkamäen (2006, 327-328) tutkimuksessa yhteisön toimintaan sitoutumiseen 

sekä osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat esimerkiksi työstä saatava pa-

laute, tehokas ja avoin tiedon kulku, osallistumismahdollisuudet, uusiin työteh-

täviin perehdyttäminen, johtamiskulttuuri sekä toiminnan tulosten arviointi. Tut-

kimuksen mukaan oppimista tapahtui käytännön toiminnassa vaihtelevia tilan-

teita kohtaamalla ja uusia työtapoja soveltamalla. Tutkimuksessani sosiaalinen 

ympäristö nähtiin työilmapiirinä ja sen positiivinen, avoin sekä innostunut väre 

nähtiin edellytyksenä oppimiselle. Yhdenvertaisuus oppimisen ja hyvän työilma-

piirin mahdollistajana nousi esille esimiestyössä, jossa työntekijät odottivat esi-

mieheltä tasapuolista kohtelua. Eriarvoisuutta työntekijät kokivat tilanteissa, 

joissa esimerkiksi tietyt työntekijät saivat työskennellä haluamillaan työpisteil-

lään ja muut joutuivat kiertämään usean pisteen välillä. Eriarvoisuus nousi esille 

myös tilanteissa, joissa työntekijät eivät kokeneet tulleensa kuulluiksi. Tähän 

kaivattiin esimieheltä johtamista ja jämäkkyyttä.  Fyysiseen ympäristöön oli 

haastateltavien mukaan panostettu työpaikoilla muun muassa tilamuutoksilla 

sekä hyvällä valaistuksella. Melu nousi useammassa haastattelussa esille 

kuormittavana tekijänä ja ratkaisuksi haastateltavat esittivät lisähenkilökunnan 

palkkaamista. Melutason nähtiin nousevan, kun moni asiakas haluaa yhtä aikaa 

hoitajan huomion, eikä hoitajamäärä riitä vastaamaan tarpeeseen. 
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5.4 Ikääntyvän työntekijän oppimista edistävät ja estävät tekijät 
 

Omassa työssä oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä nousi haastatteluissa 

esille paljon. Ne pilkahtivat keskustelun lomasta, toiset osana suurempaa koko-

naisuutta ja toiset omina lausahduksina.  

 

Sisäiset tekijät 
 

Oppimista edistävät sisäiset tekijät liittyivät vahvasti motivaatioon. Kolmessa 

haastattelussa nousi esille muun muassa työn merkitykselliseksi kokeminen, 

positiivinen asenne, työyhteisöön kuulumisen tunne sekä halu tehdä työ hyvin 

kiireestä huolimatta. Yksi haastateltava vastuutti myös työntekijöitä ottamaan 

koppi omasta oppimisestaan. 

 

H5: ”Tietenki se on oppiminenki on tärkeää että pitää itekki olla 

kiinnostunut ja vähän itelläki olla sitä että ottaa asioista selvää eikä 

aina ole vain että se työnantaja tuo tietoa.” 

 

Oppimista estävinä sisäisinä tekijöinä kahdessa haastattelussa esille nousi 

esimiestyön merkitys esimerkiksi koulutusten organisoimisessa. Toinen haasta-

teltava kertoi motivaation työnantajan tarjoamiin koulutuksiin laskeneen, koska 

koulutukset ovat kiireellä järjestettyjä ja sisällöltään onttoja. Yksi haastatelluista 

totesi uuden oppimisen estyvän muutosvastarinnan vuoksi. 

 

H2: ”Meillä on hyvin paljon sitä että me emmä (en tarkota itteäni 

pelkästään), vaan ylheensäkki että ei hyväksytä  sitä nuoren tuo-

maa uutta tietoa hevin, että me tiämmä paremmin ko me olema ollu 

niin kauan töissä. Eli tavallaan se uuen oppiminen estyy sillä että 

aatelhaan meän tietävän paremmin ko ennenki on tehty niin. Monet 

aattelee niin sen asian, vaikka sen pitäis olla just niin että ne nuoret 

tuovat sitä uutta tietoa.” 
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Haastattelussa nousi esille myös koulutukseen valikoituminen, jonka esimies 

suorittaa työvuorolistojen perusteella huomioimatta onko kyseisellä työntekijällä 

mielenkiintoa osallistua koulutukseen.  

 

 Ulkoiset tekijät 
 

Jokainen viidestä haastateltavasta mainitsi tai viittasi esimiestyöhön omaa op-

pimista edistävänä ulkoisena tekijänä. Neljässä haastattelussa nousi vahvasti 

esille palautteen merkitys työmotivaatioon ja sitä kautta haluun oppia. Palautet-

ta ja kannustamista haastateltavat saivat tai toivoivat saavansa esimieheltä, 

työkavereilta, asiakkailta, asiakkaiden omaisilta sekä omilta läheisiltä. Positiivi-

nen palaute koettiin voimaa antavana ja hyvän mielen tuojana.  

 

H3: ”Että annettiin niinku lisäpotkua että kyllä sää vielä selviydyt 

kaikesta niin että aatella kuinka mä selviydyin ja oon tehny töitä ko-

ko ajan ja onhan se. Aina joka haasteesta pitää selviytyä, saa välil-

lä olla ylpeä itestä.” 

 

Kaksi haastateltavaa koki kaipaavansa palautetta enemmän nimenomaan esi-

mieheltä, sillä heidän mielestään parannettavaa omassa työskentelyssä on ai-

na. Yksi haastateltavista toivoi esimiehen olevan kiinnostuneempi työntekijöistä.  

 

H2: ”Pitäis esimies olla vähän kiinnostuneempi meän työntekijöitten 

hyvinvoinnista ja tämmösestä miten meillä mennee sielä töissä. Pi-

täis olla vähän enemmän kiinnostunu. Ja sehän motivoi jo työnteki-

jää jos esimies käypi kyselemässä mitä kuuluu ja miten on jaksanu 

töissä niin se auttas jos esimies olis vähän kiinnostunheempi ja kä-

vis sielä läänillä eikä vain istuis sielä kopissa puhelin korvalla.” 

 

Omassa työssä oppimista edistävinä ulkoisina seikkoina nähtiin myös työvuoro-

suunnittelu, jolla voidaan tukea esimerkiksi työntekijän omaehtoista opiskelua. 

Yksi haastateltava mainitsi hyvän työilmapiirin olevan oppimisen edellytys. Hy-

vänä työilmapiirinä hän piti työpaikkaa, jossa apua ja tukea on aina saatavilla.  
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Aineistoa läpi käydessä eniten ilmauksia ryhmittyi oppimista estävien ulkoisten 

tekijöiden alle. Jokaisessa viidessä haastattelussa esille nousi resurssipula, jos-

ta seurauksena oli kiire ja tyytymättömyys työhön. Työmotivaation laskun todet-

tiin vaikuttavan myös haluun oppia ja omaksua uusia asioita. Haastateltavat 

kokivat, etteivät ehdi paneutua tai olla kiinnostuneita uusista toimintatavoista, 

kun täytyy ehtiä tehdä ”vähällä väellä” ne perustehtävät. Resurssipula nousi 

kahdessa haastattelussa esille myös estävänä tekijänä osallistua työnantajan 

tarjoamiin koulutuksiin. Yksi haastateltava kertoi, ettei kauemmas pääse enää 

koulutuksiin kustannussyistä. Toinen haastateltava puolestaan mainitsi, ettei 

koulutuksiin pääse osallistumaan, jos työpaikalla vallitsee alimiehitys. Videokou-

lutukset nähtiin kahdessa haastattelussa säästösyistä toteutettuina, ja oppimi-

sen esteitä ajatellen niistä jäätiin kaipaamaan aitoa vuorovaikutusta opettajan ja 

muiden kurssilaisten välillä. Kummallakin haastateltavalla oli kokemusta epäon-

nistuneista videokoulutuksista, joissa yhteyden pätki ja he eivät olleet saaneet 

materiaaleja joista seurata koulutusta. Yksi haastateltava totesi saavansa työn-

antajan järjestämistä koulutuksista enemmän irti, jos niitä ei ole toteutettu työ-

päivän jatkeena.  

 

Kahdessa haastattelussa esimiestyö nousi ulkoisena tekijänä oppimisen estä-

jäksi. Yksi haastateltava totesi esimiehen roolin olevan merkittävä uuden oppi-

misessa, mutta jos esimies koetaan negatiivisena, vaikuttaa se myös työnteki-

jöiden haluun oppia. Esimies koettiin kiireiseksi, jolla ei ole aikaa kuunnella 

työntekijöitä tai perehtyä asioihin. Esimerkiksi uuden tiedon kanavaksi tarkoite-

tut työyhteisöpalaverit käytiin yhden haastateltavan kokemuksen mukaan läpi 

liian nopeasti esimiehen johdolla. Toinen haastateltava oli puolestaan kokenut, 

että palaverikäytännöissä olisi työntekijöillä parannettavaa.  

 

H2: ”Meillähän pitäis olla se palaveri ja siinähän ei mitään oppimista 

tapahdu. Se on yhtä huutoa koko palaveri, siellä jokhainen huutaa 

omia kommentteja äähneen ja asiat tuntuu että niitä ei saa käytyä 

läpi mitä on koottu palaverhiin, että siinä ei opi mithään. Siinä vois 

opetella vähän koulukäyttäytymistä siinä palaveritilanteessa.” 
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Uuden oppimisen esteenä nähtiin kahdessa haastattelussa työ itsessään. 

Haastateltavat totesivat taantuvansa, koska opiskeltuja tietoja ja taitoja ei pääse 

hyödyntämään omassa työssä. Kumpikin mainitsi olleensa aiemmin töissä sai-

raalassa, ja siihen verrattuna kokivat nykyisen perushoitoa sisältävän työn 

taannuttavana. Kaksi haastateltavaa nostivat uuden oppimisen esteinä esille 

vanhoihin tapoihin juurtumisen, ja kokivat lannistuneensa esittämään enää vaih-

toehtoisia toimintatapoja. 

 

H3: ”Tuntuu että tänä päivänä ollaan siihen vanhaan kaavaan kan-

gistuttu, että niin sitte jos tuot uutena ihmisenä jonku asian että voi-

daanko kokeilla näin niin tuntuu että tungettelet itteäs siinä. Ainaski 

ite oon kokenu näin päin, että parempi olla hiljaa ja nöyrtyä teke-

mään miten ne on tehny niin ei tuu mitään sanomisia.” 

 

Yhteenveto 
 

Motivaatio näyttäytyi aineistossa vahvasti oppimista edistävien ja estävien si-

säisten tekijöiden taustavaikuttajana, ja se tunnistettiin sekä nimettiin haastatte-

luissa. Motivaatio on voimavara joka selvästi edistää tai estää oppimista ja vah-

vistuu tai heikentyy erinäisten asioiden seurauksena. Esimerkiksi työyhteisöön 

kuuluminen, työn merkitykselliseksi kokeminen tai positiivinen asenne työhön 

vaikuttavat aineistooni pohjaten osaltaan motivaatioon – motivaatioon sitoutua 

työhön tai motivaatioon oppia uutta.  Paloniemen (2004, 97–99) tutkimuksessa 

nousi motivaation tukemisen keinoiksi haasteelliset ja monipuoliset työtehtävät, 

jotka haastavat pitämään uuden oppimisen motivaatiota yllä. Motivaatiota lisää 

uuden oppimisen ymmärtäminen suhteessa jo olemassa olevaan osaamisen ja 

sen hyödyntämiseen. Omaan osaamiseen sekä sen hyödyntämiseen työssä 

liittyy vahvasti oppiminen, ja tästä ajatuksesta nousee ammatillisen osaamisen 

kehittämisen tavoitteellisuus, tarkoituksenmukaisuus ja pitkäjänteisyys.  

 

Erikssonin (2017, 8) mukaan mielekkääksi koettu työ on työssä jaksamisen ja 

työhyvinvoinnin edellytys, joka saa työntekijät viihtymään ja sitoutumaan. Se 

auttaa suojaamaan työelämän paineilta sekä kiireeltä ja tukee jaksamiselle 
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olennaista työn ja yksityiselämän tasapainoa. Merkitykselliseksi koettu arjen 

tiimityö sekä vertaisten keskinäinen tuki edistävät elinikäistä oppimista sekä 

omaa kasvua työssä. 

 

Oppimista edistäviä ja estäviä sisäisiä sekä ulkoisia tekijöitä lajitellessa esimies-

työ sai jälleen risuja ja ruusuja. Aineiston perusteella palautteen merkitystä ja 

voimaa työntekijälle ei selvästi voi väheksyä. Positiivisen palautteen antaminen 

kannattelee pitkälle ja motivoi moneen suuntaan. Esimieheltä saatu palaute 

nostettiin erityisesti esille, mutta myös työkavereilta, asiakkailta sekä läheisiltä 

saatu positiivinen palaute koettiin voimaannuttavana. Positiivisessa työilmapii-

rissä on hyvä työskennellä ja se kantaa hedelmää myös oppimisen saralla ja 

päinvastoin.  Esimiestyöhön kohdistui odotuksia myös työvuorosuunnittelun 

joustavuuden osalta, jonka ansiosta mahdollistuu esimerkiksi työntekijän oma-

ehtoinen opiskelu. Wiitakorven tutkimuksessa organisaatiolta sekä esimieheltä 

saadun tuen ikääntyvät työntekijät kokivat ristiriitaisina. He kokivat työnantajan 

luoneen oppimismahdollisuuksia osoittamalla arvostuksensa ja huolensa osaa-

misen kehittämistä ja tukemista kohtaan, mutta käytännön tasolla tukeminen ei 

tavoittanut ikääntyvien tarpeita niissä määrin kuin he olivat arvioineet tarvitse-

vansa. Tutkimuksessa ikääntyvät työntekijät nostivat omien henkilökohtaisten 

ominaisuuksien vaikuttavan merkittävästi osaamisen kehittämiseen. Henkilö-

kohtaisilla ominaisuuksilla he tarkoittivat esimerkiksi motivaatiota, halua, elä-

mänhallinnan kykyä sekä innovatiivisuutta. Pedagogisen johtajuuden muodossa 

osoitettu tuki esimieheltä oli tutkimuksen mukaan vaikuttanut positiivisesti ikään-

tyvien työminäkuvaan sekä oppimismotivaatioon etenkin keski-ikäisillä työnteki-

jöillä. Ikäsyrjintää ei Wiitakorven tutkimuksessa koettu merkittävästi.  (Wiitakorpi 

2006, 183–184.) 

 

Uuden oppimisen ulkoisena esteenä koettiin kahdessa haastattelussa työ itses-

sään. Formaalin koulutuksen kentältä saadut tiedot ja taidot eivät pääse käyt-

töön eikä kehittymään, kun niitä ei aktiivisesti käytetä, tai ne ovat esimerkiksi 

hoivakodissa määritelty sairaanhoitajien tehtäviksi.  Myös vanhoihin kaavoihin 

juurtuminen koettiin haasteena.  
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Pedagoginen johtajuus on ikäjohtamisen mallin kaltainen, mutta esimiehen pe-

dagoginen rooli ohjaajana on syvempi. Wiitakorpi näkee pedagogisen johtami-

sen olevan lähestymistapa kohti itseohjautuvan työntekijän oppimisen tukemis-

ta. Mallin on todettu edistävän ikääntyvien työntekijöiden osaamisen kehittämis-

tä sekä oman työminäkuvan muodostamista. Mallissa esimiehen tehtävänä on 

saattaa ikääntyvän työntekijän tiedot ja taidot työn ymmärtämisen kautta opti-

maaliseen käyttöön. Wiitakorpi huomauttaa, että saattaminen edellyttää esimie-

heltä taitoa tunnistaa eksplisiittisen osaamisen lisäksi hiljaista osaamista. (Wii-

takorpi 2006,186.) 

 

Tikkamäen (2006, 331─333) tutkimuksessa keskeisiksi työssä oppimisen estä-

viksi ja edistäviksi tekijöiksi muodostuivat koetut ja organisoidut osallistumisen 

mahdollisuudet sekä niiden koordinointi, osallistumisen kautta toteutuvat ja si-

toutumista edistävät sosiaalisen tuen käytännöt, sekä reflektiivisten prosessien 

arvioimisen ja hyödyntämisen tukeminen. Yksilötasolla keskeistä on koetut osal-

listumismahdollisuudet työprosesseihin sekä organisaation toimintaan ja kehit-

tämistyöhön, mutta toisaalta myös osallistumishalukkuus, jossa keskeistä on 

sitoutuneisuus työhön ja organisaatioon. Työssä oppiminen edellyttää myös 

reflektiivisyyden- ja itseohjautuvuuden taitoja, joita tukevat esimiehiltä saatu 

palaute ja työkavereilta saatu vertaistuki. Myös asiakkailta saatu palaute nähtiin 

merkityksellisenä. Yhteisötasolla ammatillinen kehittyminen korreloi yhteisössä 

vallitsevien vuorovaikutussuhteiden sekä yhteisön jäsenten välisen yhteistyön 

kanssa. Keskeistä on, miten palautetta jaetaan ja käsitellään. Kyse on tiedon 

jakamisen ja keskinäisen auttamisen tavoista, joissa merkitykselliseen asemaan 

nousevat luottamus ja toisten syvällinen tuntemus. Organisaatiotasolta oppimi-

sen esteitä ja edistäviä tekijöitä tarkastellessa Tikkamäki nostaa esille johtamis-

kulttuurin ja organisaation ilmapiirin, jotka luovat kehykset osallistumisen ja sitä 

kautta myös oppimisen kehittymisen mahdollisuuksille. Keskeistä oppimista aja-

tellen on se, mikä yhteisössä sallitaan ja mistä rangaistaan, miten oppiminen 

sekä kehittyminen määritellään ja millaisiksi toimijoiksi työntekijät määrittyvät. 

Tukea antava ja kannustava organisaatiokulttuuri edistää työssä kehittymistä ja 

sitoutumista. 
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Omassa tutkielmassani en ole eritellyt tuloksia yksilö-, yhteistö- ja organisaa-

tiotasoille, mutta samoja tuloksia huomaan saaneeni omasta aineistostani. Tik-

kamäen käyttämät termit kokoavat allensa aineistosta nostamiani konkreettisia 

esimerkkejä. Osallisuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, palautteen 

saaminen, yhteisöön kuuluminen, avoin ja luottava työilmapiiri sekä johtamiseen 

ja esimiestyöhön kohdistuvat odotukset avaavat käytännön esimerkein jokaisen 

Tikkamäen esittämän tason.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

 

Tutkielmani tarkoitus oli selvittää mitä erityispiirteitä liittyy ikääntyvän työntekijän 

työssäoppimiseen ja millä keinoin työssäoppimista voitaisiin tukea. Erityispiirtei-

nä näyttää olevan iän mukanaan tuoma varmuus ja kokemus, kyky hahmottaa 

laajempia kokonaisuuksia ja suunnitella toimintaa. Ikääntyvä työntekijä oppii 

yhdistelemällä uutta jo olemassa olevaan tietoon ja kokemukseen sekä pystyy 

reflektoimaan. Uuden omaksuminen ja oppiminen luonnistuu, mutta vie aiem-

paa enemmän aikaa. Tieto ja kokemus voivat toimia myös esteenä oppimiselle, 

jos työntekijällä on taipumusta ”kangistua kaavoihin”. 

 

Fyysisestä kunnosta huolehtiminen, riittävä lepo palautumisen takaamiseksi 

sekä kuulon tai näön heikkeneminen ovat huomioon otettavia, mutta ylitettävis-

sä olevia haasteita. Tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, järjestely ja valaistus 

voivat auttaa melu- ja näköongelmaan. Usealla työnantajalla käytössä olevat 

liikuntasetelit kannustavat liikkumaan ja järkevä työvuorosuunnittelu sekä tauko-

jen mahdollistaminen keventäisivät kuormitusta. Lisäresurssien palkkaaminen 

auttaisi aineiston perusteella moneen haasteeseen, mutta pitkäaikaisena ratkai-

suna se vaatii linjaukset myös yhteiskunnalliselta tasolta. 

 

Aineiston perusteella hyvällä työilmapiirillä on iso vaikutus omassa työssä op-

pimiseen ja tiedon kulkuun työyhteisössä. Avoin ja salliva ilmapiiri mahdollista-

vat uusien työntekijöiden mukana tuoman uuden tiedon jalkautumisen ja koke-

neilla olevan hiljaisen tiedon jakamisen. Työilmapiiriin kehittämiseen sekä työ-

yhteisöä luotsaavan esimiehen johtamisosaamiseen on aineiston perusteella 

syytä kiinnittää huomiota. Kehityskeskustelut näyttäytyivät tervetulleina tilai-

suuksina reflektoida omaa toimintaa, ja niiden säännöllinen hyödyntäminen 

osana johtamista olisi tämän tutkimuksen mukaan perusteltua. 
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Koulutusten järjestäminen pitäisi aineistoon perustuen olla verkkaista ja sisältää 

käytännön harjoittelua. Ikääntyvän omassa työssä oppimista tukevana keinona 

toimisi henkilökohtainen kiireetön opastaminen esimerkiksi uuden asiakastieto-

järjestelmän käytössä tai ammattikirjallisuuden etsimiseen verkosta.  

 

Toisaalta, tarvitseeko kaikkien hallita ja osata kaikkea? Osaamisen eriytyminen 

tarjoaisi mahdollisuuden keskittyä olemassa olevan erityisosaamisen syventä-

miseen, mutta asettaisi haasteita esimerkiksi osaajan loma-aikojen sijaistami-

seen. Eläkeiät ovat nousseet, ja ne asettavat omat haasteensa työssä selviyty-

miselle työuran loppuun saakka. Yhteiskunnallisella tasolla vaihtoehtoja ja tuki-

keinoja työssä jaksamiseen on, mutta osataanko niiden käyttöön opastaa? Löy-

tyisikö apua esimerkiksi osa-aikatyöstä tai työterveyshuollon osaamisen hyö-

dyntämisestä?  

 

Wiitakorpi (2006, 193–195) pohtii tutkimuksensa tuloksien perusteella, onko 

ikääntymisen merkityksen korostaminen turhaa työorganisaatioiden johtamis- ja 

osaamiskeskusteluissa. Ikääntyminen tapahtuu yksilöllisesti, mutta työyhteisö-

jen tavat kohdata ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet voivat vaihdella. Usein jää 

unohduksiin, että ikääntyvällä työntekijällä on potentiaalia kehittyä mikäli tuki-

toimiksi on osattu valita optimaaliset strategiat ja unohdettu yleiset myytit ikään-

tyvien oppimattomuudesta. Oivaltamisen, motivaation ja oppimisen näkökul-

masta merkityksellistä on yksilön työminäkuvan vahvuus. Wiitakorven tutkimuk-

sen tuloksiin peilaten ikääntymiseen liittyvät syyt ovat toissijaisia, ja sen vuoksi 

tasapainoisen ja motivoituneen työnteon kannalta on tärkeää työminäkuvan tu-

keminen koko työuran ajan! 

 

Aineistoa ja siitä tekemääni analyysia vielä läpi käydessäni havahduin, kuinka 

merkittävää osaa sosiaali- ja terveysalalla näyttelee resurssipula. Resurssipula 

vaikuttaa aineistoni mukaan olennaisesti ikääntyvän työntekijän oppimismahdol-

lisuuksiin ja -halukkuuteen. Toisaalta, voisiko resurssipula näyttäytyä myös 

mahdollisuutena, joka ikään kuin pakottaisi ottamaan haltuun uusia asioita ja 

toimintatapoja arjesta selviytymiseksi? Koettu resurssipula haastatteluissa näyt-
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täytyi kiireenä, riittämättömyyden tunteena, ahdistuneisuutena, väsymisenä ja 

asennemuutoksina. Se oli saanut työntekijät ajattelemaan enemmän itseään ja 

omaa hyvinvointiaan, sekä priorisoimaan töitä arjesta selviytyäkseen.  

 

Useissa haastatteluissa vähäisten resurssien aiheuttama paha olo kohdistui 

esimiestyöhön. Esimies koettiin etääntyneen työstä, jonka substanssiosaami-

nen asioiden nykyhetkisestä tilasta oli hämärtynyt. Kiireen ja huiskeen keskellä 

työntekijät odottivat erityisesti positiivista palautetta ja kannustusta esimieheltä, 

jotta positiivinen vire työnteossa pysyisi yllä. Valitettavaa on, että aineiston mu-

kaan negatiivinen palaute löytää varmemmin perille kuin positiivinen.  

 

Merkittävää on, että vain muutamassa asiayhteydessä nousi esille työntekijän 

oma vastuu työstään ja oppimisestaan. Aineistoa lukiessa tulee helposti yleis-

vaikutelma, että työssä negatiivisiksi ja puutteellisiksi koetut asiat ulkoistetaan ja 

syy löydetään helpommin muualta kuin oman toiminnan tarkastelusta, vaikka 

työyhteisön ja -ilmapiirin luo nimenomaan työntekijät itse.  Mielenkiintoista olisi 

ollut jatkaa ja laajentaa tutkimusta johtamiseen saralle ja sukeltaa entistä sy-

vemmälle etenkin ikäjohtamisen saloihin. Tänä päivänä eri medioissa puhutaan 

paljon itseohjautuvuudesta, tiimeittäin työskentelystä, avoimista työtiloista ja 

esillä on ”johtajattomia” hyvän työtyytyväisyyden omaavia yrityksiä. Miten näitä 

trendejä voisi soveltaa sosiaali- ja terveysalalle, hoivakoteihin, päiväkoteihin ja 

sairaaloihin, jotta työtyytyväisyys kohenisi ja sitä kautta myös vastuunotto ja 

innostus omasta itsensä kehittämisestä saataisiin kylvettyä? 

 

Eettisyyden ja luotettavuuden pohdintaa  
 
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka edellyttävät huolellisuutta myös 

analyysin teossa ja tutkimuksen raportoinnissa. Tieteennormit edellyttävät, että 

tulokset ovat kenen tahansa käytettävissä, kunhan kunnia annetaan sille, jolle 

se kuuluu. Totuuteen pyrkiminen edellyttää, ettei tutkimuksen tuloksia väären-

netä tai kaunistella. Tutkijan tulee raportoida tutkimuksensa puutteet ja toimia 

tutkimuksensa ensimmäisenä kriitikkona. Tutkijan tulisi pyrkiä pitämään selke-
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ästi erillään varsinaiset tulokset ja niitä koskevat omat tulkinnat ja suositukset. 

Tutkijan on myös selostettava käyttämänsä tietojen keruu ja analyysimenetel-

mät tiedeyhteisön yleisesti edellyttämällä tavalla. (Uusitalo, H. 1995, 31–32.) 

Eettinen ajattelu on kulkenut vahvasti mukana läpi tutkimuksen. Lähteet olen 

merkinnyt tarkasti lainauksien yhteyteen ja lähdeluetteloon, sekä pyrkinyt saa-

maan haltuuni aina alkuperäisen lähteen. Aineiston keruun ja analysoinnin vai-

heet olen raportoinut totuuden mukaisesti.  

 

Tutkimuksen käyttäjille keskeisiä seikkoja ovat tutkimuksen laatu ja sen hah-

mottaminen, millä alueilla tutkimuksen tulokset ovat päteviä ja yleistettäviä. Ih-

mistieteellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa, jonka varassa näitä va-

lintoja voidaan tehdä. Tutkijan eettinen vastuu on myös kertoa lukijalle, että täl-

lainen tieto voi harvoin olla puhdasta tietoa ja että yleensä se on vain rajattua 

ymmärrystä ilmiöstä. (Ronkainen, S. ym. 2011, 153.)  Tämä tutkimus edustaa 

hyvin marginaalista osuutta sosiaali- ja terveysalan yli 45-vuotiaista ammattilai-

sista. Tutkimuksen tulokset kumpuavat haastateltavien subjektiivisista koke-

muksista heidän työhistorioissaan, eivätkä ne ole suoranaisesti yleistettävissä 

suurempaan joukkoon. 

 

Hermeneutiikassa on tiedostettava, ettei ihminen voi koskaan tietää toisen ihmi-

sen todellisuutta. Hermeneuttisessa lähestymistavassa korostuu vuoropuhelun 

mahdollisuus sekä tutkijan herkkyys kuulla ja kuunnella toisen ihmisen koke-

muksia. Tutkimusprosessin arviointiin tämä tuo oman ulottuvuutensa, sillä kes-

kiössä on tutkijan ja tutkittavan suhde, sillä tutkijan ja tutkimuksen tehtävänä on 

välittää tässä suhteessa syntynyt ymmärrys lukijoille. (Ronkainen ym. 2013, 83.) 

Fenomenologisessa lähestymistapaa on kritisoitu perustuvan vahvoihin filosofi-

siin olettamuksiin, joiden empiirinen soveltaminen on vaikeaa. On pohdittukin, 

miten filosofinen reduktio eli ennakko-oletusten irrottautuminen ja merkitysten 

pelkistäminen voivat onnistua empiirisessä tutkimuksessa, jossa tutkijoina ja 

tutkittavina on tulkitsevia ihmisiä. (Ronkainen ym. 2013, 98–99.) Tutkimukseni 

aihe on kohdistunut lähelle omaa työtäni, ja etenkin haastatteluissa olen tietoi-

sesti ulkoistanut itseni työroolista ja asettanut tutkijan positioon, vailla oletuksia 
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ja omia kokemuksia niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Aineistoa analy-

soidessa ja tuloksia kirjoittaessa olen tarkastellut niitä objektiivisesti ja kauniste-

lematta. 

 

Luotettavuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka tutkija on 

esittänyt muun muassa tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen, oman roolinsa tut-

kijana sekä tutkimusprosessin, pitäen sisällään aineiston keruun ja analyysime-

netelmät, tutkimuksen keston sekä luotettavuuden. Tutkijan vastuulla on tarjota 

lukijoille riittävästi tietoa, jotta he pystyvät arvioimaan lukemansa tutkimuksen 

tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2011,140–141.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää ikääntyvän työntekijän omassa 

työssä oppimisen erityispiirteitä ja keinoja oppimisen tukemiseksi. Tutkimuk-

seen alkusysäyksen sain työssäni, jossa pohdin tapoja vuosittaisten työpaikka-

koulutusten järjestämiseen sekä tietoteknisten ohjelmien opastamiseen työnte-

kijöille, joille tietokoneen käyttö ei tunnu luontevalta. Aiheeseen perehtymisen 

aloitin tutustumalla aihetta käsitteleviin tutkimuksiin ja julkaisuihin, sekä palaa-

malla aikaisempien opintojeni tuotoksiin. Pohdin myös omaa positiotani tutkija-

na ja ennakko-oletuksia sekä kokemuksiani aiheesta. Ennakko-oletuksiani kirja-

sin alkuvaiheessa myös paperille, jotta voin niihin tarvittaessa palata. Raportin 

valmistuttua tuloksia oli mielenkiintoista peilata kirjaamiini ajatuksiin ja havaita 

oman ymmärrykseni laajentuneen merkittävästi muutaman vuoden takaisesta. 

Aineistoni keräsin viideltä haastateltavalta, sosiaali- ja terveysalan yli 45-

vuotiaalta toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneelta työntekijältä. Haas-

tattelut olivat luontevia ja informatiivisia, joiden nauhoitus ja litterointi tekstiksi 

mahdollistivat palaamiseen autenttiseen aineistoon auttaen havaitsemaan tois-

tuvasti uusia näkökulmia. Aineiston analysoin soveltaen teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysia, johon päädyin eri analyysimenetelmin tutustumisen jälkeen. Tuo-

men ja Sarajärven (2011, 117) mukaan teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä 

teoreettiset käsitteet ovat jo tiedossa, ja niin myös tässä tutkimuksessa, jonka 

teoreettisia ydinkäsitteitä olivat muun muassa elinikäinen oppiminen ja työssä-

oppiminen.  
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Tutkimussuunnitelman aloittamisen ja raportin valmistumisen välillä on kolme ja 

puoli vuotta. Aineiston olen kerännyt kahdessa osassa, toiset syksyllä 2016 ja 

toiset talvella 2018. Aineiston analyysin ja raportin valmiiksi kirjoittamisen olen 

tehnyt keväällä ja kesällä 2018. Haasteita pitkälle projektille ja ajankäytön 

suunnittelulle on asettanut työ ja perheenlisäys. Tutkimuksen tulosten tarkaste-

lun vaiheessa olen ollut perhevapaalla toista vuotta, ja sopivasti etääntynyt työ-

elämästä. Aineistoa läpi käydessä huomasin tarkastelevani sitä merkittävästi 

etäämmältä mitä muistan ajatelleeni ensimmäisten haastattelujen jälkeen. Us-

kon, että työelämästä toviksi etääntyminen on auttanut myös tulosten kirjoitta-

misen vaiheessa hahmottamaan asiat objektiivisemmin ja laajempina kokonai-

suuksina ─ joskus täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle.  
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LIITTEET 

 

 
 
Liite 1: Haastattelurunko 
 
 
Taustatiedot: sukupuoli, ikä, koulutus, kauanko sote-alalla 
 
Suhde työhön 
 Miten kuvailet suhdetta työhösi? 

 
Ammatillisen osaamisen tukeminen työpaikalla 
 Miten ammatillista osaamista tuetaan työpaikallasi? 

 
Esimiestyö ja johtaminen 
 Miten esimiestyö ja johtaminen vaikuttavat uuden oppimiseen? 
 
Ikääntyvä oppijana 
  Mitä erityispiirteitä ikä tuo mukanaan omassa työssä kehittymiseen ja uu-

den oppimiseen? 
 
 Missä/millaisissa tilanteissa oppimista tapahtuu? 

 
 Mitkä tekijät edesauttavat/estävät työssä oppimista? 

 



69 
 

Liite 2: Aineiston analyysin aputaulukko 
 

Esimerkki aineiston analyysin aputaulukosta 

1.  Mitä erityispiirteitä liittyy ikääntyvän työntekijän työssä oppimiseen? 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Yläkäsite? 
H1:No ei hötkyile tyhjää että se mo-
nessa asiassa nuorempi veitikka on 
panemassa asiakasta etheenkäsin 
että semmonen jonkulainen rauha 
työn teossa. Semmonen varmuus on 
tullu ainaki mitä on tehny. 
 

Kokemuksen tuoma rau-
hallisuus ja varmuus työn 
teossa 
 

Psyykkinen ikääntyminen 
 
Hiljainen tieto 
 
Sosiaalinen ikääntyminen 

H2: Mutta sitten ko kroppa vanhenee 
niin tulee ne tietynlaiset ongelmat 
 

Fyysiset haasteet Fyysinen ikääntyminen 

H4: Mulla on myös huono kuulo Kuulon huononeminen iän 
myötä 
 

Fyysinen ikääntyminen 

2.  Millä keinoin ikääntyvän työntekijän työssä oppimista voidaan tukea? 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus alakäsite 
H1: No talo järjestää jotaki koulutusta 
joskus, mutta minusta tuntuu että väki 
on jotenkin, niin mie ko muutki, men-
heet vähän alakanthiin nuissa koulu-
tuksissa. Hopun kans käyhään jotaki 
videokoulutusta läpi. 
 

Koulutukset vähäisiä ja 
kiireellä järjestettyjä. Moti-
vaatio koulutuksia koh-
taan laskenut. 

Estävät tekijät 

H2: Mie en omasta mielestä tartte 
kysyä kelthään mithään, mie varmasti 
ossaan nuo hommat tuola ja sitte jos-
kus niinkö seki suututtaa että ko asiat 
voihaan tehä monella lailla, niin jokku 
on niin kaavoihin kangistunheet että 
ne lyövät nyrkin pöythään että ko mei-
lä on tehty aina näin niin ne tehhään 
edelleenki ja muutosta ei välttämättä 
aina hyväksytä mikä  tois saman tu-
loksen, ehkä paremmanki sitten  
 

Asioiden loppuunsaatta-
miseen monta tietä – 
kaavoihiin kangistuneet 
eivät halua hyväksyä 
muutoksia 

Sosiaalinen ilmapiiri 
 
Estävät ulkoiset tekijät 

H2: Olis mukava semmonen että kävis 
koulun penkillä vähäsen, sitten sovel-
tamassa sitä käytännössä ja sitten 
taas yhteenvetoa sieltä sitten. Mutta 
jos meän pitää lähteä johonki kauas 
työpäivän jälkeen niin se on liian ras-
kasta.  
 

Mielekäs koulutus sisäi-
täisi ensin koulutusta, 
käytäntöön soveltamista 
sekä yhteenveto. Työpäi-
vän jälkeen koulutukseen 
lähteminen liian raskasta. 

Oppimistilanteet 
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Liite 3: Analyysirunko 
 
 
Analyysirunko esimerkein 
 
 
 
 
 
 
 
E 
L 
I 
N 
I 
K 
Ä 
I 
N 
R 
N 
  
O 
P 
P 
I 
M 
I 
N 
E 
N 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Ikääntyvän 
ihmisen 
oppiminen 
ja opiskelu 

Erityispiirteet Fyysinen 
ikääntyminen 

H1: Joo no iän myötähän 
on silmälasit, näköä tarvii -- 
ikä tuopi tietenki rasitheita 
tavallaan mutta en vielä 
mie koe kuitenkhaan sitä 
pahana. Vielä on jaksanu 
 

Ikänäkö vaivaa, ikä 
vaikuttaa jaksami-
seen 

Sosiaalinen 
ikääntyminen 

H5: Mutta kai  se on siellä 
perusluonteessa. JA var-
maan seki on se että oma-
toimisuuteen on vaadittu jo 
kotona ja sitä on pitäny 
sieltä asti lähteä, varmaan 
seki vaikuttaa että nykyään 
tahtoo itelläki se vika olla 
että on vähän tekkee puo-
lesta liikaaki ja sitten sitä 
aattelee että tulleekohan 
siitä mittään 
 

Ikääntyvän tunnolli-
suuden juuret kasva-
tuksessa? – nuo-
remman työkaverin 
puolesta tekeminen 
ja  aliarvioiminen 

Psyykkinen 
ikääntyminen 

H3: ku tulee ikää lisää niin 
sähän oot paljon lempeem-
pi ja herttasempi ja näät 
sen asiakkaan aivan eri 
valossa 
 

Ikääntymisen myötä 
pehmeämpi suhtau-
tuminen asiakkaisiin 

Työssä 
oppiminen 

Asiantunti-
juu-den ra-
kentuminen 

Uuden tiedon 
lähteet 

H2: nehän (nuo-
ret/opiskelijat)tuovat paljon 
uutta asiaa ja tuoreempaa 
tietoa ja meän pitäis osata 
ottaa se vastaan 
 

Nuoremmat työnteki-
jät ja opiskelijat tuo-
vat mukanaan uutta 
ja tuoretta tietoa 

Oppimistilan-
teet työssä 

H3: Siinä työyhteisössä me 
opitaan, ei niinku esimies 
mun mielestä tuo (lisäarvoa 
oppimisen) tuossa mitään 

H3: Siinä työyhtei-
sössä me opitaan, ei 
niinku esimies mun 
mielestä tuo (lisäar-
voa oppimisen) tuos-
sa mitään 

Hiljainen tieto H3: Nyt on enemmän työ 
kokemusta ja on helpom-
paa oppia ko on kokemusta 
 

Karttuneen työkoke-
muksen myötä oppi-
minen helpompaa 

Reflektio H2: tämä toinen kerta oli 
antosa (kehitys) keskustelu 
ja toivon mukhaan se on 
tuonu hyviä  asioita työpai-
kallekki ko kaikki saavat 
sanoa rauhassa asiansa, 
mielipitheensä ja kokemuk-
sensa 

Kehityskeskustelut 
tuoneet hyviä asioita 
työpaikalle – kaikki 
saavat äänensä kuu-
luviin 
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Ympäristö Sosiaalinen 
konteksti 

H1: Se pittää olla innostu-
nut ja positiivinen, se että 
otethaan tietoa vastaan ja 
ei olla että ”ei se vaikuta, ei 
se kannata”. Otethaan tie-
toa avoimin mielin vastaan. 
  

Ilmapiirin pitää olla 
positiivinen ja vas-
taanottavainen uu-
delle (että oppimista 
tapahtuu) 
 

Fyysinen 
ympäristö 

H4: Meillä on kans hyvä 
valaistus että näkkee hyvin, 

Hyvä valaistus nä-
kemisen edistä-
miseksi 

Edistävät  
tekijät 

Sisäiset teki-
jät 

H4: Seki on tärkeää iäk-
käämpänä, että ko tullee 
uutta asiaa ja huomaa sit-
ten että oppii ne uuet asiat 
ja selviää, niin sen on senki 
takia hyvin mielekästä tehä 
sitä työtä ettei niinkö jymä-
hä paikalle 
 

Iän mukana onnis-
tumisen kokemuk-
sien merkitus kasva-
nut - onnistuminen 
tekee työstä miele-
kästä 

Ulkoiset teki-
jät 

H3: Eihän esimieheltä saa 
mitään arvostusta saa eikä 
sitä sataan näin, että pieni 
niinkö kiitos voi tulla tai siis 
haluais että tulis 
 

Esimieheltä toivoisi 
saavan kiitosta ja 
arvostusta, mutta sitä 
ei saa 

 Estävät teki-
jät 

Sisäiset teki-
jät 

H2: Meilläon hyvin paljon 
sitä että me emmä (en tar-
kota itteäni pelkästään) 
vaan ylheensäkki että ei 
hyväksytä  sitä nuoren 
tuomaa uutta tietoa hevin, 
että me tiämmä paremmin 
ko me olema ollu niin kau-
an töissä. Eli tavallaan se 
uuen oppiminen estyy sillä 
että aatelhaan meän tietä-
vän paremmin ko ennenki 
on tehty niin. Monet aatte-
lee niin sen asian, vaikka 
sen pitäis olla just niin että 
ne nuoret tuovat sitä uutta 
tietoa. 
 

Muutosvastarinta - EI 
haluta ottaa uusil-
ta/opiskelijoilta uutta 
tietoa vastaan – uu-
den oppiminen estyy. 

Ulkoiset teki-
jät 

H2: Mennee niinkö (työn) 
ilo siitä ettei kuunnella ja 
vedetään vai ihminen piip-
puun jo pelkästään työvuo-
rosuunnittelussaki. 
 

Työntekijä kokee 
ettei tule kuulluksi – 
menettää työnilon 

 


