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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten ammatilliseen kuntoutukseen valikoitujen,
työelämässä olevien ihmisten yksilölliset, työhyvinvointia uudistavat oppimisprosessit etenevät
ammatillisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa toteutetussa kokonaistilanteen analyysissä.
Analyysi on tehty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen
perustuvilla välineillä. Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on myös tämän tutkimuksen
teoreettinen viitekehys. Sen keskeinen käsite on kohdeorientoitunut toiminta, joka muuttuu
jatkuvasti eriasteisten kehitysristiriitojen ratkaisemisen myötä. Parhaimmillaan ristiriitojen
ratkaiseminen johtaa ekspansiiviseen oppimiseen. Toiminnan teorian kolmannessa aallossa on
tutkittu erityisesti yhteisöllisiä oppimisprosesseja mutta yksilöllisiä oppimisprosesseja ei
tutkimuksissa juuri avata. Tässä tutkimuksessa teen yhteenvetoa yksilöllisen oppimisprosessin
toiminnanteoreettisista lähtökohdista ja laajennan näkökulmaa työelämässä olevien oppimisesta
työelämän ulkopuolella oleviin hyödyntämällä uudistavan oppimisen teoriaa. Tarkoituksena on
selvittää mitä vaiheita oppimisprosesseihin sisältyy, missä järjestyksessä vaiheet etenevät ja mitä
oppimistehtäviä kuhunkin vaiheeseen sisältyy.
Tutkimusaineistona käytän Kelan työhönkuntoutuksen hankkeen yhteydessä kerättyä
haastatteluaineistoa, josta olen valinnut viiden haastateltavan litteraatit tutkimuksen kohteeksi.
Tutkimus on teorialähtöinen, empiristinen diskurssianalyysi, jossa käytän tutkimusmenetelminä
foucaultilaista diskurssianalyysiä ja diskursiivista psykologiaa. Menetelmät kiinnittävät uudistavan
oppimisen vaiheet positioihin, joissa ihmisillä on erilaisia toiminnan rajoitteita ja mahdollisuuksia.
Lisäksi ne tuovat esille tulkinnalliset repertuaarit, joissa kuuluvat ihmisten käsitykset omista
mahdollisuuksista ja rajoitteista eri positioissa.
Viiden haastattelun analyysi tuo esille johdonmukaisen ja vahvan diskurssin, jossa ihmisten
tulkinnalliset repertuaarit kytkeytyvät työtoiminnan muutoksiin ja yhteiskunnallisiin ja
maailmanlaajuisiin muutoksiin. Diskurssista kuuluvat myös uudistavan oppimisen vaiheet, jotka
etenevät määrätyssä järjestyksessä. Tarvetilassa oppimistehtävänä on historiallinen analyysi ja
tilanteen arviointi, ja vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa haetaan konkreettisia ratkaisuja. Ristiriidan
kärjistymisen valintatilanteessa punnitaan hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisia seuraamuksia. Tämän
jälkeen voi rakentaa mallin tulevasta toiminnasta, omaksua sen toteuttamiseen liittyvät tiedot ja
taidot ja vakiinnuttaa ja arvioida omaa kehitystä. Tutkimuksessa täyttyvät diskurssianalyyttisen
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin tekniset, praktiset ja kriittiset edellytykset. Tutkimusprosessi
menetelmävalintoineen, epistemologisine ja ontologisine lähtökohtineen on läpinäkyvä ja
huolellisesti kuvattu. Viiden henkilön otos on pieni, joten tulosten yleistettävyyteen on syytä
suhtautua kriittisesti. Tuloksia ei voi myöskään suoraan yleistää koskemaan työelämän ulkopuolella
olevien uudistavia oppimisprosesseja.
Asiasanat
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1. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tarkoitus
Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on saanut alkunsa kasvatuspsykologisena oppimisteoriana. Se on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kolmannessa aallossaan kehittynyt yhteisöllisen oppimisen teoriaksi, josta käytetään nimitystä kehittävä työntutkimus. Tässä tutkimuksessa palaan toiminnan teorian juurille ja pyrin valottamaan sitä yksilöllisen, uudistavan oppimisen teoriana. Kehittävän työntutkimuksen saralla on tehty perusteellista ja perustavanlaatuista tutkimusta työyhteisöjen oppimiskäytännöistä (ks. esim.
Ahonen, 2008; Pihlaja, 2005; Virkkunen, Ahonen, Schaupp, & Lintula, 2010) mutta yksilöllisten

oppimisprosessien tutkimusta on tehty vähän. Keskeinen teema tutkimuksessa on uudistava
oppiminen, joka on ”matka tuntemattomaan” – sellaisen oppimista mitä ei vielä ole olemassa. Tutkimuksen lähtökohtana on hypoteesi siitä, että uudistava oppiminen on samankaltainen avoimen,
uutta luovan oppimisen kehä kuin yhteisöllinen ekspansiivisen oppimisen sykli, mutta se tapahtuu
yksilötasolla.

Tutkimuksen aihe on merkityksellinen siksi, että olemme käyttäneet muutoslaboratorio®
(Virkkunen, Engeström, Pihlaja, & Helle, 2001) työnkehittämisen menetelmästä sovellettua

kuntoutumislaboratoriota (ks. esim Ylisassi, 2009) ammatillisen kuntoutumisen välineenä
Aslak- ja TYK-kursseilla1 pian kymmenen vuoden ajan. Osana kuntoutumislaboratoriota
on ammatillisen kehityksen analyysi, jonka välineenä on käytetty ammatillisen kehityksen
sykliä. Ammatillisen kehityksen sykli toimii myös yhtenä työhyvinvoinnin kehityksen mittarina, joten se on Aslak- ja TYK-kursseilla tärkeä työväline. Ammatillisen kehityksen
sykli on ollut käytössä myös Kansaneläkelaitoksen Työhönkuntoutuksen hankkeen Verven
osahankkeessa kuntoutujille tehdyn kokonaistilanteen analyysin osana, ja sama pätee
vuonna 2012 alkaneeseen Työhönkuntoutuksen hankkeen toiseen vaiheeseen. Lisäksi ammatillisen kehityksen syklin käyttö on vähin erin laajentumassa Verven työurapalveluihin
ja mahdollisesti myös nuorten ammatilliseen kuntoutukseen.
Pitkän käytännön kokemuksen myötä ammatillisen kehityksen sykli on operationalisoitu
helppokäyttöiseen muotoon. Sen teoreettiset juuret löytyvät kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta ja kehitysvuoropuhelusta (Koistinen & Ylisuvanto, 1992; Mott, 1992;
1

ASLAK = ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus. ASLAK® on rekisteröity tavaramerkki
vuodesta 1997. TYK = työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus.
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Ylisassi, Keränen, & Mäkitalo, 2004). Kattavaa teoreettista katsausta ammatillisen kehityksen syklistä ei löydy. Syklistä onkin käytössä eri versioita, joissa vaiheita on yhdistelty
tai niitä on nimetty toistaan poikkeavasti. Myös vaiheiden etenemisjärjestyksessä on poikkeavuuksia. Pitkän käytännön kokemuksen valossa se on vakiintunut nimensä mukaisesti
työelämässä olevien työntekijöiden ammatillisen kehityksen ohjaamisen apuvälineeksi.
Sen mahdollisuuksia työuraan alkua vielä odottavien tai työelämään paluuta yrittävien työikäisten ammatillisen ohjauksen apuvälineenä ei vielä ole riittävästi selvitetty. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin jäsentää ammatillisen kehityksen syklin teoreettista taustaa ja
helpottaa sen soveltamista eri yhteyksissä. Siksi käsittelen ammatillisen kehityksen sykliä
johdonmukaisesti yksilöllisenä uudistavan oppimisen prosessina.

1.2 Yleistä uudistavasta oppimisesta ja toiminnan teoriasta
Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja erityisesti sen kolmannen aallon tuottama kehittävän työntutkimuksen (ks. esim. Engeström & Sannino, 2010) teoria ovat olleet kiinnostukseni kohteina yli kymmenen vuoden ajan. Kiinnostus on osittain käytännöllistä ja työn
sanelemaa, koska käyttämäni työvälineet perustuvat kehittävän työntutkimuksen teoriaan.
Toiminnan teoria on ollut myös selitysvoimainen ja helposti sovellettava oppimisteoria,
jonka avulla olen pystynyt ymmärtämään mutkikkaita, ristiriitojen sävyttämiä ammatillisia
pulmia ja ohjaamaan ihmisiä ja työyhteisöjä niiden ratkaisemisessa. Toiminnanteoreettisten työkalujen käyttökelpoisuus on lisännyt kiinnostustani syventyä teoriaan yhä syvällisemmin.
Toiminnan teorian kolmannen aallon, kehittävän työntutkimuksen keskeiset käsitteet esitti
Engeström (2002) kirjassaan Kehittävä työntutkimus, jossa hän esitteli ekspansiivisen oppimisen käsitteen ja toimintajärjestelmämallin, jotka liittyvät yhteisöjen oppimiseen. Toiminnan teorian kolmannen aallon tutkimuksissa ekspansiivinen oppiminen ja toimintajärjestelmä on perusteltu teoreettisesti hyvin kattavasti, koska kolmas aalto on toiminnan teoriassa erityisesti kiinnostunut yhteisötason oppimisesta. Toimintajärjestelmien muuttuessa
ekspansiivisesti sopii olettaa – ja toivoa – että myös yksittäiset ihmiset oppivat samalla
tavoin. Kehittävässä työntutkimuksessa ei kuitenkaan ole suuresti kiinnitetty huomiota
yksilöihin, joten yksilöllisen oppimisen teoriaa ei ole uusimmasta toiminnanteoreettisesta
tutkimuksesta helppo löytää. Toiminnan teoriassa yksilön henkisten prosessien alkuperä on
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sosiaalisissa prosesseissa, mutta näitä prosesseja ei oikeastaan juuri aukaista (Torvinen,
2005, s. 21).
Tein kasvatustieteen aineopintojen yhteydessä vuonna 2011 proseminaarityön, jossa hain
tietoa yksilöllisen oppimisen toiminnanteoreettisista perusteista. Päädyin määrittelemään
yksilötason oppimisen uudistavaksi oppimiseksi, koska se näyttää olevan samanlainen,
uutta luova prosessi kuin ekspansiivinen oppiminenkin. Mezirow (1998 a ja b) käyttää tätä
käsitettä aikuiskasvatuksessa tapahtuvasta oppimisesta, jonka tavoitteena on uuden oppimisen lisäksi myös uudistuminen. Uudistavan oppimisen tehtävänä on 1) tulla entistä tietoisemmaksi ja kriittisemmäksi omia ja muiden ennakko-oletuksia kohtaan, 2) tulla entistä
paremmin tietoiseksi olemassa olevista ja vaihtoehtoisista merkitysperspektiiveistä ja 3)
tulla entistä vastuullisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisölliseksi oppijaksi ja työntekijäksi, joka pystyy toimimaan epävarmojen ja ristiriitaisten tietojen pohjalta (Mezirow, 1997).
Uudistavan oppimisen teoriaa ja toiminnan teoriaa yhdistämällä voisi todeta, että uudistava
oppiminen on emansipoitumista työssä tai arkielämässä kuormittavista, hyvinvointia alentavista ja oppimista hidastavista merkitysperspektiivien vääristymistä (Mezirow, 1998 a, s.
31−35). Tällaisista vääristymistä emansipoituminen uudistavan oppimisprosessin avulla
vaikuttaa yksilötason hyvinvointiin, mahdollistaa jatkuvan motivoitumisen uuden oppimiseen ja uudistumiseen ja antaa pohjan rakentaa uutta henkilökohtaista mieltä2 toimintaan
jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Uudistavan oppimisen teoria tunnistaa toiminnan teorian tavoin tämän tarpeen. Tämä tutkimus perustuu toiminnan teoriaan, mutta uudistavan
oppimisen käsite sopii viitekehykseen hyvin, joten sitä on perusteltua käyttää tässä yhteydessä kuvaamaan yksilöllistä ammatillisen kehityksen prosessia erotuksena yhteisöllisestä
ekspansiivisen oppimisen syklistä.,

1.3 Toiminnan teoria ja uudistava oppiminen
Ekspansiivinen oppiminen on aina yhteistoiminnassa tapahtuvaa oppimista. Yhteistoiminnallisen oppimisen lisääntymisen myötä motivaatio ja emootioiden kontrolli ovat herättäneet kiinnostusta tutkimuskohteena (Järvelä, Hurme, & Järvenoja, 2007, s. 16–17). Emootiot liittyvät oppimiseen vahvasti. Mihin tahansa muutokseen – ja oppiminen on myös
muutosta – liittyy aina myös menetyksen, epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita
2

Mieli on toiminnanteoreettinen käsite, jonka voi karkeasti määritellä toiminnan kohteen osaksi, joka tuottaa
henkilökohtaista tyydytystä. Mielen käsitettä selvennän tarkemmin tutkimuksen teoreettisessa osassa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään sanaa ’sense’ tai yhdistelmää ’personal sense’.
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(James, 2009), ja niiden kontrolli on oppimisessa myös tärkeä taito. Myös oppimaan oppimisen taidon merkitys on tiedon määrän lisääntyessä lisääntynyt (Ruohotie, 1998, s. 12).
Jatkuva tarve oppia ja uudistua lisää tarvetta jatkuvaan motivoitumiseen, joka on nähdäkseni muuttunut yhä tärkeämmäksi taidoksi muuttuvassa työelämässä.
Motivaatiosta löytyy paljon tutkimustietoa. Siitä huolimatta on vielä paljon sellaista, jota
motivaatiosta ei tiedetä – motivaatio on mutkikas ilmiö, jota on käsitteellistetty mm. sisäisenä ilmiönä, persoonallisuuden piirteenä, behavioraalisena reaktiona ärsykkeeseen tai
uskomusten ja tuntemusten kokonaisuutena (Pintrich & Schunk, 2002, s. 4–5). Viimeaikainen tutkimus on kohdistunut motivaation kognitiivisen ja tilannekohtaisen jaottelun ylittämiseen ja tulokset viittaavat siihen, että erityisesti yhteisöllisessä oppimisessa motivaatio
on sekä yksilöllinen että sosiaalinen ilmiö (Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010). Toiminnan
teoria pyrkii ylittämään jaottelun yksilöllisen ja kollektiivisen toiminnan välillä, ja motivaatio on toiminnanteoreettisesti ymmärrettynä sekä sosiaalinen että yksilöllinen ilmiö –
toiminta on välittävä tekijä, joka sitoo yksilön ja sosiaalisen ympäristön yhteen (ks.
Miettinen, 2005; Stetsenko, 2005). Motivaatio syntyy toiminnassa, ja sen syntymisen lähtökohta on toiminnan kohteeseen rakentuva henkilökohtainen mieli. Motivaatio ei ole sisäinen tai ulkoinen, vaan sisäistetty, henkilökohtaiseen mieleen kiinnittyvä ja jatkuvassa
muutoksessa oleva ilmiö.
Sannino (2008, a ja b, 2010) kuvaa yksilöllistä oppimista vastarinnan ja ristiriitojen ratkaisemisen kautta etenevänä läpikäymisen3 prosessina. Tässä prosessissa tämän tutkimuksen
kannalta kiinnostavinta on vastarinnan kääntyminen ristiriitojen ratkaisemisen avulla eteneväksi uudistavaksi oppimiseksi. Se käynnistyy tilanteesta, jossa vakiintunein keinoin tai
vakiintuneella osaamisella ei enää selviydy. Vygotskyn ja Piaget’n kehitysteorioiden mukaan oppimisprosessiin liittyy kolme haastetta: 1) kehitys on nähtävä osittain myös vanhan
hylkäämisenä, 2) kehitys on sekä yksilöllistä että kollektiivista ja 3) kehitys on nähtävä
myös aiempien rajojen ylittämisenä eikä pelkästään tasolta toiselle etenemisenä. (Engeström, 1996). Uudistavaan oppimiseen kuuluvat muodossa tai toisessa kaikki nämä tasot,
jotka etenevät kenties erillisinäkin prosesseina mutta kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.
3

Sannino (2008 a ja b, 2010) käyttää käsitettä ’experiencing ’ kuvatessaan yksilöllisten, uuden oppimiseen liittyvien
kehitysristiriitojen ratkaisemisen prosessia. Käännän sen tässä läpikäymiseksi. Läpikäyminen kuvastaa uudistavaa oppimista siinä mielessä, että oppimisprosessi on ristiriitojen vaiheittaista kokemista ja läpikäymistä.
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Tilanteelle, jossa yksilö päätyy pohtimaan vakiintuneiden merkitysperspektiivien käyttökelpoisuutta, on ominaista tiedollinen tai käsitteellinen ristiriita (Engeström, 1992; Torvinen, 2004). Se voi saada ilmiasunsa tiedon tai taidon puutteena tai toiminnan kohteeseen
liittyvän henkilökohtaisen mielen tyydyttämisen mahdollisuuksien katoamisena. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa työn muutoksen myötä entiset keinot tyydyttää työhön
liittyviä mielekkyyden tarpeita eivät enää toimi. Toiminnan teorian klassikoista Bratus ja
Lishin (1983) ja Bratus (1990) havaitsivat tutkimuksissaan tarpeiden muuntuvan kehissä,
joiden lähtöpiste on tarvetila. Tarvetilalle on tyypillistä se, että ihmisen tarpeilla ei tilapäisesti ole kohdetta. Tällaisessa tilanteessa hän voi haluta jotain, jota hän ei tiedä tai osaa
selkeästi kuvata. Mezirow (1994 b, s. 385) kuvaa tällaista tilannetta toteamalla, että uudistavassa oppimisprosessissa mukana oleva ei välttämättä tiedosta tarvetta tai ristiriitaa itse.
Tarvetila kohdistuu haitalliseksi muodostuneen merkitysperspektiivin muuttamiseen. Merkitysperspektiivi tarkoittaa aikuisten elämänsä varrella [kulttuurisesti]4 muodostamaa yhtenäistä kokemusten kokonaisuutta, joka koostuu mm. käsitteistä, arvoista, tunteista ja vakiintuneista tavoista reagoida eri tilanteissa. Merkitysperspektiivit ovat välineitä, joilla
aikuiset määrittelevät maailmaansa ja niihin kuuluu emotionaalisia, kognitiivisia ja konatiivisia komponentteja. Ihmisellä on vahva taipumus hylätä ajatukset, jotka eivät sovi
omaksuttuun merkitysperspektiiviin. (Mezirow, 1997). Tarvetilassa vakiintuneeseen merkitysperspektiiviin on muodostunut epätasapainotila, joka on järkyttänyt aiempaa tasapainoa ja aiheuttaa voimakkaitakin emotionaalisia reaktioita, joiden myötä ihmiset ”ovat valmiita oppimaan mitä tahansa, joka helpottaa heidän ahdinkoaan.” Tilanteista, joihin vakiintuneilla merkitysperspektiiveillä ei pysty reagoimaan tai kysymyksistä, joihin niillä ei löydä vastausta, voi muodostua ”katalyyttejä… jotka nopeuttavat kriittistä reflektiota ja sen
perusteella tapahtuvia muutoksia” (Mezirow, 1994 a, s. 31). Tarve ja motivaatio oppimiseen lähtevät siten ristiriidasta aiemman merkitysperspektiivin tai toiminnan kohteen ja
uuden, kenties vasta muotoutumassa toiminnan kohteen tai merkitysperspektiivin välillä.
Tarve ei itsessään herätä motivaatiota, vaan pikemminkin motivoi hakemaan kohdetta, joka
tyydyttäisi tarpeen (ks. Virkkunen, 2009).
Toiminnanteoreettista tutkimusta avoimen oppimisen tarvetilan jälkeisestä etenemisestä
näyttää olevan niukasti. Bratusin ja Lishinin (1983, s. 44) mukaan tarvetilan jälkeen seuraa
henkilökohtaisen mielen rakentamisen vaihe, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä tarpeiden
ja tekojen vaiheeseen. Mäkitalon (2005, s. 109, s. 245–246) mukaan tarvetilan jälkeen seu4

Hakasulkeet tarkoittavat kauttaaltaan tekstissä omia lisäyksiäni alkuperäisiin määritelmiin tai haastateltavien kommentteihin.
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raa kaksoissidos, jossa näköpiirissä ei ole motivoivaa kohdetta tai olemassa on useita keskenään ristiriitaisia kohteita. Engeström (2004, s. 21) taas toteaa, että tarvetilan jälkeen
ristiriidat [vanhan ja uuden henkilökohtaisen mielen välillä] kärjistyvät asteittain, kunnes
edessä on kaksoissidos, jossa kaikki vaihtoehdot tuntuvat ainakin tilapäisesti mahdottomilta. Sannino (2009) kuvaa läpikäymisen prosessia hyvin samankaltaisin käsittein: kehitys on
liikettä vastustuksesta kehitysristiriitojen ilmaisemiseen, jonka jälkeen niiden ratkaiseminen on mahdollista. Kriittinen konflikti on kahden keskenään ristiriitaisen henkilökohtaisen
mielen välillä (Sannino, 2009).
Engeströmin (2004, s. 22–23) mukaan kuvatun kaltaisten kehitysristiriitojen ratkaisemisen
edellytyksenä on malli uudesta toimintakehyksestä (vrt. merkitysperspektiivi). Tällaisen
mallin rakentaminen on mahdollista vaiheessa, jossa ristiriidat entisen henkilökohtaisen
mielen ja muuttuneen kohteen välillä ovat siinä määrin kärjistyneitä, että uuden kohteen
valintaan syntyy pakko. Loogisesti tällaista pakkotilannetta edeltää ainakin jonkinlainen
vaihtoehtojen etsiminen, jossa haetaan keinoja joko entisten henkilökohtaiseen mieleen
liittyvien tarpeiden tyydyttämiseen tai vaihtoehtoisia uusia henkilökohtaisen mielen lähteitä. Engeströmin (2004) kuvaama kaksoissidos ilmenee, kun pohdinnassa olevat ratkaisuvaihtoehdot kohdentuvat entisten tarpeiden [entisen henkilökohtaisen mielen] tyydyttämiseen. Tämän vaiheen päätöksessä saattaa olla edessä ristiriidan kärjistymiseen entisen henkilökohtaisen mielen ja uuden, vasta muotoutumassa tai vielä näkymättömissä olevan mielen välillä. Mäkitalon (2005) kuvaama kaksoissidos luonnehtii juuri tällaista kehitysvaihetta, jossa entistä toimintaa kritisoidaan mutta uutta toimintatapaa ei vielä ole näköpiirissä.
Yksilötasolla kyse on siitä, että entinen henkilökohtainen mieli ei tyydyty, mutta uuden
henkilökohtaisen mielen rakentuminen ei ole vielä onnistunut.
Näyttää selvältä, että uudistavasta oppimisprosessista on mahdollista tunnistaa erilaisia
vaiheita. Niiden etenemisjärjestys ei ole aikaisemman tutkimuksen perusteella selvää, joten
on tyydyttävä tiivistämään uudistavassa oppimisprosessissa välittömästi tarvetilaa seuraavat vaiheet eräänlaiseksi hakuvaiheeksi, jossa ihminen liikkuu avoimen oppimisen prosessissa hyvin ristiriitaisella ja jännitteisellä kentällä ja pyrkii ratkaisemaan oppimista eteenpäin vieviä kehitysristiriitoja. Tämä vaihe näyttää päättyvän ristiriitojen kärjistymiseen,
jonka jälkeen aiemman tutkimuksen perusteella on mahdollista päästä uudistavan oppimisen kehällä eteenpäin. Uuden henkilökohtaisen mielen rakentaminen tulee mahdolliseksi,
kun hakuvaiheen konfliktit uuden ja vanhan (mielen/kohteen/merkitysperspektiivin) välillä
on onnistuneesti ratkaistu. Tämän jälkeen on mahdollista tarpeiden ja tekojen muuntumi-
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nen niin, että yksilö toimii muuttuneen henkilökohtaisen mielen mukaisella, muuttuneita
tarpeita tyydyttävällä tavalla.
Hakuvaihetta seuraa Bratusin ja Lishinin (1983) mukaan motiivin rakentamisen vaihe ja
tarpeiden ja tekojen muuntumisen vaihe. Mäkitalo (2007) nimeää kaksoissidosvaiheen jälkeisen vaiheen samaan tapaan uudenkohteen tai henkilökohtaisen mielen rakentamisen
vaiheeksi. Tässä vaiheessa entinen kohde ja siihen liittyvä henkilökohtainen mieli on mahdollista hylätä ja uusi alkaa muotoutua. Uuden henkilökohtaisen mielen alkaessa hahmottua alkaa myös sen sisäistäminen, jonka myötä se hiljalleen muuttuu tiedostamattomaksi
motivoivaksi voimaksi. Sisäistäminen on [muuttuneen] toiminnan muuntumista sisäisiksi
rakenteiksi, jotka mahdollistavat optimaalisten tekojen tunnistamisen ennen kuin niitä toteutetaan käytännössä (vrt. Kapitelin, Nardi, & Macalay, 1999, s. 23). Sisäistyneen henkilökohtaisen mielen mukainen toiminta sujuu luonnostaan, ilman että siihen tarvitsee kiinnittää erityistä huomiota.
Mäkitalo (2005, s. 109) samoin kuin Bratus ja Lishin (1984) nimeävät seuraavan uudistavan oppimisprosessin vaiheen soveltamisen ja yleistämisen vaiheeksi. Siinä kokeillaan
toimintaa valitun kohteen parissa ja uusi henkilökohtainen mieli alkaa vähitellen rakentua
ja sisäistyä. Kyseessä on siis uuden kohteen omaksumisen vaihe, jossa avoimessa oppimisprosessissa on oltava enemmän tai vähemmän tiedostettu ajatus siitä, mihin suuntaan oppimisen tulisi edetä. Tällaisessa kehitysvaiheessa olisi siis uudistavan oppimisen kehällä
edessä hedelmällinen ja innostava uuden oppiminen. Oppiminen voi kohdistua kokonaan
uusien taitojen oppimiseen mutta kyseessä voi olla myös työnjaollisten periaatteiden, uusien sääntöjen tai työvälineiden käytön oppiminen tai uusien yhteistyökumppaneiden kanssa
työskentelyyn liittyvien taitojen omaksuminen. Keskeistä tälle kehitysvaiheelle on kuitenkin se, että malli uudesta toiminnasta on olemassa.
Uudistavan oppimisen kehän lopussa henkilökohtaisen mielen muuntuminen siirtyy vaiheeseen, jota Bratus ja Lishin (1983) kutsuvat tarpeiden ja tekojen muuntumisen vaiheeksi,
Mäkitalo (2005) lujittamisen ja arvioinnin vaiheeksi ja Engeström (1992) oman oppimisen
ja sen tulosten kriittisen arvioinnin vaiheeksi. Tässä vaiheessa on olemassa uudelleen muotoutunut, muuttuneeseen kohteeseen kiinnittynyt henkilökohtainen mieli, joka on avoimen
oppimisprosessin aikana sisäistetty ja itsestään selvä. Toisin kuin tarvetilan vaiheessa uusi
henkilökohtainen mieli on ainakin tilapäisesti ristiriidaton.
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Avoimen oppimisprosessin luonteeseen kuuluu kuitenkin se, että tällainen vakiintunut vaihe ei ole pysyvä tilanne. Toimintajärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa, joten henkilökohtaisen mielen rakentamisen tarve uusiutuu sekin jatkuvasti ja syntyy uusia tarvetiloja.
Uudistavan oppimisen kehällä sisäistetty, uudistunut malli toiminnasta sisältää ennalta arvaamattomia kehitysmahdollisuuksia, joita muiden ei ole mahdollista ymmärtää ennen
oman oppimisen kehän läpikäymistä (vrt. Engeström, 2004, s. 23). On mahdollista, että
tämä aiheuttaa jännitteitä oppimisprosessin aiemmissa vaiheissa olevien samassa toiminnassa mukana olevien kumppaneiden kanssa.
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA
2.1 Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian juuret
Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian juuret löytyvät viime vuosisadan alkupuolen neuvostoliittolaisesta psykologiasta (Leontjev, 1978, 1981; Luria, 1976; Vygotsky, 1978). Alkujaan teoriaa käytettiin oppimispsykologian ja lapsen kehityksen ja kognition tutkimuksessa mutta myöhemmin se on laajentunut mm. työn ja terapian tutkimukseen (Mäkitalo,
2005, s. 93).
Teorian lähtökohdat ovat kapitalisista tuotantotapaa kritisoivasta marxilaisessa tutkimustraditiossa. Toiminnan teorian ydinkäsite – toiminnan käsite – on saanut alkunsa praksiksen käsitteestä, joka lähtee liikkeelle materialismin kritiikistä. Mm. Marx kritisoi materialistista todellisuuskäsitystä siitä, että se käsittelee todellisuutta ainoastaan tarkastelun kohteena eikä tietoisena inhimillisenä toimintana. (Engeström & Miettinen, 1999, s. 3–4, ks.
myös Miettinen, 2006). Sosiaalitieteellinen ja psykologinen tutkimus on kuitenkin pyrkinyt
tutkimaan inhimillistä toimintaa joko ihmisen sisäisinä ilmiöinä tai tilanteeseen ja ympäristöön liittyvinä yhteiskunnallisina ilmiöinä. Toinen keskeinen piirre tutkimustraditioissa on
ollut se, että on pyritty selittämään ilmiöitä määrätyillä välittävillä tekijöillä, jotka erilaisten syy-seuraussuhteiden mukaisesti vaikuttavat inhimilliseen toimintaan. Toiminnan teorian näkökulmasta nämä molemmat tutkimustraditiot jättävät huomiotta historiallisesti kehittyneen tilanteen [toiminnan], jossa psyykkiset ja yhteiskunnalliset prosessit tapahtuvat.
(Ks. esim. Eskola, 1999, s. 110).
Tavanomaisen kahtiajaon yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymistieteiden välillä ylittää toiminnan käsite, joka yhdistää yksilön sisäisten mekanismien tarkastelun yhteiskunnan rakenteiden tutkimiseen (Engeström, 2002, s. 11). Toiminnan teoria kritisoi yksittäisten tekojen irrottamista kollektiivisesta toiminnasta yhteiskunnallisen ja tuotannollisen työnjaon
kautta, joka luo pohjaa myös vieraantumiselle. Työnjaon eriytyessä ja monimutkaistuessa,
kuten teollisen yhteiskunnan kehittyessä on tapahtunut, on yhä vaikeampaa nähdä yksittäisen yhteiskunnan jäsenen tekojen ja koko toiminnan motiivin välistä yhteyttä (Engeström,
2002, s. 44). Mäkitalo (2005) on väitöskirjassaan osoittanut, kuinka hankalaa yksittäisen
työntekijän on tunnistaa oman työhön henkilökohtaisen mielen lähteitä erityisesti työn no-
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peissa muutoksissa, mikä on omiaan vieraannuttamaan työntekijöitä työtoiminnan perusmotiivista.
Toiminnassa toiminnanteoreettisena käsitteenä on oleellista se, että toiminta on aina kohteellista. Toiminnassa ei ole kyse mistä tahansa satunnaisesta tekemisestä tai käyttäytymisestä; toiminnalla on aina yhteisöllisesti merkityksellinen kohde, johon vaikuttamalla pyritään saamaan aikaan määriteltyjä tuloksia (Engeström, 2004, s. 9). Tuomalla esiin toiminnan kohteen merkityksen toiminnan motiiville ja yksittäisen toimintaan osallistuvan tekijän
tarpeen rakentaa toiminnan kohteesta myös omakohtainen motiivi ja mieli, toiminnan teoria antaa mahdollisuuden toiminnan kriittiseen reflektioon.
Toimintajärjestelmä on toiminnan kokonaisuuden hahmottamisen kannalta keskeinen toiminnanteoreettinen käsite (ks. Engeström, 2002). Se nähdään kohteellisena, dynaamisena,
historiallisesti muuttuvana ja sitä kautta sisäisesti ristiriitaisena kollektiivisena kokonaisuutena, joka on kulttuurisesti ja sosiaalisesti välittynyt. Toiminnan kulttuurinen välittyneisyys
merkitsee sitä, että toimintaan osallistuvat käyttävät kyseiselle toiminnalle ominaisia ja
kyseisessä kulttuurissa kehittyneitä välineitä, jotka voivat olla työvälineitä tai käsitteitä tai
merkkejä. Välineet ovat siis joko aineellisia tai ajatuksellisia ja niiden tulisi olla kyseessä
olevan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Ajatukselliset välineet ovat työkaluja
välittyneempiä, koska niiden omaksumiseen tarvitaan usein pitkällistä kouluttautumista tai
pitkää oppiaikaa, jossa ajatukselliset välineet omaksutaan. Kulttuurimme on täynnä aineellisia ja ajatuksellisia välineitä, joiden käyttöä pidämme itsestäänselvyytenä. Ne on kuitenkin omaksuttu pitkässä sosialisaatioprosessissa, jonka kulttuuri on meille tarjonnut. Prosessit ovat myös yksilöllisiä: kaikki eivät opi käyttämään kaikkia välineitä. Välineiden omaksumiseen liittyy myös historiallinen elementti. Eri sukupolvet käyttävät erilaisia välineitä,
yksilöt omaksuvat niitä eri tahdissa, ja kulttuurit ottavat välineitä käyttöön omista lähtökohdistaan käsin. Mainio esimerkki välineiden historiallisista ja toimintaan ja yksilöllisiin
oppimisprosesseihin liittyvästä dynamiikasta on tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja käyttöönotto. Siinä eri kulttuurit ottavat välineistöä käyttöön eri tavoin, eri sukupolvet oppivat
hyödyntämään sitä eri tahdissa ja eri yksilöt hyödyntävät tai jättävät sitä hyödyntämättä
omista lähtökohdistaan.
Toiminta on myös sosiaalisesti välittynyttä, ja välittävinä tekijöinä ovat työnjako, säännöt
ja yhteisö. Sosiaalisen välittyneisyyden kautta määritellään esimerkiksi se, ketkä kulloisessakin toiminnassa saavat olla mukana, millä periaatteilla tehtävät on jaettu, ja minkälaiset
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ohjeet ohjaavat toimintaa. Myös nämä toimintajärjestelmän sosiaalisen välittyneisyyden
elementit ovat kulttuurisesti ja historiallisesti muotoutuneita, ja niiden ymmärtäminen on
mahdollista vain tutkimalla niiden historiallista kehitystä ja kulttuurisia muotoja.
Toimintajärjestelmän analysointi ja muuttaminen on toiminnan teorian kolmannen aallon,
kehittävän työntutkimuksen perusta – kehittävässä työntutkimuksessa toiminnan kriittinen
arviointi rajoittuu kuitenkin toimintajärjestelmän sisäiseen logiikkaan, eikä se pyri arvioimaan kriittisesti niitä tuotannollis-taloudellisia olosuhteita, joissa toimintajärjestelmä saa
muotonsa. Toimintajärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa, toiminta on toisin sanoen
jatkuvassa muutoksessa. Sisäisesti toimintajärjestelmä on jo sinänsä ristiriitainen, ja ristiriitojen ytimenä on kapitalistisessa tuotantomuodossa kaiken muuttuminen tavaraksi, jolloin
kaikessa näkyy käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita. Rahataloudessa ja kapitalistisessa
tuotantotavassa toiminnan ydin voidaan määritellä toimintakonseptiksi, jonka avulla pyritään hallitsemaan tätä jännitettä: käyttöarvon tasolla ratkaistaan se, mitä palvelua tai tuotetta käyttäjille tarjotaan ja vaihtoarvon tasolla ratkaistaan se, miten palvelu tai tuote viedään
markkinoille mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaaksi. Huomattavaa on kuitenkin se,
että millään toimintakonseptilla käyttö- ja vaihtoarvon välistä jännitettä ei ole mahdollista
hävittää, joten parhaimmillaan se on tilapäisesti hallinnassa toiminnan vakiintuneessa vaiheessa. (ks. Engeström, 2002, s. 41–48; Mäkitalo, 2005, s. 9–98).

2.2 Toimintajärjestelmä, ekspansiivinen oppiminen ja toiminnan henkilökohtainen
mieli
Toimintajärjestelmämalli on systeeminen malli, joka kuvaa toiminnan osatekijöiden
keskinäistä riippuvuutta. Sen ydin on kohde, jonka ympärille toiminta rakentuu. Toiminnan
kohde on kaksijakoinen – sen lisäksi, että siihen sisältyy kohteen käyttöarvo, näkyy tuloksessa myös kohteen vaihtoarvo eli hyöty, joka toiminnalla saadaan aikaan. Kohde on
käyttö- ja vaihtoarvon välisen jännitteen vuoksi jatkuvassa muutoksessa, jolloin
toimintajärjestelmään tulee väistämättä ristiriitoja ja jännitteitä, jotka pakottavat sen
muuttumaan.
Kohde on myös toimintajärjestelmän osa, johon toiminnassa mukana olevien henkilökohtaisesti merkityksellisin osa, henkilökohtainen mieli perustuu. Mielen käsitettä voi selventää palaamalla toiminnan teorian juurille, Vygotskyn käsityksiin kielen ja ajattelun yhteydestä. Kielessä sanoilla on merkitys, jonka yleisellä tasolla kaikki yleensä ymmärtävät sa-
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malla tavalla. Tämän yleistetyn käsityksen ohella sanoihin liittyy toinen käsite, mieli, joka
on sanaan liittyvä, tilanne- ja käyttäjäsidonnainen merkitys. Se sisältää myös sanan käyttäjän siihen liittämät tuntemukset ja emootiot. (Luria, 1982, s. 44–45). ’Vesi’ on uimarille
erilainen sana kuin janoiselle – uimarin mieli voi liittyä huvitteluun mutta janoisen mieli
liittyy hengissä pysymiseen liittyvän perustarpeen tyydyttämiseen. Kumpikin kuitenkin
ymmärtää samalla tavalla sanan merkityksen. Samalla tavalla toiminnan kohteesta voidaan
erottaa sen merkitys – joka on kaikille toiminnassa mukana oleville sama – ja mieli, joka
on kullekin henkilökohtainen ja erityinen.
Toimintajärjestelmään sijoitettuna mieli tarkoittaa kullekin toimintaan osallistuvalle toimintajärjestelmän yhteisestä toiminnan kohteesta rakentunutta henkilökohtaisesti tärkeää
kohteen osaa. Toimintaan osallistuva tekijä pyrkii toimimaan mahdollisuuksien mukaan
niin, että onnistuu vaikuttamaan kohteeseen omakohtaisesti mielekkäimmällä mahdollisella
tavalla. Onnistuminen tuottaa mielihyvää ja epäonnistuminen mielipahaa. (Mäkitalo, 2005,
s. 107–109). Työelämän arjessa tieto- ja viestintätekniikka on tästä jälleen hyvä esimerkki.
Työpaikoilla työntekijät hakevat vieläkin usein henkilökohtaista mieltä tieto- ja viestintätekniikan ammatilliseen käyttöön. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ymmärtävät useimmiten toiminnan kohteeksi ihmiset, ja tieto- ja viestintätekniikka vie työntekijät pois asiakkaiden luota tietokoneen ääreen. Ristiriitaiset käsitykset toiminnan kohteesta aiheuttavat
sosiaali- ja terveysalan työntekijöille edelleen paljon mieliharmia, jonka vähentäminen
voisi olla mahdollista, mikäli tekniikan käyttö pystytään mieltämään myös toiminnan kohteen, asiakkaiden kannalta hyödylliseksi.
Työtoiminnan muuttuminen pakottaa työntekijät kuvatun kaltaisissa tilanteissa etsimään
työstä uudenlaisia mielekkyyden lähteitä. Mikäli tämä ei onnistu, on vaikeaa, ellei
mahdotontakin motivoitua oppimaan uusia asioita. Erityisen hankalaksi muutos voi
muodostua,

mikäli

samaan

aikaan

elämäntilanteessa

tai

terveydentilassakin

on

kuormittavia asioita. Kyseessä on yhteiskunnallisestikin merkittävä ilmiö, koska työn
henkilökohtaisen mielen katoaminen voi olla yksi merkittävä tekijä silloin, kun
työelämässä olevilla on painetta pyrkiä työelämästä pois.
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VÄLINEET
Käsitteellisiä malleja,
toimintaohjeita ja työkaluja,
joiden avulla käsitellään
kohdetta; työvälineet

TEKIJÄ

KOHDE

TULOS

Yksilö tai ryhmä,
jonka näkökulmasta
toimintaa
tarkastellaan

Ihmisten, esineiden tai
ilmiöiden kokonaisuus,
jossa työyhteisö pyrkii
saamaan aikaan
halutunlaisia muutoksia

Muutoksia/
vaikutuksia, joita
tavoitellaan tai
saadaan aikaan
toiminnan avulla

SÄÄNNÖT

YHTEISÖ

tärkeimmät toimintaa Samaa
ohjaavat lait/ säännöt
kohdetta
/ ohjeet / normit/
käsittelevät
kirjoittamattomat
ihmiset/ tahot
säännöt

TYÖNJAKO

Kohteen käsittelyyn liittyvien
tehtävien jakoa yhteisön eri
osapuolten tai eri tahojen kesken

Kuva 1. Toimintajärjestelmämalli (Engeström, 2002, s. 47).

Engeströmin (2002, s. 62–67) mukaan toiminta kehittyy siihen muutosten myötä tulevia
ristiriitoja ratkaisemalla. Käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita säilyy ratkaisemattomana,
joten se on perustava jännite, jota toiminnassa yritetään jatkuvasti hallita. Ensimmäisen
asteen ristiriitoja syntyy, kun toimintajärjestelmän jonkun osatekijän sisälle syntyy jännite,
joka voi näkyä vaikkapa työnjaollisina epäselvyyksinä. Toisen asteen ristiriita on kyseessä,
kun toimintajärjestelmän kahden eri osatekijän välille syntyy ristiriita. Havaitaan vaikkapa,
että entiset välineet eivät riitä muuttuneen kohteen kanssa työskentelyyn. Kolmannen asteen ristiriitoja syntyy, kun toiminnan muuttuessa laadullisesti erilaiseksi uusi ja vanha
toimintatapa törmäävät toisiinsa. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että ajoittain palataan uudesta toiminnasta entisiin käytäntöihin. Neljännen asteen ristiriitoja syntyy, kun uuden
toiminnan vakiintuessa tulee yhteentörmäyksiä ympäröivien toimintajärjestelmien, vaikkapa yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintajärjestelmät kehittyvät eri tahdissa, ja tällöin
esimerkiksi kullekin ydintoiminnalle välineitä tai sääntöjä tuottavat toimintajärjestelmät
toimivat monesti oletusten perusteella, jotka liittyvät sen aikaisempaan kehitysvaiheeseen.
Voi myös olla niin, että vaikkapa sääntöjä tuottavan toiminnan käsitys ydintoiminnan kohteesta on selkeämpi kuin ydintoiminnan tekijöiden käsitys, jolloin pyritään tuomaan toimintaan sääntöjä, joita ei ollakaan valmiita ottamaan vastaan. (vrt. Engeström, 2002, s. 63).
Toimintajärjestelmät muuttuvat parhaimmillaan oppimalla ekspansiivisesti (kuva 2). Ekspansiivinen oppiminen on avoin sykli, jonka edetessä toiminta kehittyy laadullisesti erilai-
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seksi, kun edellä mainittuja ristiriitoja ratkaistaan. Ekspansiivisen oppimisen ensimmäinen
vaihe on tarvetila, jossa toiminnassa alkaa esiintyä kitkatilanteita, jotka ovat vielä epämääräisiä, vailla selvää kohdetta. Tällöin toiminnassa on ensimmäisen asteen ristiriitoja, ja
muutostarve alkaa viritä. Toinen vaihe alkaa, kun ristiriidat kärjistyvät toisen asteen ristiriidoiksi toiminnan eri osatekijöiden välillä ja toiminta päätyy umpikujaan. Tästä etenemisen edellytyksenä toiminnassa on päästävä vaiheeseen, jossa ristiriitojen ratkaisemiseksi
rakennetaan uusi toiminta tai konsepti. Ratkaisun on perustuttava toiminnan ristiriitojen
analyysiin, ja kehittävän työntutkimuksen metodologian mukaisesti siihen kuuluu myös
toiminnan historiallinen analyysi, jonka avulla etsitään kehityksen mahdolliset suuntaviivat. Seuraavassa vaiheessa on edessä uuden toimintamallin soveltaminen ja yleistäminen,
jolle ovat tyypillisiä vielä kolmannen asteen ristiriidat, tilapäiset taantumat entiseen toimintaan. Viimeinen vaihe on uuden toimintatavan vakiinnuttaminen ja arviointi, jolloin uudistunut toiminta sujuu jo hyvin mutta sen sisältö ei ole vielä ympäröiville toimintajärjestelmille tuttua, jolloin syntyy neljännen asteen ristiriitoja uuden toiminnan ja ympäröivien
toimintojen välillä (Engeström, 2002, s. 88–91). On syytä huomauttaa vielä, että kaikki
muutossyklit eivät ole ekspansiivisia, vaan on mahdollista päätyä myös toistaviin, jakautuviin tai kaventuviin sykleihin, joissa toiminnan sisäisiä ristiriitoja ei pystytä ratkaisemaan.
TOI1. MuutosMINTA
tarpeen viriäminen
-Neljännen
5. Vakiin- II
asteen ristiríidat nuttamiviriäminen
2. Vanhan
nen,
TOItoimintaarviointi
MINTA
tavan umpikuja
-Kolmannen asteen ristiriidat

4. Uuden
ratkaisun
käyttöönotto ja
käytännön
muuttaminen

- Ensimmäisen
asteen ristiriidat

-Toisen asteen ristiriidat

3. Uuden
ratkaisun
muodostaminen
- Uusi laajempi kohde
- Uusi työn kohteeseen liittyvä motiivi

Kuva 2. Ekspansiivisen oppimisen sykli (Engeström, 2002, s. 92).
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2.3 Uudistava oppiminen
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavat ekspansiivisen oppimisen yhteydessä tapahtuvat
yksilötason oppimisprosessit, joita tässä yhteydessä kutsun uudistavaksi oppimiseksi, ovat
saaneet toistaiseksi toiminnanteorian kolmannen aallon tutkimuksessa varsin vähän huomiota. Aiemman tutkimuksen perusteella (Bratus & Lishin, 1983; Bratus, 1990; Engeström, 2004; Mäkitalo, 2005; Ylisassi, Keränen & Mäkitalo, 2004) olen tiivistänyt seuraavan hypoteesin uudistavan oppimisen etenemisen vaiheista (kuva 3), joka on yhdenmukainen useimpien käytössä olevien ammatillisen kehityksen syklimallien kanssa. Hypoteesin
mukaan uudistava oppiminen alkaa tarvetilasta, joka on teoreettisesti kattavasti selitetty
toiminnanteoreettisessa kirjallisuudessa. Tarvetilan jälkeen uudistavan oppimisen etenemisestä on sitä vastoin kirjallisuudessa erilaisia näkemyksiä, joten sen eteneminen kaipaa
lisätutkimuksia. Nimeän tarvetilaa seuraavan vaiheen hakuvaiheeksi, joka mahdollisesti
voidaan jakaa kahtia: vaiheeseen, jossa haetaan tarvetilaa ratkaisevia vaihtoehtoja ja vaiheeseen, jossa näiden vaihtoehtojen välillä tehdään valintoja. Tämän hakuvaiheen päättyminen uuden kohteen valintaan näyttää jälleen aiemman tutkimuksen perusteella selkeältä
ja teoreettisesti perustellulta käännekohdalta ja sen jälkeiset vaiheet, uuden henkilökohtaisen mielen rakentaminen ja vakiintuminen ja arviointi ovat nekin aiemmassa kirjallisuudessa riittävästi selitettyjä.
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5. vakiintuminen ja arviointi: uusi
henkilökohtainen mieli on täysin
sisäistetty ja sen mukaisia, ennalta arvaamattomiakin kehitysmahdollisuuksia on mahdollista
toteuttaa.

0: vakiintunut, sisäistetty henkilökohtainen
mieli, jonka mukaisten
tarpeiden tyydyttäminen
on mahdollista
1. tarvetila: entiseen kohteeseen kiinnittyneiden tarpeiden
[henkilökohtaisen mielen]
tyydyttäminen käy mahdottomaksi

2. hakuvaihe: kaksoissidos, jossa
4. uuden käyttöönotto: uuden
henkilökohtaisen mielen mukaisen toimintatavan opettelua
välineiden, työnjaon, sääntöjen
tai yhteistoiminnan suhteen.
3. uuden ratkaisun syntyminen:
valinta hakuvaiheessa esillä
olleiden vaihtoehtojen välillä,
malli tulevasta toiminnasta ja
siihen liittyvästä henkilökohtaisesta mielestä antaa pohjan
motivaatiolle muutokseen.

uutta kohdetta [henkilökohtaista
mieltä] ei vielä ole ja entisen
mukainen toiminta tuntuu mahdottomalta; konfliktien ratkaisua
ja uusien, vaihtoehtoisten kohteiden [henkilökohtaisen mielen
hakemista], ristiriidat kärjistyvät
tilanteeksi, jossa on pakko tehdä
valintoja. Mahdollisesti on jaettavissa kahteen vaiheeseen, joista
toinen on vaihtoehtojen etsimistä
ja toinen valintatilanne käsillä
olevien vaihtoehtojen välillä.

Kuva 3. Hypoteesi uudistavan oppimisen kehästä (vrt. Mäkitalo, 2005; Engeström, 2002, 2004,
Sannino, 2009).

Toimintaan liittyvä entinen henkilökohtainen mieli on kehityksen lähtökohta, koska tarvetilassa ilmenevät ristiriidat ja konfliktit kumpuavat siitä. Siksi tässä, kuten missä hyvänsä
toiminnanteoreettisessa tutkimuksessa, tutkittavan ilmiön historiallisuuden ymmärtäminen
on välttämätöntä. Siitä syystä uudistavan oppimisen kannalta on tärkeää selvittää myös
historiallinen kehitys, johon aikaisempi henkilökohtainen mieli liittyy. Työelämän muuttuessa ekspansiivinen muutos on jatkuvaa, joten ihmisen on oltava jatkuvasti valmiina uudistamaan toimintaan liittyvää henkilökohtaista mieltä. Toiminnan historiallisuudessa on yksilöllisen kehityksen ohella otettava huomioon myös koko toiminnan kehitys. Yllä oleva
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hypoteettinen uudistavan oppimisen kehä on siksi toisekseen kuvaus oppimisprosessin
ihanteellisesta etenemisestä. On mahdollista, että kuhunkin yksilöllisen uudistavan oppimisen kehän vaiheeseen liittyy pyrkimyksiä palata kehityksessä taaksepäin samaan tapaan
kuin ekspansiivisessa oppimisessa tapahtuu. Edellä oli jo esillä mahdollisuus ristiriitoihin
ympäröivän toiminnan kanssa vakiintumisen ja arvioinnin vaiheessa, joka voisi luoda painetta palata aikaisempaan kehitysvaiheeseen. Uuden käyttöönoton vaiheessa lienee mahdollista, jopa todennäköistä, että esiintyy pyrkimystä palata entisen henkilökohtaisen mielen mukaiseen toimintaan ekspansiivisen oppimisen kolmannen asteen ristiriidan tapaan.
Hakuvaihe ja tarvetila taas ovat luonnostaan eri suuntiin vetävien ristiriitojen kyllästämiä.
Mikäli hakuvaiheessa ei löydy uutta henkilökohtaista mieltä rakentavia kehityssuuntia, on
tarvetilaan palaaminen ilmeinen seuraamus.
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3. TUTKIMUKSEN MENETELMÄVALINNAT
3.1 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit
Uudistavan oppimisen kehä näyttää tarvetilan jälkeen etenevän joko toisiaan määrätyssä
järjestyksessä seuraavissa tai päällekkäisissä vaiheissa. Näiden vaiheiden järjestyksestä ja
sisällöstä esiintyy aiemmassa tutkimuksessa erilaisia käsityksiä. Aiemman tutkimustiedon
valossa näyttää selvältä, että ennen uuden henkilökohtaisen mielen muotoutumista on käytävä läpi pahimmillaan hyvinkin kuormittava jännitteiden ja ristiriitojen sävyttämä läpikäymisen prosessi, jonka olen toistaiseksi nimennyt hakuvaiheeksi. Tämä hakuvaihe on
mahdollisesti jaettavissa kahteen osaan, joista ensimmäinen on vaihtoehtojen etsimistä ja
toinen niihin kohdistuvien valintojen tekemistä. Aiemman tutkimustiedon valossa näyttää
siltä, että vasta hakuvaiheen jälkeen käynnistyy varsinainen uuden oppiminen, kun oppimisen kohde on tiedossa ja siihen voi syntyä sisäistetty motivaatio. Tämän jälkeen uuden
henkilökohtaisen mielen syntyminen on mahdollista, ja ennen pitkää uudistava oppimisprosessi johtaa vakiintumisen vaiheeseen.
Ensimmäinen tutkimushypoteesi on seuraava:
Uudistavan oppimisen kehä etenee tarvetilan jälkeen vaiheeseen, jossa on etsittävä
ratkaisuja tarvetilassa ilmeneviin ristiriitoihin. Tämän vaiheen voi nimetä vaihtoehtojen etsimisen vaiheeksi. Vaihtoehtojen etsimisen vaiheen jälkeen uudistava oppiminen etenee vaiheeseen, jossa on tehtävä valintoja edellisessä vaiheessa esillä olleiden vaihtoehtojen välillä. Tämän vaiheen voi nimetä ristiriitojen kärjistymisen
vaiheeksi. Tässä vaiheessa kärjistyy käyttö- ja vaihtoarvon, toisin sanoen hyötyjen
ja haittojen eli muutoksen läpikäymiseksi tarvittavan työn välinen ristiriita. Tämä
vaihe nimetään myös aiemmassa kirjallisuudessa ristiriitojen kärjistymisen vaiheeksi tai kaksoissidokseksi. Tämän vaiheen jälkeen seuraa uuden ratkaisun löytämisen vaihe, jossa uusi kohde otetaan vastaan ja siihen alkaa rakentua motivoiva
voima, henkilökohtainen mieli. Vasta tämän jälkeen siirrytään uuden oppimisen
vaiheeseen ja ennen pitkää vakiintumisen ja arvioinnin vaiheeseen. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat vaiheet ovat tarvetilan jälkeiseen hakuvaiheeseen sisältyvät uusien vaihtoehtojen etsimisen vaihe ja ristiriitojen kärjistymisen
vaihe, joiden järjestys ei ole aiemman tutkimustiedon perusteella selvää.

19

Ensimmäiseen tutkimushypoteesiin perustuen on ensimmäinen tutkimuskysymys seuraava:
Miten tarvetilan jälkeiset uudistavan oppimisen vaiheet kuuluvat ammatillisen ohjausprosessin yhteydessä tehdyissä teemahaastatteluissa ja missä järjestyksessä
tarvetilan jälkeiset uudistavan oppimisen vaiheet etenevät?
Toinen tutkimushypoteesi on seuraavanlainen:
Uudistavan oppimisen syklin eri vaiheiden läpikäymiseen liittyy erilaisia oppimistekoja, jotka ovat kussakin vaiheessa erilaisia. Tarvetilassa hypoteettinen oppimisteko on uuden ja vanhan toiminnan kohteen välisen ristiriidan tunnistaminen, vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa ratkaisujen hakeminen ja tekeminen konkreettisiksi ja
ristiriidan kärjistymisen/kaksoissidoksen vaiheessa käyttö- ja vaihtoarvon välisen
ristiriidan ratkaiseminen. Tämän jälkeen mallin rakentaminen uudesta toiminnasta
ja uuden henkilökohtaisen mielen muodostaminen on mahdollista. Tämän vaiheen
jälkeen oppimisteot liittyvät uuden oppimiseen ja lopuksi, vakiinnuttamisen ja arvioinnin vaiheessa reflektoimiseen ja käydyn oppimisen kehän merkityksen pohdintaan.
Toiseen tutkimushypoteesiin perustuen toinen tutkimuskysymys on seuraava:
Miten uudistavaa oppimista mahdollistavat tai rajoittavat tulkinnat kuuluvat haastateltavien puheessa ja millaisia oppimistekoja näiden tulkintojen muuttaminen
edellyttää uudistavan oppimisprosessin läpikäymiseksi?

3.2 Tutkimuksen aikataulu
Tutkimuksen toiminnanteoreettiseen taustaan perehtymisen olen aloittanut vähin erin
2000-luvun alussa, jolloin aloitin nykyisissä tehtävissäni. Organisaatiossa on kiinnitetty
huomiota palveluiden yhtenäisyyteen ja yhteisen teoriaperustan hyödyntämiseen tämän
periaatteen toteutumiseksi, joten tarjolla on ollut perehdytystä kehittävän työntutkimuksen
teoriaan useaan otteeseen. Suorittaessani kasvatustieteen aineopintoja vuosina 2009–2011
olen syventynyt kehittävän työntutkimuksen teoriaan entistä enemmän ja syventänyt myös
kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian aikaisempien aaltojen tutkimukseen liittyvää teorian tuntemustani. Varsinaisen kannustimen ammatillisen kehityksen ja uudistavan oppimisen syklin tutkimiseksi sain kasvatustieteen aineopintojen proseminaarityötä tehdessäni.
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Tästä työstä on ollut paljon hyötyä tutkimussuunnitelmaa laatiessani. Tutkimussuunnitelman ensimmäinen versio valmistui loppukesällä 2011, ja olen voinut pohtia nyt käytössä
olevan aineiston hyödyntämisen mahdollisuuksia jo tätä aikaisemminkin. Diskurssianalyyttinen tutkimusote oli alustavana vaihtoehtona aineiston analyysiä varten olemassa jo ennen
tutkimussuunnitelman laatimisen aloittamista.
Tutkimusaineisto on kerätty vuoden 2009 aikana ja litteroitu vuosina 2010–2011. Seuraava
vaihe oli tutkimussuunnitelman hyväksyttäminen Verven organisaatiossa, jonka toteutui
syksyllä 2011. Tämän jälkeen tutkimussuunnitelma oli hyväksyttävä eettisessä toimikunnassa, jotta alkujaan toista tutkimusta varten kerättyä aineistoa olisi mahdollista käyttää
tässä tutkimuksessa. Käytännössä tähän riitti ll. Jari Turusen väitöskirjatutkimustaan tekemän tutkimusluvan täydennys, koska tutkimukseen osallistumiseen suostumuksensa antaneilta oli kysytty lupa myös tietojen käyttöön muissa tai jatkotutkimuksissa. Tutkimussuunnitelman täydennys hyväksyttiin eettisessä toimikunnassa helmikuussa 2012, jonka
jälkeen sain tutkimusaineiston käyttöoikeudet.
Aineiston alustavan lukemisen aloitin toukokuussa 2012, jolloin ryhdyin myös syventämään tietoa laadullisen tutkimuksen menetelmistä ja diskurssianalyysistä. Kesä–
heinäkuussa 2012 syvennyin erityisesti metodologiaan ja täydensin toiminnanteoreettista
taustaa. Elo–lokakuussa jatkoin aineiston analyysiä ja pikkutarkan lukemisen välillä perehdyin edelleen myös metodologiaan ja teoriataustaan. Tutkimustyöstä on muodostunut näin
iteratiivinen prosessi, jossa syventyminen aineistoon ja teoriaperustan syventäminen ovat
tukeneet toisiaan. Viimeiset aineiston analyysit olen toteuttanut lokakuussa 2012, jonka
jälkeen olen viimeistellyt tutkimusta tiivistämällä tekstiä ja lukemalla uudelleen aineistoon
valitsemiani tekstinäytteitä ennen vastaamista tutkimuskysymyksiin, pohdintaa ja tutkimuksen luotettavuuden arviointia.

3.3 Aineisto
Tutkimuksen aineistona on Kansaneläkelaitoksen työhönkuntoutuksen hankkeen yhteydessä vuonna 2009 kerätty haastatteluaineisto, joka on haastatteluiden yhteydessä nauhoitettu
ja videoitu ja myöhemmin litteroitu. Varsinaisena tutkimusaineistona hyödynnän nauhoitteiden pohjalta tehtyjä litteraatteja. Työhön kuntoutuksen hankkeessa on ollut useita osahankkeita, joista yhdessä olen ollut mukana kuntoutustyöntekijän roolissa. Ammatillisen
tilanteen kartoituksen runkona on tämän osahankkeen yhteydessä käytetty yhtä ammatilli-
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sen kehityksen syklin versiota, ja työhyvinvoinnin kannalta merkittävänä pidetty työhön
liittyvän henkilökohtaisen mielen kehittymisen vaihe on paikallistettu monivaiheisen, puolistrukturoidun syvähaastattelun perusteella.
Työhön kuntoutuksen hankkeen tavoitteena on ollut kehittää tulevaisuuden Aslak- ja TYKkuntoutusta. Sekä Aslakissa että TYK-valmennuksessa on periaatteessa tiivis työkytkentä,
mutta sen hallitseminen on työelämän nopean muuttumisen seurauksena osoittautunut
haasteelliseksi, joten nykymuotoisia rakenteita on katsottu tarpeelliseksi kehittää vastaamaan muuttunutta tilannetta (ks. esim. Rajavaara, Aalto & Hinkka, 2009; Ylisassi, 2009).
Työhön liittyvän kuntoutuksen avulla on tarkoitus yhteiskunnallisella tasolla pidentää työuria ja vähentää eläkemenoja ja yksilötasolla parantaa mahdollisuuksia selviytyä työelämässä mahdollisimman hyvävoimaisena eläkeikään saakka (ks. esim. Ylisassi, 2009). Verven osahankkeen teoreettinen viitekehys on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, jonka
perusteella keskeinen tekijä työhyvinvoinnin kannalta on työhön liittyvä henkilökohtainen
mieli. Sitä on mahdollista pitää yllä ainoastaan jatkuvan uudistavan oppimisen avulla. Erilaisissa jumitilanteissa, joihin liittyy huomattaviakin työhyvinvoinnin ongelmia, työhön
liittyvän kuntoutuksen tärkeä tavoite on saada aikaan muutoksia, jotka johtavat uudistavaan oppimiseen. Tämä pätee ehdottomasti myös työhönkuntoutukseen, jossa Moduloosahankkeen erityinen painopiste oli kuntoutumisprosessin alkuvaiheessa, ns. räätälöintivaiheessa, jonka ytimenä oli kullekin kuntoutujalle tehty kokonaistilanteen analyysi (ks.
Sankilampi, Turunen, & Mäkitalo, 2009). Räätälöintivaiheen tavoitteena ei ollut pelkästään
tilanneanalyysi vaan myös aktiivinen työhön liittyvän uuden mielen rakentamisen tukeminen.
Koska kyseessä on kuitenkin tutkimuksen lisäksi muutokseen tähtäävä interventio, on tässä
yhteydessä syytä pohtia haastattelijan roolia tutkimuksessa. Osan haastatteluista olen toteuttanut itse – en tutkijan, vaan aktiivisen, muutoksen tukemiseen tähtäävän kuntoutustyöntekijän roolissa. Tutkijan roolilla on vaikutusta laadullisessa tutkimuksessa (Bulpitt &
Martin, 2010), ja se on syytä ottaa huomioon tuloksia tulkitessa. Bulpitt ja Martin (2010)
ottavat esille myös eettisen pulman, joka piilee tällaisessa asetelmassa: terapeuttinen [muutokseen tähtäävä] ja tutkimuksellinen näkökulma voivat mennä sekaisin; tutkimushaastattelu saattaa muuntua terapeuttiseksi interventioksi.
Oman tutkimukseni asetelma on kuitenkin päinvastainen: haastattelun tavoitteena on ollut
tukea muutosta, eli henkilökohtaisen mielen rakentumista muuttuvaan työhön, ja tutkimuk-
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sen kohteena on juuri tämä muutos. Näin ollen mainittu tutkimuseettinen pulma ei vaikuta
tässä yhteydessä merkitykselliseltä. Tätä merkityksellisempi pulma liittyy siihen, että siirtyessäni kuntoutustyöntekijän roolista tutkijan rooliin joudun myös tilanteeseen, jossa arvioin omaa työtäni, ja myös tämä asetelma on syytä tässä yhteydessä selkeyttää.
Yksi tieteellisen tutkimuksen periaate on se, että tutkijan olisi vältettävä aiempaan tietämykseen pohjautuvia ennakkoasenteita (Denscombe, 2007, s. 287). Tutkijalla on kuitenkin
aina tutkimuksessa määrätty ennakkoasenne: kaikkea uutta tietoa tulkitaan aiemmin omaksutun tiedon valossa, ja tutkijan on oltava tästä tietoinen (Gillham, 2005, s. 9). Ennakkoasenne voi vinouttaa aineiston analyysiä, ja tällaisen vinouman välttämiseksi Bulpitt ja
Martin (2010) suosittelevat tutkijaa käyttämään refleksiivistä otetta aineistoa analysoidessaan – refleksiivisyyden tulkitsen tässä yhteydessä tietoisuudeksi omasta kaksijakoisesta
roolistani tutkijana ja ammatillisen työn tekijänä ja tutkimuseettisistä kysymyksistä, jolloin
ammattilaisen kokemus on mahdollista kääntää aineiston analyysissä vahvuudeksi. Oman
ammatillisen taustani myötä minulle on väistämättä syntynyt vahva näkemys ammatillisen
kehityksen sykliin, ja olen ottanut tämän huomioon tutkimuksen menetelmävalinnoissa.
Aineisto koostuu kaikkiaan 20 haastattelusta, joka on toteutettu kolmivaiheisina: ensimmäisen haastattelun teemana on ollut ammatillinen kehitys, työn muutos ja työssä hyvinvointia tuottavat ja alentavat asiat, toisen haastattelun teemana omat persoonalliset toimintatavat työssä ja elämäntilanteen vaikutus työhyvinvointiin ja kolmannen haastattelun teemana yhteenveto edellisistä ja jatkosuunnitelmien tekeminen. Ensimmäisessä ja kolmannessa haastattelussa ovat keskushenkilön lisäksi olleet mukana yleensä hänen esimiehensä
ja työterveyshoitaja ja toinen on toteutettu kuntoutustutkijan ja keskushenkilön kahdenkeskisenä haastatteluna. Lisäksi aineistosta löytyy tallenteet ja litteroinnit lääkärin ja työfysioterapeutin tarkastuksista, kuntoutustyöryhmän yhteisestä palaverista ja työryhmän ja
kuntoutujan yhteenvetotapaamisesta.
Olen rajannut tutkimukseeni ainoastaan ammatillista tilannetta käsittelevät haastattelut.
Näinkin rajattuna aineisto on laaja. Kuhunkin ammatilliseen haastatteluun on kokonaisuutena mennyt aikaa 4–5 tuntia, ja yhdestäkin esimerkkitapauksesta ammatillisista haastatteluista kertyy Times New Roman 12 -fontilla ja rivivälillä 1,0 litteroitua tekstiä kaikkiaan
110 sivua, 5443 riviä ja 39 264 sanaa. Olen valinnut tutkimukseen viiden kuntoutujan
haastattelut, koska kaikkien kahdenkymmenen haastateltavan aineiston tutkiminen olisi
käynyt mahdottomaksi. Rajaamisen yhteydessä en ole käyttänyt mitään poissulkukriteere-
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jä, vaan olen ottanut tutkittavaksi tapaukset siinä järjestyksessä kuin ne tutkimusmateriaalista löytyvät. Tässä järjestyksessä neljä haastatteluista olen toteuttanut itse ja yksi on kuntoutustutkija-kollegani tekemä.

3.4 Aineiston kerääminen ja analyysimenetelmät
Puolistrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä, että kaikilta osallistujilta kysytään samat
kysymykset, joita täydennetään haastattelun aikana lisäkysymyksillä, mikäli haastateltavat
eivät spontaanisti tuota haluttua informaatiota. Kuhunkin haastatteluun ohjelmoidaan lisäksi kutakuinkin sama aika. (Gillham, 2005, s. 70). Puolistrukturoidun haastattelun etuna on
se, että vaikka tutkijalla on määrätyt kysymykset tai teemat, joista haastattelu koostuu,
haastattelu voi olla joustava ja antaa haastateltavalle mahdollisuuden kehitellä edelleen
haastattelijan esille ottamia teemoja (Denscombe, 2007, s. 176). Tämän tutkimuksen haastattelut on toteutettu puolistrukturoidun käsikirjoituksen mukaan, mikä antaa tämän haastateltaville tilaa tuoda esille omaa uudistavan oppimisen prosessiaan, mutta pysyy samalla
struktuurinsa takia ennalta määrätyssä teemassa.
Tutkimushaastattelulle on välttämätöntä se, että tutkijan ja haastateltavan välillä on siinä
määrin luottamusta, että haastateltava pystyy avoimesti ilmaisemaan mielipiteensä ja vastaamaan tutkijan kysymyksiin. Haastateltavat asettavat usein rajoja sille, millaisiin kysymyksiin haluavat vastata jokapäiväisestä elämästään (Gillham, 2005, s. 41), ja tämän aineiston keräämisen yhteydessä haastatteluasetelma on herkkä siksikin, että osassa haastattelutilanteista on mukana haastattelijan lisäksi haastateltavan esimies ja työterveyshoitaja.
Tämä asetelma on kuitenkin perusteltu kehittämishankkeen tiukan työkytkennän näkökulmasta, eikä ole oman tai muiden haastatteluita tehneiden havaintojen perusteella rajoittanut
haastateltavien vastaamista työhön ja ammatilliseen kehitykseen liittyviin kysymyksiin.
Lisäksi katson fenomenologisen tutkimusotteen tapaan, että haastateltava on oman kokemuksensa asiantuntija, joka johdattaa tutkijan omaan kokemusmaailmaansa (ks. Morgan,
2011, s. 17), jolloin hänen kuuluukin rajata vastauksiaan omien tuntemuksensa perusteella.
Myös toiminnan teorialle on ominaista se, että ihmisen oletetaan olevan sekä tietoinen että
aktiivinen toimintaan osallistuja (Postholm, 2008). Haastattelutilanteen asetelmalla on silti
väistämättä seuraamuksia sille, miten haastateltavat tuovat esille omia näkemyksiään, ja
tämä on syytä ottaa huomioon tulosten tulkinnassa. Haastateltaville on myös räätälöintivaiheen asetelmassa varattu mahdollisuus kahdenkeskiseen haastatteluun kuntoutustutkijan
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kanssa, mikä antaa mahdollisuuksia vertailla erilaisissa tilanteissa esille tulevaa informaatiota.
Tutkimushaastatteluita käsittelevässä kirjallisuudessa näyttää olevan varsin vähän ohjeita
tai menetelmiä luottamuksellisuuden herättämiseksi. Tässä suhteessa eettiset kysymykset
ovat tärkeitä, ja mm. luottamuksellisuus ja avoimuus ovat tutkimuksessa välttämättömiä
(Gillham, 2005, s. 10–17). Luottamuksellisuuteen liittyvät tämän aineiston yhteydessä sen
kuntoutukseen liittyvän kontekstin takia terveydenhuollon luottamuksellisuussäädökset,
joten luottamuksellisuus on hyvin turvattu. Tutkimuslupa on myös käsitelty eettisessä toimikunnassa, koska toimintaympäristö liittyy terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon salassapitoperiaatteet ovat yleisesti hyvin tunnettuja ja ovat omiaan herättämään luottamusta.
Lisäksi kussakin haastattelutilanteessa on kysytty haastateltavalta lupa siihen, että esimies
ja työterveyshoitaja saavat olla paikalla ja on tähdennetty sitä, että kysymyksiin voi vastata
oman harkintansa mukaan. Lisäksi kultakin haastateltavalta ja muilta haastattelutilanteessa
mukana olevilta on kysytty kirjallisesti suostumus haastatteluiden nauhoittamiseen ja tutkimuskäyttöön. Tämän aineiston keräämisen suhteen voi lisäksi todeta, että kaikki haastattelijat ovat erittäin kokeneita kuntoutujien kokonaistilanteen analyysin tekijöitä ja toteuttaneet lukemattomia haastatteluita, joten varsinaista haastattelutekniikkaan perehdyttämistä
ei ole ollut tarpeen tehdä.

3.5 Tutkimusmenetelmät

3.5.1 Toiminnan teorian tutkimusmenetelmät
Toiminnanteoreettiselle tutkimukselle ovat tyypillisiä kasvu- tai kehityskokeilut (Engeström, 1999, s. 35). Tällaisissa tutkimuksessa voidaan erotella neljä askelta, jotka Engeström (1999) Scribnerin (1985) artikkelista tiivistää seuraavasti: 1) jokapäiväisen käyttäytymisen havainnointi, 2) tutkittavan käyttäytymisen historiallisen muotoutumisen rekonstruktio, 3) kokeellinen muutoksen tukeminen kohti kehittyneempää käyttäytymistä ja 4)
varsinaisen kehityksen havainnointi tavanomaisessa käyttäytymisessä. Avoimen oppimisen
sykli täyttää nämä ehdot tutkimuksen kehyksenä. Toiminnan teorian kolmannen aallon
tutkimustraditio ei kuitenkaan tarjoa suoraan konkreettisia metodologisia välineitä yksilöllisten oppimisprosessien tutkimiseen, koska sen tutkimuskohteena on kollektiivinen toiminta ja analyysiyksikkönä toimintajärjestelmä tai toimintajärjestelmien verkosto (Engeström, 2000).
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Toiminnanteoreettisen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, historiallisessa analyysissa,
etsitään ilmiön tai käyttäytymisen alkusolua, joka paljastaa sen alkeismuodossaan. Kulttuurinen toiminta on täynnä ilmiöitä, jotka ilmenevät muussa kuin alkuperäisessä tarkoituksessa. Työtoimintaa kokonaisuutena voi pitää tällaisena ilmiönä, koska se on kulttuurisesti
mm. työnjaon ja välineiden käytön myötä kehittynyt monimutkaiseksi systeemiksi, jossa
toiminnan alkuperäinen kohde hämärtyy. Esimerkiksi ruuan hankinnan tapainen perustarpeen tyydyttäminen on kulttuurissa ositettu pitkälle, ja ruuanhankintatoimintaan osallistuvat ihmiset tarkastelevat sitä monista eri näkökulmista. Myyjälle se on työtä, ostajalle se
saattaa olla väline terveellisen elämäntavan toteuttamiseksi, harrastukseen liittyvää tai välittömään nälän tunteen poistamiseen tähtäävää toimintaa.
Toiminnan havainnointi paljastaa sen kehitysristiriidat ja historiallinen analyysi niiden
alkuperän. Toiminnan historiallisen kehityksen huomioon ottaminen on välttämätöntä, että
toiminnan alkuperäinen muoto löytyy ja tarvittaessa muutoksen tukeminen voidaan suunnata niin, että se ottaa vastaan. Tällöin muutoksen tuki on mahdollista suunnata lähikehityksen vyöhykkeen5 mukaisesti, koska tiedetään mikä on todellinen tilanne, johon tarjotaan
riittävä tuki muutoksen läpiviemiseksi niin, että vastaavanlaisten tilanteiden ratkaisuvalmiudet lisääntyvät (vrt. Vangeert & Steenbeek, 2005). Toiminnanteoreettinen tutkimus ei
useimmiten – ainakaan sen kolmannen aallon traditiossa – tyydy pelkästään analysointiin.
Tavoitteena on myös saada aikaan muutosta tutkimuksen kohteena olevassa toiminnassa ja
tutkimuksen viimeisenä vaiheena on mahdollista havainnoida aikaansaatua muutosta. (Ks.
Scribner, 1985, s. 135–138).
Työelämä on täynnä ilmiöitä, joita toimintajärjestelmämallin avulla havainnoitaessa nousee esille eriasteisia kehitysristiriitoja. Työyhteisössä nykyisin usein toistuva tilanne on
esimerkiksi se, että työntekijöissä on osatyökykyisiä henkilöitä, jotka eivät pysty täysipainoisesti osallistumaan kaikkiin tavanomaisiin työtehtäviin. Kun oletus on yleensä se, että
tehtävät jaetaan kutakuinkin tasan, luo tällainen työtoimintaan kehitysristiriidan, joka helposti tulkitaan yksilötason ongelmaksi. Ratkaisujakin haetaan tällöin yksilötasolta: työterveyshuolto antaa suosituksia, esimies ohjeistaa työyhteisön ottamaan ne huomioon, työtilanteissa etsitään ratkaisuja, jotka auttavat tilannekohtaisesti suoriutumaan työtehtävistä.
Tällaisessa, häiriöisessä tilanteessa ei välttämättä huomata kysyä kysymyksiä, jotka suuntaisivat huomion siihen, kuinka työ saadaan sujumaan tilanteessa, jossa yksi yhteisön jäsen
on osatyökykyinen. Havainnoinnin avulla tämä ongelma nousee esille, mutta vasta histori5

aktuaalisen ja potentiaalisen kehityksen välinen ero
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allinen analyysi voi paljastaa työnjaon taustalla piilevän oletuksen siitä, että työt on jaettava kaikissa tilanteissa tasan tai osaamisen tai koulutusammatin mukaan. Historiallisen analyysin myötä huomataan pohtia onko muuttuneessa tilanteessa välttämätöntä toimia edelleen samalla tavalla. Lähikehityksen vyöhyke voi löytyä kysymällä kysymyksiä, jotka ohjaavat pohtimaan sitä, miten voidaan toimia, kun yksi ryhmässä on osatyökykyinen. Kun
ratkaisuja näiden kysymysten myötä löytyy, voidaan lähikehitystä tukea tarkoituksenmukaisesti. Viimeinen vaihe, joka mahdollistaa muutoksen vakiintumisen, on seuranta ja arviointi.
Tieteenfilosofisesti toiminnan teoria on lähellä pragmatismia erityisesti Deweyn kehittelemänä6 suuntauksena, koska molempia voidaan pitää toimintaa käsittelevinä teorioina. Molemmat pitävät kieltä ja merkitysten rakentamista pohjimmiltaan inhimillisten toiminnan
koordinoinnin ja ymmärtämisen välineinä. (Miettinen, 2006). Pragmatistiselle ajattelulle
on ominaista kielen – myös keskusteluiden – ymmärtäminen käytäntöinä, joissa pyritään
ratkomaan ongelmia ja luodaan sekä uusinnetaan sosiaalista todellisuutta (Emirbayer &
Maynard, 2010). Pragmatismi tieteenfilosofiana ohjaa siten tutkimaan kieltä siinä kontekstissa, jota sitä käytetään. Yksilöllisiin, uudistaviin oppimisprosesseihin ja kieleen uudistumista kuvaavana ja välittävänä välineenä ei päästä käsiksi tilastollisella tutkimuksella. Sekä pragmatismin että toiminnan teorian tutkimuskohde ohjaavat käyttämään laadullisia
tutkimusmenetelmiä.

3.5.2 Laadulliset tutkimusmenetelmät
Laadulliset tutkimusmenetelmät mahdollistavat paneutumisen merkityksiin sekä institutionaalisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin liittyviin kysymyksiin, auttavat tunnistamaan muutoksen rajoitteita ja mahdollistajia sekä löytämään selityksiä interventioiden onnistumiselle
ja epäonnistumiselle (Stark & Trinidad, 2007). Laadulliset tutkimusmenetelmät sopivat
siten oivallisesti myös avoimessa oppimisprosessissa tapahtuvien muutosten tutkimiseen.
Tämän tutkimuksen yhteydessä parhaan mahdollisen menetelmän valitseminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Laadullista tutkimusta on mahdollista tehdä kymmenillä menetelmillä. Sitä voidaan lähestyä Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan kolmesta eri tietoteoreettisesta näkökulmasta, jotka ovat interpretivismi, sosiaalinen antropologia ja yhteisöllinen sosiaalinen tutkimus. Näistä interpretivismiin kuuluvat fenomenologia ja sosiaalinen
6
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interaktionismi, joille molemmille on ominaista inhimillisen ymmärtäminen teksteinä –
erilaisia merkitysten kerroksia sisältävinä symbolien kokoelmina. Laadullisen tutkimuksen
suuntauksina mm. dekonstruktio, etnometodologia ja hermeneutiikka ovat toteuttaneet tutkimuksia tästä lähtökohdasta käsin. Tieteenfilosofisena lähtökohtana pragmatismi ohjaa
juuri interpretivismiin ja etnometodologisiin tutkimusmentelmiin (vrt. Emirbayer &
Maynard, 2010) Sosiaalinen antropologia taas on yleisesti käytössä esimerkiksi kasvatustieteellisessä soveltavassa tutkimuksessa, grounded theory-tutkimuksissa ja narratiivisessa
tutkimuksessa. Sen keskeisimpänä tutkimusmenetelmänä on etnografia, joka ohjaa kiinnostuksen jokapäiväisten tilanteiden säännönmukaisuuksiin, kuten malleihin, kieleen tai sääntöihin. Keskeistä on esimerkiksi yksilön tulkinta maailmasta. Näkökulma lähenee toiminnan teoriaa sillä edellytyksellä, että tutkimuksessa ei haeta kausaalisia syy-seuraussuhteita
mekanistis-deterministisen paradigman mukaisesti – toiminnan logiikan huomioon ottavana tutkimusotteena nousee esille mm. sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi (ks. Eskola,
1999, s. 108–111). Kolmas lähestymistapa, yhteisöllinen sosiaalinen tutkimus, liittyy usein
toimintatutkimukseen ja kriittiseen etnografiaan, joiden yhtenä tavoitteena on emansipoituminen tuomalla näkyviksi ja purkamalla piileviä, alistavia rakenteita. (Miles & Huberman, 1994, s. 7–9).
Tämän tutkimuksen lähtökohdat – teorialähtöisyys, haastatteluiden käyttäminen aineistona
ja ammatillisen kuntoutuksen kehittämishankkeen räätälöintivaiheessa toteutettavan kokonaistilanteen analyysin pyrkimys ohjata kuntoutujia hakemaan keinoja uudistaa työhyvinvointinsa lähteitä – mahdollistavat oikeastaan kaikkien edellä mainittujen näkökulmien
käyttämisen. Pohjimmiltaan kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria yhdistääkin nämä lähtökohdat: siihen sisältyy näkemys ajattelusta kielen mahdollistamana inhimillisenä toimintana, jolla on määrätyt säännönmukaisuudet ja määrätty kulttuurinen konteksti. Lisäksi
toiminnanteoreettisissa tutkimuksissa on erityisesti sen kolmannen aallon myötä pyritty
tukemaan toimintatutkimuksissa ekspansiivisen oppimisen myötä myös emansipaatiota
ainakin siinä mielessä, että tähtäin on ollut yhteisöllisessä oppimisessa. Se on ollut omiaan
tuomaan näkyviksi myös työelämän vallitsevia valtarakenteita ja ekspansiivisen oppimisen
myötä muuttamaankin niitä.
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleisesti kolmea lähestymistapaa, jotka ovat fenomenologia, diskurssianalyysi ja Grounded Theory (Stark & Trinidad, 2007). Näistä fenomenologian tavoitteena on kuvata ihmisen kokemusta (Stark & Trinidad, 2007; Virtanen
2006, s. 165). Grounded Theoryn tavoitteena taas on kehittää selityksiä perustavanlaatuisil-
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le sosiaalisille prosesseille (Stark & Trinidad, 2007). Tässä tutkimuksessa en halua ainoastaan hakea selityksiä ihmisen kokemuksille tai selittää oppimisprosessia, vaikka tutkimuskysymykset mahdollistaisivat tällaisetkin lähestymistavat. Toiminnanteoreettisessa viitekehyksessä on tarpeen ottaa huomioon myös toiminnan näkökulma, eikä pelkästään tutkia
ihmisten tekoja tai käsityksiä omista teoistaan. Kolmesta yleisesti käytetystä tutkimusotteesta jää jäljelle diskurssianalyysi, jonka sopivuutta toiminnanteoreettisen tutkimuksen
menetelmäksi on syytä pohtia tarkemmin.
Esimerkiksi Tynjälä (2000, s. 44) luokittelee toiminnan teorian sosiokulttuuriseksi teoriaksi. Niiden keskeinen ajatus on, että oppiminen on perusteeltaan sosiaalinen ilmiö, oppimistoiminta tapahtuu kulttuurisessa kontekstissa ja on kielen ja symbolien välittämää. Toisin
sanoen mentaalinen toiminta tapahtuu kulttuurisessa, historiallisessa ja institutionaalisissa
kontekstissa (Wertsch, 1995). Toiminnan teoria painottaa erityisesti artefaktien, ihmisten ja
kollektiivisen toiminnan vuorovaikutusta merkitysten rakentumisessa (Engeström, 2000),
ja kuten Vygotskyn (1978) väittämistä tulee esille, välittyneessä toiminnassa ensisijainen
välittävä väline on juuri kieli – toisin sanoen diskurssi (Scollon, 2002, s. 146). Kieli myös
rakentaa sosiaalista maailmaa, eikä pelkästään kuvaa sitä (Wood & Kruger, 2000, s. 4; ks.
myös Scollon, 2002, s. 143 ja Mezirow, 1997), joten kieltä ja diskurssia tutkimalla on
mahdollista tutkia myös sosiaalisen maailman muuttumista.
Tynjälä (2000, s. 57) toteaa, että vygotskilainen [toiminnanteoreettinen] ajattelu on lähellä
sosiaalista konstruktionismia. Perusero on se, että sosiaalisessa konstruktionismissa keskeisiä ovat ihmisten väliset suhteet, kun taas Vygotsky oli psykologina kiinnostunut henkisistä
prosesseista (Gergen, 1995). Tynjälän mukaan sosiaalinen konstruktionismi korostaa, että
merkitykset riippuvat konteksteista ja sitä kiinnostaa kielen tehtävä ihmisten välisissä suhteissa. Toiminnan teorian mukaan kieltä ei voi kuitenkaan pelkistää pelkästään sosiaaliseksi konstruktioksi, koska se on myös ihmisen luoma artefakti, väline, samalla tavalla kuin
mikä hyvänsä ihmisen rakentama työkalu. Toiminnan teorian näkökulma inhimilliseen
toimintaan on tässä mielessä laajempi kuin sosiaalisen konstruktivismin, mutta näkökulmat
ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan; esimerkiksi van Harmelen (2008) liittää yhteen sosiaalisen konstruktionismin ja toiminnan teorian keskeisen käsitteen, lähikehityksen vyöhykkeen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta on mielenkiintoinen myös näkemys siitä, että
sosiaalinen konstruktionismi kiinnittää huomion siihen, kuinka muutos muotoutuu ihmisten välisessä yhteisymmärryksen prosessissa, joten se soveltuu psykoterapian ja ohjauksen
(counseling) tutkimuksen viitekehykseksi (Cotto, 2007). Viimeaikainen sosiaalisen kon-
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struktionismin tutkimus läheneekin toiminnan teoriaa mm. narratiivisen terapian ja organisaatioiden muutoksen tutkimuksessa – narratiivisen terapian tutkimuksessa kiinnitetään
huomiota siihen, että muutoksen täytyy olla yhteydessä elämän muuhun kontekstiin ja olla
siten siirrettävissä arkiseen toimintaan ja organisaatioiden muutoksista7 todetaan, että ne
etenevät paremmin organisaation dialogisena prosessina kuin johdon levittäminä ohjeina
(ks. Gergen & Gergen, 2006). Kyseessä on narratiivin ja dialogin kiinnittäminen toimintaan, vaikka kyseistä käsitettä ei käytetäkään.
Sekä yksilöllisessä että organisaation muutoksessa toiminnan käsitteen avulla ihmisen on
mahdollista asettua määrätyn tilanteen rajoitusten ulkopuolelle asemaan, joka tekee mahdolliseksi sen analysoinnin tavanomaista laajemmassa historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa – se antaa välineitä päästä kehityksessä pidemmälle kuin muuten olisi mahdollista (Davydov, 1999, s. 39). Toiminnan teorialle ja sosiaaliselle konstruktionismille on
yhteistä ajattelun ja oppimisen intersubjektiivisen ja yhteisöllisen luonteen korostaminen.
Toiminnan teoria kuitenkin korostaa sitä, että tiedon perustana on myös esineellinen vuorovaikutus ympäristön kanssa, jolloin oppiminen ja persoonallisuuden kehitys kytkeytyvät
ympäristön muuttamiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen. (Miettinen, 2000).
Tästä näkökulmasta sosiaalista konstruktionismia voi pitää mahdollisena lähtökohtana uudistavan oppimisen tutkimisen taustateoriaksi – eroavaisuudet toiminnan teorian kanssa
eivät vaikuta tässä yhteydessä merkityksellisiltä, koska tutkimuksen kohteena on lähikehityksen vyöhykkeellä etenevä muutos, jonka välittävänä tekijänä on kieli tai pikemminkin
ohjaajan ja oppijan välinen dialogi.

3.5.3 Diskurssianalyysi ja diskurssi
Diskurssianalyysiä on käytetty viime vuosina enenevästi laadullisen tutkimuksen menetelmänä mutta tästä huolimatta sen toteuttamisessa on edelleen paljon teoreettisia ja menetelmiin liittyviä pulmia. Yksi syy tähän epämääräisyyteen on se, että tutkijoiden keskuudessa ei olla yksimielisiä siitä, mitä diskurssianalyysi on tai miten diskurssi määritellään.
Diskurssianalyysin eri variaatioita on laskutavasta riippuen lukemattomia, ja esimerkiksi
Gill (2000) erottelee kaikkiaan 57 eri diskurssianalyysin lajia. Epämääräisyyttä aiheuttaa
myös monien diskurssianalyyseiksi määriteltyjen tutkimusten epätarkka raportointi, josta

7

Gergen & Gergen käyttävät organisaation muutoksesta sanaa ’transformation’, joka löytyy myös toiminnanteoreettisista, ekspansiivista muutosta kuvaavista teksteistä (esim. Engeström 2000).
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puuttuu riittävän tarkka kuvaus siitä, miten diskurssianalyysi on ymmärretty ja operationalisoitu tutkimusta varten. (Cheek, 2004). Cheek (2004) ehdottaakin näiden ongelmien ratkaisemiseksi perusteellista tutkimukseen liittyvien päätösten kuvaamista, jotka sisältävät
tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, diskurssin ja diskurssianalyysin määrittelyn ja tarkan
aineiston kuvauksen – avainasemassa on yhtäläisyys teoreettisten valintojen, käsitteiden ja
toteutetun tutkimuksen kesken (ks. myös Postholm, 2010).
Pelkästään diskurssin määrittelyssä on paljon vaihtelua, johon vaikuttaa kirjoittajien teoreettinen viitekehys (Cheek, 2004) ja tutkimustraditio (Remes, 2003, s. 30). Näin ollen
diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa on tärkeää määritellä, mitä sen yhteydessä tarkoitetaan diskurssilla, jonka jälkeen on mahdollista määritellä ja kuvata käytettävä diskurssianalyyttinen tutkimusote. Tutkimustraditiosta riippuen diskurssi merkitsee


tarinan historiallista muotoutumista, kulttuurisia käytäntöjä, jolloin se merkitsee käsitteenä kulttuurin muotoutumisessa syntyviä diskursseja (ranskalainen traditio)



väitettä, hermeneutiikkaa 8, jolloin se merkitsee käsitteenä todellisuuden luonteen
tarkastelussa ja siihen vaikuttamisessa syntyviä diskursseja (saksalainen traditio)



keskustelua, jolloin se merkitsee käsitteenä keskustelussa syntyviä diskursseja
(anglosaksinen traditio) (Remes, 2003).

Cheek (2004) puolestaan määrittelee diskurssin foucaultilaisen tutkimustradition mukaan
tavoiksi puhua ja ajatella todellisuuden olemusta. Tällöin diskurssi koostuu yleistyneistä
oletuksista, jotka ovat usein niin itsestään selviä, että ne ovat ihmisiltä näkymättömissä.
Diskurssiin liittyvät siis puhe, tarina, historiallisuus, kulttuuri ja todellisuus, jotka kaikki
ovat arkielämässä ja toiminnassa usein kulttuurin jäseniltä tiedostamattomia. Yksi foucaultilaisen diskurssianalyysin keskeisistä ajatuksista on position käsite. Se viittaa mahdollisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka joko mahdollistavat tai rajoittavat yksilön toiminnan
mahdollisuuksia. (Holt, 2011, s. 70). Työelämän muutoksessa yksilö voi asettua positioon,
jossa uskoo kadottaneensa vaikutusmahdollisuutensa työhön ja työhyvinvointiin, jonka
jälkeiset vaihtoehdot oman toiminnan suuntaamiseen värittyvät tämän position kautta.
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda näkyväksi näitä ilmiöitä, ja
foucaultilainen diskurssianalyysi tutkii niiden seuraamuksia subjektiivisille tulkinnoille ja
8

Remes (mt.) liittää diskurssi-sanan saksalaisen merkityksen kriittisen teorian ja Frankfurtin koulukunnan
kehitykseen. Hänen mukaansa saksalaisessa perinteessä kritiikki esitettiin väittelyn muodossa, josta tradition
tieteellinen diskurssia tarkoittava sana omaksui hermeneutiikan ja väittämisen merkityssisällöt.
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koetulle todellisuudelle (Willig, 2008, s. 96). Mckinlay ja McVittie (2009, s. 8) huomauttavat, että ”diskursiiviset tutkijat” eivät ole kiinnostuneita diskurssista pelkästään välineenä, jonka kautta tutkija saa tietoa tutkittavien sisäisestä maailmasta vaan pitävät diskurssia
pikemminkin ilmiönä, jolla on omat ominaisuutensa, jotka puolestaan vaikuttavat ihmisiin
ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Foucaultilaisen diskurssianalyysin keskeinen kohde on
tutkia mitä diskurssi saa aikaan toiminnassa (Graham, 2011). Diskurssianalyysi ylittää kahtiajaon subjektiivisen merkityksen ja objektiivisen todellisuuden välillä samoin kuin kahtiajaon käyttäjäkeskeisen ja järjestelmäkeskeisen tutkimuksen välillä (Talja, 1999). Määrätyllä tavalla diskurssianlyysi ylittää näin myös kahtiajaon psyykkisen ja sosiaalisen todellisuuden välillä ja pyrkii tutkimaan toimintaa.
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lisääntymisen taustalla on filosofisen, tiedonvälityksen,
historian, sosiaalipsykologian ja psykologian tutkijoiden huomion kääntyminen kieleen
(ks. esim. Willig, 2008, s. 93). Sosiaalipsykologian ja psykologian tutkimuksessa tästä
käännekohdasta sai alkunsa diskurssianalyyttinen tutkimussuunta, jota nykyisin kutsutaan
diskursiiviseksi psykologiaksi. Diskursiivinen psykologia käsittelee psykologisia käsitteitä
ihmisten tekoina ja toimintana eikä ominaisuuksina. Diskursiivinen psykologia suuntaa
huomion puheen vaikutuksiin teoissa, ja tutkimusaineistona ovat teksti ja puhe, jotka ideaalisimmillaan ilmenevät luonnollisessa puheessa, esim. puhelinkeskusteluissa tai ryhmän
dialogissa (Willig, 2008, s. 97). Tutkimusaineistona on siis ihmisen käyttämä kieli, joka
mahdollistaa kokemuksien selittämisen ja maailman ymmärtämisen (Shostak, 2005, s. 26).
Diskursiivisessa psykologiassa on kolme säiettä, jotka ovat 1) psykologisten selitysten kritiikki ja uudelleen määrittely, 2) arkikielessä käytettyjen psykologisten käsitteiden tutkiminen ja 3) tutkimus, jossa psykologista ilmiöitä (motiiveja ja aikomuksia, ennakkoluuloja,
muistin ja havaintojen luotettavuutta jne.) käsitellään puheessa ja tekstissä (Edwards,
2005).
Diskurssianalyysin tekeminen merkitsee sitä, että kieltä tutkitaan syvemmältä kuin sen
syntaktisten ja semanttisten merkitysten kannalta – kohteena ovat myös sosiaaliset teot,
joita kielen käyttäjät toteuttavat sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa (Barker & Galasinski, 2001, s. 63). Tämän tutkimuksen kohde, henkilökohtaisen mielen rakentuminen
uudistavan oppimisen prosessissa ja oppimisprosessia eteenpäin vievät oppimisteot, ohjaakin käyttämään tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysi on menetelmävalintana sopiva myös siksi, että siinä tutkimustraditioon kuuluu aineiston peilaaminen
aiempaan tietoon ja analyysi pohjautuu ennakkokäsityksiin aineiston sisältämistä merki-
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tyksistä (Denscombe, 2007, s. 309). Ainakin foucaultilainen diskurssianalyysi ja diskursiivinen psykologia korostavat tutkimusprosessissa refleksiivisyyttä, jolla tarkoitetaan sitä,
että tutkijan on oltava tietoinen ja tuotava esille omat kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset ja
epistemologiset asemansa, koska niillä on vaikutusta tutkimuksen suuntaamiseen ja tulosten tulkintaan (Holt, 2011, s. 73). Diskurssianalyysiä käyttämällä minun on tutkijana siis
mahdollista – oikeastaan pakollistakin – ottaa huomioon oma ammatillinen taustani uudistavaan oppimisprosessiin liittyvine ennakkokäsityksineen.
Toiminnanteoreettisesta näkökulmasta nämä kaikki näkemykset diskurssista on mahdollista yhdistää määritelmäksi työtoiminnan diskurssista. Tällöin diskurssi määritellään puheeksi, jossa näkyy puhujien historiallisesti muotoutunut käsitys omasta asemastaan työelämässä. Lisäksi diskurssiin kuuluu puhujien näkemykset mahdollisuuksistaan muuttua,
oppia uutta ja rakentaa uusia henkilökohtaisen mielen lähteitä työtoiminnassa, joka muuttuu historiallisesti, kulttuurisesti ja ekspansiivisesti. Diskurssi koostuu erilaisista tulkinnoista tai diskursiivisen psykologian käsitteenä interpretatiivista repertuaareista, jotka joko
rajoittavat tai lisäävät toiminnan mahdollisuuksia.

3.5.4 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä
Remes (2006, s. 313) toteaa, että diskurssianalyysiä on käytetty paljon instituutioiden tutkimuksessa ja tarkoituksena on ollut hakea institutionaalisten käytänteiden takaa ihmisten
– usein heiltä itseltään piilossa olevia – merkitysrakenteita. Oppimiseen tai työhön liittyvä
mieli on usein ihmiseltä piilossa, tiedostamattomana, mutta vaikuttaa silti merkittävästi
uudistumiseen ja oppimiseen. Oppiminen ja opettaminen sisältävät kognitiivisia, sosiaalisia, kulttuurisia, tunteisiin ja kommunikaatioon liittyviä elementtejä. Näiden tutkimisessa
diskurssianalyysi antaa mahdollisuuden analysoida niiden yhteyttä toimintaan. (Forman &
McCormick, 1995). Toiminnan teorian keskeinen käsite on toiminnan välittyneisyys, ja
ensisijainen välittävä väline on kieli – toisin sanoen diskurssi (Scollon, 2002, s. 146). Diskurssianalyysi pyrkii hakemaan kielestä sen piileviä merkityksiä, eikä näkyvää sisältöä –
tällöin myös se, mitä ei aineistossa näy, tulee tutkimuskohteeksi (Denscombe, 2007, s. 308
– 309). Näin ollen diskurssianalyysi sopii hyvin menetelmäksi tutkimukseen, jonka tavoitteena on nostaa esille ihmisille usein tiedostamattomia toiminnan kohteeseen liittyvään
mieleen ja uudistavaan oppimiseen liittyviä merkityksiä.
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Remes (2003, 2006, s. 361–364) jakaa diskurssianalyysin kolmeen tutkimusperinteeseen –
angloamerikkalaiseen, ranskalaiseen ja saksalaiseen diskurssianalyysiin. Angloamerikkalainen perinne etsii näkemystä ilmiöistä, joita puhe ilmentää. Ranskalainen tutkimustraditio
puolestaan ottaa huomioon ilmiöiden historiallisen muotoutumisen ja pukee ideologian
usein tarinan muotoon. Saksalainen perinne on Remeksen mukaan hyödyllisintä, kun tavoitteena on kehittää jotain. Foucaultilainen diskurssianalyysi asettuu tällä jaottelulla lähinnä ranskalaiseen traditioon ja diskursiivinen psykologia sivuaa angloamerikkalaista
traditiota mutta on sittenkin lähempänä saksalaista traditiota, koska siihen liittyy ainakin
soveltavassa tutkimuksessa muutoksen ja emansipoitumisen tukeminen (ks. esim Cotto,
2007).
Remeksen mukaan analyysimenetelmät ovat kutakuinkin samat kussakin traditiossa mutta
analyysin tehtävä riippuu tutkimuskysymyksistä. Empiristisessä diskurssianalyysissä tyypillinen kysymys on mitä-muoto. Mikäli halutaan selittää jotakin ilmiötä, siirrytään empiristisestä rationaaliseen tutkimusotteeseen ja kysymykset ovat millainen ja miten vaikuttaa
-muotoa. Pragmaattinen tutkimusote on mahdollista vasta, kun molempiin edellisiin kysymyksiin on vastattu, ja voidaan rakentaa uutta luova tutkimusasetelma ja pyrkiä selvittämään toteutuuko tavoiteltu todellisuus. (Remes, 2003, s. 316–320). Tämä jaottelu on verrattain samanlainen kuin toiminnan teorian tutkimussykli: empiristisessä diskurssianalyysissä havainnoidaan todellisuutta ja rationaalisessa voidaan selvittää myös sitä, millainen
historiallinen kehitys on todellisuuden taustalla. Pragmaattisessa tutkimusotteessa on sen
jälkeen mahdollista tukea tavoiteltua muutosta ja arvioida sitä, miten se on toteutunut. Tällöin kysymykset olisivat mihin suuntaan -muotoisia. Remes (2006) päätyykin suosittelemaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kaikkien kolmen tutkimusotteen soveltamista.
Näillä edellytyksillä tästä tutkimuksesta muodostuu rationaalinen diskurssianalyyttinen
tutkimus, jossa yhdistyvät foucaultilainen diskurssianalyysi ja diskursiivinen psykologia.
Foucaultilaiseen traditioon liittyy tutkimuskysymysten elementti, jossa pyrin selvittämään
tutkittavien positioita ja niiden tarjoamia etenemismahdollisuuksia tai rajoitteita uudistavassa oppimisprosessissa. Diskursiiviseen psykologiaan taas liittyy taas tutkimuskysymysten oppimistehtäviin liittyvä osa, jossa pyrin selvittämään mitä tutkittavien käsitykset tilanteestaan uudistavan oppimisprosessin eri vaiheissa saavat aikaan toiminnassa. Rationaalinen elementti näkyy tutkimuskysymysten muotoilussa miten -muotoon. Remeksen (2003,
2006) esittämällä jaottelulla tutkimuksessa yhdistyy angloamerikkalainen tutkimustraditio
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ranskalaiseen ja saksalainen traditio jää taustalle. Tulosten tulkinnassa käytän viitekehyksenä kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa ja ilmiöiden luokittelun ja analyysin välineinä
toiminnanteoreettisia käsitteitä.

3.5.5 Huomioita diskurssianalyyttisestä aineiston analyysistä
Diskurssianalyysin kohteena on [toiminnassa] käytetty kieli, joka on kuitenkin katoavaa.
Tutkimus ei voi perustua tutkijan muistikuviin tai muistiinpanoihin tilanteesta, koska ne
väistämättä jo sisältävät tutkijan tulkintoja siitä, mitä on sanottu. Näin ollen tutkimusaineistona on käytettävä tallennettua kieltä. (Wood & Kruger, 2000, s. 55–56). Tiedon keräämiseen on monia mahdollisuuksia: video- tai/ja ääninauhoitus, havainnointi, kenttämuistiinpanot, haastattelut ja päiväkirjat (Forman & McCormick, 1995). Tämän tutkimuksen aineisto koostuu puolistrukturoiduista haastattelutilanteista tehdyistä tallenteista, jotka
on litteroitu. Litteroitua materiaalia on runsaasti, joten aineistonkeruuvaiheen jälkeen on
välttämätöntä pelkistää aineistoa helpommin tutkittavaan muotoon. Aineiston pelkistäminen edellyttää valikointia, keskittämistä ja yksinkertaistamista (Miles & Huberman, 1994,
s. 10). Miles ja Huberman (1994, s. 11) suosittelevat myös aineiston esittämistä kaavioina
tai taulukkoina, jotka helpottavat materiaalin hahmottamista.
Tässä tutkimuksessa minulla on ollut jo aineiston keruuvaiheessa kohtalaisen selvä kuva
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tutkija lienee useimmiten tilanteessa, jossa tällaista kuvaa ei vielä ole muodostunut ja hän on aineiston analyysin alkuvaiheessa tutkimushypoteesiensa varassa. Wood ja Kruger (2000, s. 87–88) suosittelevat ennen varsinaisen analyysin aloittamista aineiston alustavaa lukemista, jonka tarkoituksena on löytää
aineistosta kohdat, jotka ovat analyysin kannalta tärkeimpiä. Diskurssit ovat moniulotteisia, joten tutkijan on oltava valmis myös muuttamaan hypoteesejaan ja suunniteltua analyysiä kokonaan, jos vaikkapa joku diskurssin elementti ei ollut ennakoitavissa mutta näyttää olevan tärkeä tutkimuskysymysten kannalta. Alustava lukeminen vähintäänkin vahvistaa suunnitelmia analyysin tekemiseksi. Lisäksi se on omiaan muistuttamaan tutkijan mieleen aineiston sisällön ja antamaan kuvan sen laajuudesta (Denscombe, 2007, s. 290).
Alustavan lukemisen ei välttämättä tarvitse kohdentua koko tekstiin. Gee (1999, s. 96–97)
kehottaa analyysin alussa erityisesti ensimmäistä diskurssianalyysiään tekevää tutkijaa
valitsemaan aineistosta pienen osan – jota voi tarvittaessa laajentaa – ja tekemään siihen
kohdistuvaa alustavaa analyysiä, hakemaan siitä avainsanoja tai -ilmauksia, tilannesidonnaisia merkityksiä, sosiaalista kieltä ja diskursseja, jotka näyttävät olevan aineistossa rele-
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vantteja. Tekstin lukeminen ennen sen analysointia antaa mahdollisuuden tiedostaa mitä
teksti tekee ja analysoinnin tarkoituksena on saada selville se, miten teksti käytännössä saa
teot aikaan (Willig, 2008, s. 99).
Diskurssianalyysiin pätevät laadullisen aineiston käsittelyyn liittyvät periaatteet. Ensimmäinen näistä on se, että analyysin ja johtopäätösten on perustuttava aineistoon ja toiseksi
tutkijan aineistosta tekemän tulkinnan täytyy pohjautua sen huolelliseen, jopa pikkutarkkaan lukemiseen. Kolmas periaate on ennakkokäsitysten välttäminen siinä määrin kuin se
on mahdollista. Neljänneksi laadullinen tutkimus on iteratiivinen prosessi. Se edellyttää
jatkuvaa teorian, hypoteesien, käsitteiden ja yleistysten peilaamista aineistoon. (Denscombe 2007, s. 287–288).
Aineiston tulkinnassa on neljä vaihetta: Ensiksi aineiston koodaaminen ytimekkäästi niin,
että aineiston sisältämistä tiedon palasista koostuu analyysiin linkittyvä käsitys. Toiseksi
tehtävänä on luokitella koodit suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kolmanneksi tutkijan täytyy
hahmottaa koodien ja luokkien väliset suhteet ja niistä muodostuvat teemat ja neljänneksi
näistä on muodostettava käsitteitä ja lopulta päästävä yleistettäviin väittämiin. (Denscombe, 2007, s. 292).
Wood ja Kruger (2000, s. 91) toteavat, että diskurssianalyysi edellyttää määrättyä mielentilaa, jossa on mahdollista tutkia diskurssia luovasti kiinnittäen huomiota sen kaikkiin ulottuvuuksiin. Wood ja Kruger esittävät tämän mielentilan aikaansaamiseksi ”herkistäviä välineitä” (2000, s. 91–95), joita tutkija voi käyttää ennen siirtymistä varsinaiseen analyysiin.
Tekstiä lukiessa tutkijan on hyvä pitää silmällä tapaa, jolla lukee sitä, seurata omia reaktioita tekstiin ja samalla pyrkiä tunnistamaan sen ominaisuuksia. Tekstillä kannattaa jopa
leikitellä, pohtia miltä se näyttäisi, jos joku ilmaisu jätettäisiin pois, äännettäisiin toisella
tapaa tai yhdistettäisiin johonkin toiseen ilmaisuun. Myös tekstin rakenteeseen on hyvä
kiinnittää huomiota erikseen, koska siitä voi löytyä piileviä merkityksiä. Esimerkiksi tieteellisessä tekstissä näkyy otsikoinnin, viittauskäytäntöjen ja muiden vakiintuneiden rakenteiden muodossa kunkin tieteenalan diskurssi.
Tutkijan ei myöskään ole syytä jättää huomiotta ilmeisimpiä, jo alustavassa lukemisessa
esille nousevia asioita: ne saattavat olla tärkeitä ja ainakin tarjota hyvän lähtökohdan aineiston analysointiin. Ilmeisimmätkin asiat saattavat olla tärkeitä tutkittavan näkökulmasta,
ja tutkija voi myöhemmin syventyä analysoimaan tarkemmin niiden takana piileviä asioita.
Huomion kiinnittäminen diskurssin ilmaisujen kirjaimelliseen merkitykseen ei kuitenkaan
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useimmiten ole hedelmällisin analyysin strategia. Tutkijan kannattaa kiinnittää huomionsa
myös siihen, missä yhteydessä, minkälaisessa toiminnassa ilmaisua käytetään. Toisaalta on
myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä diskurssissa ei ole – vaikkapa tervehdyksen
tai anteeksipyynnön poissa ololla voi olla oma merkityksensä. Vastaavasti anteeksipyynnön tai tervehdyksen läsnäolon merkitystä diskurssissa kannattaa pohtia – keskeistä on
kuitenkin niiden ilmeneminen, eikä niinkään sisältö. Tutkija ei voi pitää mitään itsestään
selvänä. Kieli voi johtaa harhaan vaikkapa niin, että pidetään itsestään selvänä, että hoitaja
on nainen tai poliisi on mies. Wood ja Kruger (2000) suosittelevat myös jatkuvaa itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista ja kääntämistä päinvastaisiksi: miten tekstiä tulkitaan, jos
hoitaja onkin mies ja poliisi nainen?
Diskurssianalyysiä tekevälle tutkijalle on hyötyä siitä, että hän on perehtynyt kielen käyttöön. Mitä tutumpaa kieli ja sen käyttö tutkijalle ovat, sitä herkempi hän on sen vivahteille.
Tutkija on myös itse osa kulttuuria, jossa kieltä käytetään, mikä tuo diskurssianalyysiin
omat vaaransa. Se merkitsee kuitenkin myös sitä, että tutkija voi hyödyntää analyysissään
omaa kokemustaan kulttuurin jäsenenä. Tutkijan lisäksi myös tutkittavat tekevät luokituksia, ja tutkijan tehtävänä on kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka he käyttävät niitä.
Samalla tavalla vertailukaan ei ole tutkijan yksinoikeus, vaan se on myös tutkittavien väline, jota voidaan käyttää vaikkapa omien päätösten perustelemiseen. (Wood & Kruger,
2000).

3.5.6 Diskurssin tutkimukseen liittyvä metodologinen kehys
Yhteenvetona diskurssista ja diskurssianalyysistä voi todeta, että diskurssi on liikettä ja
muutosta, ja sitä pitäisi tutkia tästä näkökulmasta (van Lier, 1984). Olen edellä kuvannut
tätä muutosta historiallisena ja kulttuurisena muutoksena, joka on samalla myös avoin ja
uudistava oppimisprosessi. Tällaisen jatkuvan muutoksen tutkimiseksi ja ymmärtämiseksi
on tarpeen vielä rakentaa mahdollisimman selkeä metodologinen kehys. Tutkijan täytyy
tutkimuksen relevanssin ja selkeyden nimissä tuoda esille omat, teoreettisesti perustelut
näkemyksensä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja tutkimuksen taustalla olevista
perusoletuksista. van Lierin (1984) luokkahuoneen diskurssin tutkimiseen liittyvän metodologisen kehyksen pohjalta tiivistän tämän tutkimuksen oletukset ja periaatteet seuraavasti (kuva 4):
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I. Kielen merkitys tutkimuksen näkökulmasta
II. Kielen funktio muutoksessa

Oletukset

III. Kieli uudistavassa oppimisprosessissa

Tutkimuksen kehys

IV. Diskurssin luonne
V. Objektiivisuus vai intersubjektiivisuus
Periaatteet
VI. Kattavuus vai tyhjentävyys
VII. Luokittelun perusteet

Kuva 4. Tutkimuksen kehys (vrt. van Lier, 1984).

Oletukset:
I.

Kieli on toiminnan teorian mukaan väline, jonka avulla ihmisen ajattelu ja tietoisuus kehittyvät. Ajattelu on sisäistä, jopa sisäistettyä puhetta, jolloin se merkityksineen on joskus tiedostamatonta ihmisille itselleen. Kieli on myös sosiaalinen ja dialoginen konstruktio (vrt. van Lier, 1998), eikä kieltä olisi olemassa
ilman sosiaalista toimintaa ja inhimillistä kulttuuria. Tutkin kieltä ensisijaisesti
yksilöllisten oppimisprosessien näkökulmasta, jota ei kuitenkaan voi erottaa irralleen toiminnasta omaksi, siitä riippumattomaksi kokonaisuudeksi.

II.

Koska ajattelu on sisäistä puhetta, voidaan puhutussa puheessa, keskustelussa ja
uudistavaan oppimiseen tähtäävässä dialogissa tuoda näkyväksi sisäistettyjä
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ajatusrakenteita. Tutkimushypoteesina on, että sisäistetyt ajatusrakenteet muuttuvat toiminnassa ihmisten ratkaistessa oppimistehtäviä ja toteuttaessa oppimistekoja jotka ovat eri kehitysvaiheissa erilaisia.
III.

Puhuessaan ihminen ulkoistaa sisäistettyä puhetta, joten puhuminen voi toimia
oppimisen ja uudistavan oppimisen välineenä. Tutkimushypoteesin mukaan uudistava oppimisprosessi etenee määrätyssä järjestyksessä.

IV.

Diskurssi ei ole pelkästään sosiaalinen konstruktio. Se on myös diskursiivista
toimintaa, jolla on oma kohde ja omat tavoitteet. Siinä käytetään kieltä välineenä, ja sillä on omat työnjaolliset periaatteensa. Diskurssissa on mukana aina
myös sosiaalinen näkökulma eli muut ihmiset ja yhteisö ja osa diskurssia ovat
myös kuntouttajan käyttämät välineet. Diskursiivisessa toiminnassa toimija tekee valintojaan ottaen huomioon yhdellä tai toisella logiikalla, että mikäli x, sitten y (ks. Eskola, 1999, s. 111). Diskursiiviseen toimintaan liittyy kuitenkin
muutakin kuin kausaalisuus: diskursiivisen toiminnan tuloksena tavoitellaan
uudistavaa oppimista. Ihmiset tekevät kuitenkin toiminnassa jatkuvasti omia
tulkintojaan ja kohtaavat ristiriitaisia motiiveja, jotka kietoutuvat myös ympäröivän yhteisön historialliseen kehitykseen. Tämän takia ihmiset toimivat myös
ennustamattomasti ja ristiriitaisesti, eikä kehitys etene suoraan vaiheesta toiseen. Toiminnan teoria katsoo ihmisen olevan myös aktiivinen toimija, joka
pystyy dialogissa ulkoistamaan sisäistämiään ajatusrakenteita, tiedostamaan niitä ja tekemään uudistavaan oppimiseen johtavia oppimistekoja. (Engeström,
2007). Diskursiivisen toiminnan voi tiivistää alla olevaan inhimillisen toiminnan kausaalisuutta kuvaavaan kuvioon (kuva 5).

39

Tulkintojen

Toiminnassa

kerros

mija

toi- Ottaa

huomioon Että jos x, niin y

yhdellä tai toisella
logiikalla

laki/sääntö

Ohjaavat

ristirii- Joihin hän reagoi

Ristiriitojen

Kollektiiviseen

kerros

toimintaan osallis- taiset motiivit

tekemällä

tuessaan toimijaa

ennalta arvaamat-

usein

tomia ratkaisuja
Toimijuuden

Mahdollisuuksia

kerros

täynnä olevana ja tuksellisia, uudis- en kulttuurisia työkollektiiviseen

Toteuttaa
tavia

tarkoi- Keksien ja käyttä[oppi- kaluja

kontrol-

toimintaan osallis- mis]tekoja

loidakseen toimin-

tuvana

taa ulkoa käsin

yksilönä

toimija
Kuva 5. Inhimillisen toiminnan kolme kerrosta (Engeström, 2007), muokattu.
Periaatteet:
V.

Tässä tutkimuksessa tutkija on haastattelijana ja uudistavan oppimisen ohjaajana osa diskursiivista toimintaa. Diskurssianalyysin oletuksena on myös se, että
tutkijan ennakkokäsitykset ohjaavat tutkimusta. Mikään havainto – tai havaintojen joukko – ei ole vapaa teoriasta tai arvoista, ja diskursiivisen tutkijan täytyy
tutkittavien diskursiivista toimintaa analysoidessaan käyttää omia tietojaan ja
taitojaan hyvin samaan tapaan kuin tutkittavien. Riittävän etäisyyden ottamiseksi tutkimuksen kohteeseen tutkija tarvitsee tulkintakehyksen, jonka välityksellä kohdetta tarkastellaan (van Lier, 1984, s. 125). Diskursiivista toimintaa ei
voi tutkia objektiivisesti, koska siinä on kyse intersubjektiivisesta dialogista,
josta dialogin osapuolet tekevät omia tulkintojaan. Tutkija tulkitsee dialogia ja
diskursiivista toimintaa koko prosessin ajan, joten hänen on välttämätöntä tuoda
selkeästi esille havaintojen tekemisen ja transkription tavat (van Lier, 1984, s.
126; ks. myös Cheek, 2004). Diskursiivisen toiminnan tulkintakehyksenä on
tässä tutkimuksessa kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria.

VI.

Kerätyn tiedon analysoinnin kattavuus on yleisesti ottaen järkevää, eikä tietojen
valikointi ja luokittelu pelkästään tukemaan tutkimushypoteesia ole soveliasta.
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Kattavuus ja tyhjentävyys liittyvät tutkimuksen tieteellisten periaatteiden lisäksi
myös tutkimuksen taloudellisuuteen, kustannuksiin ja ajankäyttöön. Kattavuuden vaatimus rajoittaa laadullisessa tutkimuksessa kerättävän aineiston kokoa.
Sen tulee olla linjassa syvyyden kanssa – jotta aineisto olisi mahdollista järkevästi analysoida riittävällä tarkkuudella, on sen koon oltava tarkkaan harkittu
(van Lier, 1984, s. 127). Tässä tutkimuksessa kohteena on uudistavan oppimisen prosessi, joten on syytä pyrkiä mahdollisimman syvään analyysiin. Tällöin
valinnoissa painottuu kattavuuden asemasta analyysin tyhjentävyys ja analysoitavan aineiston kokoa on täytynyt rajoittaa niin, että syvällinen analyysi on
mahdollista.
VII.

Luokitteluun ja analyysivälineisiin liittyvät päätökset ovat tutkimuksen metodologian kannalta perustavanlaatuisia, mutta luokittelu on silti vain väline, jonka
tehtävä on auttaa tutkittavan ilmiön ymmärtämistä (van Lier, 1984, s. 117).
Tämän tutkimuksen tavoitteena on muutosprosessin tutkiminen, ja tällaisen ilmiön tutkimisessa yksi mahdollisuus on analysoida toisiaan seuraavia prosessin
vaiheita (van Lier, 1984, s. 116). Muutos on pystyttävä pysäyttämään analyysia
varten menettämättä kuitenkaan sille ominaista dynamiikkaa. Toiminnan teorian sisältämä historiallisuuden ajatus on hyvä lähtökohta diskurssianalyyttiselle
tutkimukselle ja tutkimushypoteesin mukainen oppimissykli sisältää myös mainitun historiallisen dynamiikan. Luokittelen ensimmäiseksi tutkimusaineistoa
analyysiä varten oppimissyklin vaiheiden mukaisesti tarvetilaa, vaihtoehtojen
hakua ja ristiriidan kärjistymistä/valintaa kuvaaviin luokkiin, joista haen kutakin vaihetta kuvaavia interpretatiivisia repertuaareja (Potter & Hepburn, 2005).
Interpretatiivinen eli tulkinnallinen repertuaari on diskursiivisen psykologian
käsite, joka Potterin ja Wethrellin (1990) mukaan on sanoista tai ilmauksista tai
määrätyistä metaforista koostuva kokonaisuus, joka kuvaa tiettyä diskurssia.
Tulkinnalliset repertuaarit kuvaavat informanttien positioita uudistavan oppimisen syklillä. Tarvetila, vaihtoehtojen etsiminen, ja ristiriidan kärjistyminen ovat
tällaisia positioita, joilla kullakin on oma tulkinnallinen repertuaarinsa.
Näitä repertuaareja tulkitsemalla haen aineistosta uudistavan oppimisen eri vaiheissa prosessia eteenpäin vieviä oppimistekoja ja oppimisprosessin etenemisen
aikajärjestyksen löytämiseksi myös vaiheiden järjestystä kuvaavaa tietoa. Tarvetilassa hypoteettinen tulkinnallinen repertuaari voi olla esimerkiksi: ”Olen ti-
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lanteessa x, jossa huomaan, että en jaksa työssä, mutta minulla ei ole toiminnan
mahdollisuuksia.” Vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa hypoteettinen tulkinnallinen repertuaari voi olla esimerkiksi: ”Olen tilanteessa x, jonka ratkaisemiseksi
olen pohtinut vaihtoehtoja a, b ja c.” Ristiriidan kärjistymisen vaiheessa hypoteettinen tulkinnallinen repertuaari voi olla vaikkapa: ”Olen tilanteessa x, jossa
minun on tehtävä valinta a:n, b:n ja c:n välillä.” Tällä logiikalla hypoteettinen
uudistavan oppimisprosessin vaiheiden etenemisjärjestys on tarvetilasta vaihtoehtojen etsimiseen ja sitten ristiriidan kärjistymisen vaiheeseen.
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4. TUTKIMUSTULOKSET
Tässä luvussa kuvaan haastatteluaineistoa ja siinä ilmenevää haastateltavien puhetta uudistavan oppimisen syklin eri vaiheista ja niihin liittyvistä oppimistehtävistä ja -teoista. Neljä
haastateltavista on naisia, joista kolme työskenteli haastatteluita tehtäessä julkisen sektorin
hoito- ja hoivapalveluissa ja yksi yksityisellä sektorilla ylempänä toimihenkilönä. Yksi
haastateltavista oli mies, joka työskenteli haastatteluiden aikaan yksityisellä sektorilla suorittavassa työssä. Analyysissä olen tutkinut kunkin tutkimusaineistoon valitsemani henkilön kolmea ammatillista haastattelua erikseen, joten rivinumeroinnit eivät ole koko aineistoa koskevia vaan kunkin haastattelun olen rivittänyt erikseen. Rivinumerointi on helpottanut oikeiden kohtien löytämistä litteroiduista haastatteluista. Teksti sisältää näytteitä haastatteluaineistosta, ja näytteissä näkyy myös rivinumerointi. Olen nimennyt haastateltavat
sukupuolen ja aakkosten kirjaimen perusteella (nainen A, mies A jne.) ja erotellut näytteistä myös eri haastattelut (Nainen A, 1. haastattelu, Nainen A, 2. haastattelu jne.). Muutamassa kohdassa tekstinäytteissä puhujana on esimies, jolloin olen otsikoinut näytteen nimeämällä esimiehen keskushenkilön mukaan (Naisen A esimies, 1. haastattelu). Lisäksi
olen jossain määrin lyhentänyt tai katkonut näytteitä tarkoituksena tuoda käsittelemätöntä
tekstiä selkeämmin esille tutkimukseen liittyvät näkökulmat. Olen merkinnyt poistot tekstiin suluissa olevilla kolmella pisteellä (…). Haastateltavan kesken jäänyt lause on merkitty
kolmella pisteellä: … Omat selvennykset tekstiin olen erotellut hakasuluilla [selvennys].
Analysointivaiheessa luin ammatillisen kehityksen vaiheiden löytämiseksi litteroidut haastattelut useaan kertaan kiinnittäen ensin huomiota puheesta esiin nouseviin kaavoihin ja
myöhemmin näistä kaavoista kertoviin ilmauksiin puheessa. Uudistavan oppimisen vaiheiden kuvauksessa etenen tässä kappaleessa selkeyden vuoksi tutkimushypoteesini mukaisessa järjestyksessä.

4.1 Toiminnan muutoksen diskurssit
Gee (1999) jakaa diskurssit kahteen kategoriaan, joista diskurssi ”pienellä d:llä” tutkii kieltä sen käytössä, eli yksittäisten ihmisten toiminnassa. Nämä ”pienen d:n diskurssit” sulautuvat Diskursseihin ”isolla D:llä”, jotka vaikuttavat ihmisten arkielämän taustalla. Vaikka
tämän tutkimuksen kohteena ovatkin yksilölliset oppimisprosessit [jotka ilmenevät ”diskursseissa pienellä d:llä”, interpretatiivisissa repertuaareissa], on niitä käytännössä mahdotonta tulkita irrallaan toiminnasta [”Diskursseista isolla D:llä”] (vrt. Wertsch & Toma,
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1995, s. 173–1749). Aineistosta löytyy sekä diskursseja että Diskursseja, ja itse asiassa molempien taustalla kuuluu ”DISKURSSI KAPITEELEILLÄ” eli teknis-taloudellisen paradigman muutos. Myös DISKURSSI nousee esille tutkimusaineistosta, ja sen esille tuominen on toiminnanteoreettisessa tutkimuksessa paikallaan, jotta tutkimuskysymysten vastaukset asettuvat oikeaan mittakaavaan. DISKURSSISSA ja Diskursseissa voi nähdä myös
yksittäisen työntekijän työtoiminnan nykytilaa kuvaavan diskurssin historialliset juuret,
joiden analyysi kuuluu toiminnanteoreettisen tutkimuksen sykliin (ks. Engeström, 1999;
Scribner, 1985). Myös foucaultilaisen diskurssianalyysin traditioon kuuluu ns. makrotason
diskurssien esille tuominen (ks. Holt, 2011).
DISKURSSI:n taustalla on Suomen talouselämässä 1990-luvun talouskriisin myötä tapahtunut käänne entisestä keskusjohtoisesta yhteiskuntapolitiikasta markkinoiden ohjausvaikutusta korostavaan politiikkaan. Suomessa markkinavetoisuuteen siirtymisen taustalla oli
ideologinen valinta, jonka pohjalta siirryttiin selkeästi uusliberalistisen talouspolitiikan
suuntaan. Uusliberalistinen ajattelu korostaa taloudellisen kilpailun ja siinä menestymisen
paremmuutta ohjausmekanismina verrattuna aikaisempaan, keynesiläiseen julkisen vallan
ohjausta ja sosiaalista tasa-arvoa korostavaan talouspolitiikkaan. (Siltala, 2007; Kantola,
2002; Hilpelä, 2001). Aikoinaan klassisen liberalismin periaatteet korostivat markkinoiden
mahdollisimman vapaata toimintaa ja mahdollisimman vähäistä säätelyä. Uusliberalistisen
ajattelun taustalla vaikuttavat samat näkemykset, mutta uusliberalismi korvaa klassisen
liberalismin oikeudenmukaisuuden periaatteen markkinoiden ehdottomalla paremmuudella
(Hilpelä, 2001, s. 146). Julkista valtaa alettiin pitää ongelmien aiheuttajana, eikä sen enää
uskottu pystyvän ratkaisemaan markkinoiden ongelmia (Siltala 2007, s. 120–121), ja
markkinoiden itsensä ajateltiin pystyvän parhaiten kilpailumekanismin kautta ratkaisemaan
ongelmat valtiota paremmin. Tämä käänne tapahtui 1990-luvulla varsin nopeasti.
Taloudellis-teknisen paradigman muuttuminen, uusi DISKURSSI antaa taustan työyhteisöissä näkyville Diskursseille, jotka taas vaikuttavat diskursseihin eli näkyvät haastateltavien puheessa interpretatiivisina repertuaareina eli tulkintoina tilanteesta. Eri tason diskurssien suhde ei ole kausaalinen niin, että yhdestä seuraa toinen. Ne yhdistyvät toisiinsa historiallisesti muuttuvassa, kulttuurisessa toiminnassa, jossa diskurssit muuttuvat kun toiminnassa mukana olevat ihmiset ratkovat eriasteisia kehitysristiriitoja, purkavat toimintaan
muutosten myötä rakentuneita jännitteitä ja rakentavat yhä uudelleen henkilökohtaista
9

Wertsch ja Toma tutkivat japanilaisen luokkahuoneen diskursseja ja havaitsivat, että psyykkisiä prosesseja
ei voida selittää tutkimalla diskurssia irrallaan kulttuurisista, sosiaalisista ja institutionaalisista yhteyksistä.
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mieltä erilaisiin toiminnan kohteisiin. Olen tiivistänyt eri diskurssien keskinäisen vuorovaikutuksen seuraavaan kuvaan (kuva 6), jolla pyrin kuvaamaan eri tason diskurssien keskinäisiä suhteita. Kuvassa alimmaisena on esimerkkejä pitkistä aalloista ja paradigmatason
muutoksista, jotka vaikuttavat taustaääninä työpaikkatason muutospaineina. Työyhteisöjen
tasolla tehdään tulkintoja näistä muutoksista, ja tulkinnat ovat väistämättä epävarmoja ja
epätäydellisiä. Äkilliset muutokset paradigmatasoon liittyvissä ilmiöissä, esimerkiksi taloudelliset kriisit aiheuttavat painetta nopeisiin ja ennakoimattomiin muutoksiin. Muutokset toimintajärjestelmissä – työpaikkatasolla – ovat osaltaan tämän johdosta epätäydellisiä
ja pitkäänkin keskeneräisiä. Tällä taas on vaikutuksensa kuvaan ylimmäisenä piirtämilleni
yksilötason muutostarpeille. Toimintajärjestelmien muutokset toimivat välittävänä siltana
yksilötason ja paradigmatason muutosten välillä, toisin sanoen, myös paradigmatason
muutokset luovat määrättyjä ehtoja yksilötason muutostarpeille. Esimerkiksi hoiva-alan
työssä teknologinen muutos voi aiheuttaa tarvetta myös henkilökohtaisen mielen muutokseen, koska tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottovaiheessa voi olla vaikeaa mieltää sen
hyötyjä työssä, jossa toiminnan kohteena ovat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
DISKURSSIN vaikutuksena toimintajärjestelmätasolla kuuluu tämän tutkimuksen aineistossa neljä Diskurssia:
1. Sisäisen yrittäjyyden Diskurssi
2. Tarkan markan Diskurssi
3. Keskeneräisyyden Diskurssi
4. Epävarmuuden Diskurssi
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Kuva 6. Eri tason diskurssien suhteet.

”Sisäisen yrittäjyyden Diskurssilla” on useita seurauksia toimintaan sekä yhteisön että yksittäisen työntekijän tasolla. Sisäisen yrittäjyyden Diskurssi korostaa yksittäisten työntekijöiden sitoutumista ja omaa vastuuta työstään. Näin se sysää myös vastuun työn suunnittelusta ja toiminnan kohteeseen vaikuttamisesta syntyvästä tuloksesta yksittäisille työntekijöille ja työyksiköille. Naisen A esimies tuo tämän esille 1. haastattelussa:
Naisen A esimies, haastattelu 1, rivit 2402–2406
”(…) nii äärimmäisen mahtava tämä sisäinen yrittäjyys, jos puhutaan meiän
kaupungin strategioista, joka tarkottaa semmoista henkilökohtaista johtajuutta, henkilökohtaista vastuuta (…) itsejohtajuus on niin vahva.”
Kaupungin strategia korostaa johdonmukaisesti yhteiskunnallisen diskurssin muutoksen
kanssamarkkinatalouden ja yrittäjyyden arvomaailmaa, ja tämä antaa johtajalle mahdollisuuden omaan ammatilliseen kehittymiseen:
Naisen A esimies, haastattelu 1, rivit 2452–2472
”Se ei oo sellasta vanaha-aikasta johtamista (…) minä johdan (…) tämmöisen henkilökohtaisen tai sisäisen yrittäjyyden kautta (…) ja se on helppo sillon tämmönen kun on näin eettisesti korkeatasonen henkilökunta.”
Markkinatalouden ääni kuuluu esimiehen interpretatiivisessa repertuaarissa ja vaikuttaa
hänen tapaansa johtaa. Tämä onnistuu, kun henkilökunta on eettisesti korkealla tasolla ja
noudattaa sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Työyhteisön ajatellaan siis koostuvan itsenäi-
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sistä yrittäjä-ammattilaisista, joita on helppo johtaa. Oikeastaan yrittäjä-ammattilaisia ei
ole välttämätöntä johtaa ensinkään, koska heillä on:
Naisen A esimies, haastattelu 1, rivit 2427–2433
”(...) aikunen ote työhön ja arvostetaan hyvin tehtyä työtä, laadukasta työtä
(…) asiakaslähtöisyyttä ihan aidosti ja oikeasti et sei oo mikään klisee.”
Tämä tulkinnallinen repertuaari korostaa sitä, että työntekijät ovat aikuisia, eikä heitä tarvitse johtaa. Nainen A työskentelee tällaisessa, itsenäisten yrittäjien, eettisten ammattilaisten työryhmässä tiimin vastaavana. Myöhemmin tulevat esille seuraukset, jotka tällä repertuaarilla on hänen ammatilliseen kehitykseensä.
Taloudellisen ja poliittisen hallinnan DISKURSSI näkyy toisella tavalla naisen puheessa,
jossa hänen työnsä lähiesimiehenä on muuttunut ihmisten johtamisesta ja varsinaiseen
kohdetoimintaan osallistumisesta taloudellisen tuloksen seurannaksi:
Nainen C, haastattelu 1, rivi 172
”Markan vartioiminen on se tärkiä homma…”
Suoritteiden seuraaminen on esimiehen työn kohteena myös, kun julkisen sektorin palveluasunnossa seurataan työntekijöiden kohteessa käyttämää välitöntä työaikaa. Tavoitteena on
pitää talous tasapainossa, ja esimiehen tehtävä on seurannan lisäksi pitää työntekijät ajan
tasalla suoritteista ja tarvittaessa palauttaa työyhteisö työskentelemään taloudellisen hallinnan ehtojen mukaisesti. Toiminnassa piilevää perustavaa käyttö- ja vaihtoarvon ristiriitaa
pyritään hallitsemaan massatuotannon keinoilla, ja uusliberalistisen DISKURSSIN vallitessa tämä johtaa julkisen sektorin työssä siihen, että toiminnan kohdetta tarkastellaan erityisesti säästöjen näkökulmasta. Tämä johtaa toiminnan kohteen hämärtymiseen, jopa sen
unohtamiseen ainakin organisaation tasoilla, joiden tehtävänä on ensisijaisesti talouden
seuranta. Tämä ”Tarkan markan Diskurssi” liittää organisaation, työyhteisön ja yksittäisen
työntekijän ammatillisen kehityksen maailmanlaajuiseen talouskriisiin:
Nainen C, haastattelu 1, rivit 450–452
”(…) lama alako sillon tulla (…) jotenki se semmone tempoileva [päätöksenteko] koko (…) kaupungissa, varmaan koko maailmassa (…) sehän alako
niinku kautta linjan.”
Tämä Diskurssi kietoutuu myös ”Keskeneräisyyden Diskurssiin” – laman aiheuttama säästöpaine johtaa tempoilevaan päätöksentekoon ja samalla lisää keskeneräisyyttä. Tämä Diskurssi kuuluu puheessa niin, että Nainen C joutuu esimiehen roolissa vetäytymään talouden
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vartijaksi ja hänen toimintansa kohde eriytyy yhä enemmän työntekijöiden kohteesta. Tarkan markan diskurssi johtaa uusliberalistisen DISKURSSIN vallitessa myös tilanteeseen,
jossa eettisesti korkeatasoiset ammattilaiset, yksikköjen johtajat ajautuvat kilpailemaan
keskenään rajallisista resursseista:
Nainen C, haastattelu 1, rivit 2040–2053
”(…) ollaan bunkkereissa (…) ja nakellaan sieltä (…) pikkupiikkejä (…) sillä
ei haluta loukata, eikä haluta ärsyttää vaan kerta kaikkiaan kaikki on niin
puhki, että ainua tapa siinä on (…) puolustautua.”
Kolmantena työyhteisön toimintaan liittyvänä Diskurssina tulee esille ”Keskeneräisyyden
Diskurssi”. Se kuuluu puheessa niin, että koska muutokset ovat kesken, täytyy odottaa, että
ne loppuvat ennen kuin voidaan tehdä työn kehittämiseen liittyviä päätöksiä. Tämä Diskurssi tulee esille sekä haastateltavien että heidän esimiestensä puheessa.
Nainen A, haastattelu 1, rivit 809–829
”(… tää meijän työ (…) on semmosessa kehittämisvaiheessa koko ajan (…)
emmää osaa ajatella, että jollakin olis väljää ja joku ottaa enemmän [asiakkaita] ku minä…”
Naisen A esimies, haastattelu 1, rivi 949
”Tässä on tietynlainen välivaihe menneillään. (…) tässä on haluttu jäädä
odottamaan”
Tämä Diskurssi johtaa siihen, että jäädään odottamaan, että kaikki on valmista ja ajatellaan, että välitilassa ei kannata tehdä väliaikaisia ratkaisuja. Oletus on, että tuonnempana
kaikki on valmista ja voidaan tehdä parempia päätöksiä kuin muutoksen ollessa kesken.
Tosiasiassa muutos on jatkuvaa ja välitilassa odottelu johtaa siihen, että yksittäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin pulmat kärjistyvät, kun niiden ratkaiseminen lykkääntyy. Keskeneräisyyden Diskurssi kuuluu puheessa myös luottamuksen puutteena siihen, että toiminta joskus vakiintuisi:
Nainen C, haastattelu 1., rivi 2281
”Sieltähän voi tulla ihan mitä vaan!”
Keskeneräisyyden Diskurssi murentaa myös uskoa siihen, että yhteisellä kehittämistyöllä –
toisin sanoen ekspansiivisesti oppimalla – olisi mahdollista saada muuttuva työ hallintaan.
Työyhteisöt jäävät näin jatkuvaan tarvetilan ja ristiriitojen kärjistymisen kehään, jossa ei
päästä muodostamaan ekspansiivisia ratkaisuja. Keskeneräisyyden Diskurssiin kietoutuu
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vielä neljäs Diskurssi, ”Epävarmuuden Diskurssi”, joka kuuluu myös yllä olevassa katkelmassa ja Naisen C puheessa useaan otteeseen. Taloudellisen hallinnan DISKURSSI on
pakottanut mukana olevat julkisen sektorin työpaikat toimimaan niin, että taloudellisen
tilanteen huononemiseen reagoidaan nopeasti ja kenttätyön näkökulmasta katsottuna arvaamattomasti. Hallinnollisina päätöksinä voidaan tehdä kenttätyöntekijöiden – jotka ovat
eettisesti korkeatasoisia ammattilaisia – näkökulmasta ainakin pitkällä tähtäimellä tyhmiä
päätöksiä, jotka murentavat asiakasrajapinnassa työskentelevien luottamusta päätöksentekoon niin, että sitä ei enää koskaan saa takaisin.
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 1345–1346, 2195 ja 2322–2323
”(…) vaikka nyt näyttäs [että asiat ovat kunnossa] (…) mutta mää en uskalla
luottaa siihen (…) en usko että minä saan ennää ikinä [entistä luottamusta
takaisin] (…) [Työnantaja] on luvannu, että irtisanota ei ketään, lomauteta ei
ketään mutta emmää siihe usko!”

49
Taulukko 1. Työn muutoksen Diskurssit ja niiden vaikutus haastateltavien positioihin

Diskurssi

Diskurssin

ilmeneminen Diskurssin vaikutus haas-

puheessa

tateltavien positioihin

Sisäisen yrittäjyyden Dis- Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa Tarve itsenäiseen ammatillihenkilökohtaista johtajuutta, seen kehittymiseen

kurssi

henkilökohtaista vastuuta.

Vaikeudet tai viiveet saada
tukea ammatilliseen kehittymiseen
Näkökulma on rajallinen ja
työtoiminnan kehitys ja sen
antamat mahdollisuudet voivat jäädä taka-alalle

Tarkan markan Diskurssi

Markan

vartioiminen

on Toiminnan varsinainen koh-

toiminnan kohde.

de hämärtyy

Budjetti ei saa ylittyä.

Ratkaisujen kirjo pienenee,

Kaikkea pitää tehostaa, kai- kun tilannetta tarkastellaan
kesta pitää säästää.

ensisijaisesti talouden näkökulmasta
Epäluottamus ja epävarmuus
lisääntyvät.

Keskeneräisyyden

Dis- Tässä on välivaihe.

kurssi

Tässä on haluttu jäädä odot- pia aikoja tai välivaiheen
tamaan.

Epävarmuuden Diskurssi

Jäädään odottamaan paremloppumista.

Työnantajan päätöksiin ja Kyynistyminen, pelko tulelupauksiin ei voi luottaa.

vasta.
Linnoittautuminen

puolus-

tamaan saavutettuja etuja.

Nämä neljä Diskurssia vaikuttavat haastateltavien positioihin kaikilla inhimillisen toiminnan tasoilla (ks. kuva 5 edellä). Sisäisen yrittäjyyden Diskurssi saattaa ohjata tekemään
itsenäisiä ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole yhdenmukaisia koko toiminnan kehityksen
kanssa ja ilmenevät ennalta arvaamattomina ratkaisuina. Niitä voi olla vaikea ymmärtää,
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ellei ota huomioon toiminnan kaikkia tasoja. Ulkopuolisen näkökulmasta saattaa vaikuttaa
ilmiselvältä, että työyhteisö tarvitsee selvää johtajuutta, mutta toisaalta itsenäisiä, eettisesti
korkeatasoisia ammattilaisia – sisäisiä yrittäjiä – ei tarvitse johtaa. Tällöin toimijuuden
kerroksessa jää yksi kulttuurinen työkalu, johtajuus, täydellisesti hyödyntämättä. Johtajuus
voisi ilmentyä vaikkapa työyhteisön kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisten ammatillisten ratkaisujen tukemisena.
Tarkan markan Diskurssi voi tulkintojen tasolla vaikuttaa niin, että toimija ottaa ensisijaiseksi logiikaksi säästämisen, jolloin toiminnan alkuperäinen kohde hämärtyy. Ristiriitojen
kerrokseen syntyy kenties voimakkaitakin ristiriitaisia motiiveja alkuperäisen ja säästämiseen tähtäävän toiminnan kohteen välillä, jolloin ratkaisut saattavat olla hyvin ennalta arvaamattomia. Ristiriitoja olisi mahdollista ratkaista toimijuuden tasolla tulkitsemalla toimintaa toimintajärjestelmänä. Siinä varsinainen toiminnan kohde säilyy keskiössä, ja talouden tehostaminen voi olla yksi toimintaa ohjaavista säännöistä.
Keskeneräisyyden Diskurssi jättää tulkintojen tasolla toimijan välitilaan, jossa on mahdollista, että motiivia muutokseen ei pääse syntymään. Välitilassa voidaan jäädä odottelemaan
sitä, että toiminta vakiintuu. Tulkintojen tasolla tästä voi syntyä pitkäaikainen odottelu,
jossa haetaan ratkaisuja etupäässä arkisiin ristiriitoihin mutta ei päästä kehittämään toimintaa järjestelmätasolla. Epävarmuuden Diskurssi muistuttaa edellistä sikäli, että se voi samalla tavalla tulkintojen tasolla ajaa toimijan tilaan, jossa mitään ei kannata tehdä, koska
tehtyihin päätöksiin ei voi luottaa. Toimijuuden tasolla kenties samaan tapaan Keskeneräisyyden Diskurssin välitilan kanssa luovutaan toiminnan kehittämisestä järjestelmätasolla,
koska tehtyihin päätöksiin ei voida luottaa.
Kaikki neljä Diskurssia näyttävät inhimillisen toiminnan kokonaisuuden kannalta johtavan
tilanteisiin, joissa ratkaisuja tehdään pääasiassa tulkintojen ja ristiriitojen kerroksissa, eikä
helposti päästä hyödyntämään toimijuuden kerroksessa käytettävissä olevia kulttuurisia
työkaluja. Yksilölliset, uudistavan oppimisen ratkaisut ovat silti mahdollisia, ja seuraavissa
kappaleissa siirryn kuvaamaan niitä.

4.2 Tarvetilan diskurssit
Tarvetila ei varsinaisesti kuulu tutkimuskysymysten piiriin. Uudistavan oppimisen sykli
kuitenkin alkaa tarvetilasta, joten on perusteltua kuvata myös tarvetilaan liittyviä diskurs-
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seja. Foucaultilaisen diskurssianalyysin logiikalla määrittelen tarvetilan positioksi, joka
rajoittaa toiminnan mahdollisuuksia ja toisaalta ohjaa tekemään valintoja olemassa olevan
vaihtoehtojen valikoiman joukosta. Työn muutoksen Diskurssit rajaavat näiden vaihtoehtojen valikoimaa ja toisaalta pakottavat haastateltavia tarvetilan positioon.
Tarvetilaan liittyviä diskursseja, haastateltavia erilaisiin epämääräisyyttä, keskeneräisyyttä
ja keinottomuutta kuvaaviin positioihin asettavaa puhetta kuuluu kaikista lukemistani haastatteluista. Tarvetilassa tulkinnat tilanteesta voivat olla epämääräisiä siitä syystä, että tarvetilaan ajavaa ristiriitaa vanhan ja uuden kohteen välillä on vaikea tunnistaa. Vanha kohde
on vielä vahvasti sisäistetty, eikä uuden sisäistäminen ei voi vielä alkaa. Vanhan kohteen
löytäminen on välillä tutkijallekin mahdollista vasta lukuisien aineiston lukukertojen jälkeen.
Tarvetilassa puhe voi olla hyvinkin ristiriitaista ja samassa lauseessa haastateltava voi todeta:
Nainen B, 2. haastattelu, rivit 465–466
”(…) mää tykkään tehdä sitä työtä mutta mulla on jotenki menny motivaatio koko
työmaasta…”

Näin ristiriitaista puhetta voi olla vaikea ymmärtää, ellei sitä tulkitse tarvetilana, vanhan ja
uuden kohteen välisenä ristiriitana: työn entinen kohde on edelleen mielekäs mutta työ on
muuttunut erilaiseksi, eikä uutta kohdetta vielä ole näköpiirissä. Nainen B täydentää, että
työyhteisössä on paljon työntekijöitä, joita tympäisee tulla töihin, ja tämä näkyy hänen
tulkintansa mukaan työyhteisön ristiriitoina ja yhteistyön vaikeutumisena. Nainen B ja
Nainen C kaipaavat molemmat vahvasti ”vanhaa hyvää aikaa”, jolloin oli mahdollista
työskennellä entisen kohteen mukaisella tavalla. Sekä Nainen A, Nainen B että Nainen C
ovat tehneet työtä asiakasrajapinnassa julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja
vanhana hyvänä aikana on ollut aikaa asiakaskontaktiin ja vuorovaikutukseen asiakkaiden
kanssa. Uudistuneessa toimintatavassa, työn muutoksen Diskurssien kuvaamassa työssä
tällainen ei ole enää mahdollista, koska toimintaa on täytynyt tehostaa, rakentaa prosesseja,
keskittyä ydintehtävään ja jakaa töitä eri toimijoiden kesken. Tarkka talouden ja suoritteiden seuranta tekee umpikujan täydelliseksi, koska se estää pakenemisen entiseen tapaan
toimia. Umpikujasta eteneminen olisi mahdollista, jos löytyisi uusi kohde, johon pystyisi
rakentamaan henkilökohtaisen mielen. Tarvetilassa uutta kohdetta ei vielä ole olemassa.
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Naisella A, Naisella C ja Naisella D sekä Miehellä A tarvetilaan liittyy myös terveydentilaan liittyvien ongelmien kärjistyminen. Nainen D on tilanteessa, jossa pitkäaikainen ponnistelu pysähtyneen yrityskulttuurin uudistajana, elämäntilanteen kuormitus, terveydentilan
huononeminen ja yrityksen toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet monisyisen
ongelmakimpun, josta selviytyminen tuottaa paljon päänvaivaa. Paluu pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön on onnistunut hyvin suunnitellen, ja aluksi näyttää – kuten jäljempänä tekstissä voi havaita – että ammatillinen kehitys on lähtenyt hyvin liikkeelle. Jonkin
ajan päästä haastateltava on kuitenkin tilanteessa, jossa epäilee, että esimies ei enää luota
hänen kykyynsä selviytyä vaativista tehtävistä, ja niitä on jo jaettukin toiselle työntekijälle.
Juuri haasteet, vaativa työ ja niistä suoriutuminen ovat olleet Naisen D henkilökohtaisen
mielen lähde työssä koko työ- ja koulutusuran ajan.
Nainen D, 2. haastattelu, rivit 199–236
”(…) mulle jäi semmonen tunne, et … mie oisin jotenki kuitenkin pettäny hänet [esimiehen], ko minä sairastuin ja poistuin kuvioista … ja niinku hänen
luottamuksensa minuun repsahti [ja sitten, kun sairaspoissaolon aikana on
rekrytoitu kaivattua lisätyövoimaa ja jaettu töitä uudelleen ja haastateltava
on onnistuneesti palannut työhön] … nyt mie voisin tehä … mie en saakaan
tehä niitä [entisiä, mielekkäitä tehtäviä], ku tuo toinen tekkee, niin se on
niinku tunnetasolla kauheen vaikeeta.”
Emootiot liittyvät muutostilanteisiin, ja joissakin tilanteissa ne voivat yllä olevassa katkelmassa kuuluvan puheen tavoin olla voimakkaitakin.
Naisen D tilanteessa ei ole alkuunkaan selvää, onko tarvetilan taustalla terveydentilan huononeminen vai toisin päin. Naisen A puheessa tämä yhteys kuuluu selvemmin – hän on
yrittänyt pitäytyä vanhan kohteen mukaisessa työtavassa, vaikka uuden omaksuminen
näyttää välttämättömältä. Tarvetila on johtanut pitkälliseen pohdintaan, joka vaikuttaa
myös yöuniin.
Nainen A, haastattelu 1, rivit 520–521
(…) sitäki piti monta yötä valvoo, et miten mää sen sanon ja saisko ne jotenki
ympättyä, mut ei niitä saanu!”
Naisen A tavoin naisen C puheessa tarvetila kuuluu juuri yöunien menettämisenä, joka saa
työterveyshuollon reagoimaan tilanteeseen. Näissä kertomuksissa kuulostaa siltä, että keinoja tilanteen parantamiseksi on lähdetty hakemaan ensin lääketieteen välineistöstä, eli on
hoidettu ensin työn muutoksesta lähtevää oiretta, ja vasta jonkin ajan päästä on huomattu
ryhtyä pohtimaan oireen yhteyttä työtilanteeseen. Kuitenkin myös vaikuttamisen oikea-
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aikaisuudella on merkitystä: tarvetilassa on vaikeaa ottaa vastaan muiden ratkaisuehdotuksia, ja hyvää tarkoittavat interventiot kaikuvat kuuroille korville. Löysin esimerkiksi naisen
A 1. haastattelusta 9 työterveyshoitajan, 10 esimiehen ja 6 kuntoutustutkijan aloitetta tai
ehdotusta, joiden tavoitteena oli suunnata kehitystä eteenpäin, mutta näistä aloitteista haastateltava otti vastaan ainoastaan yhden. Tämä näkyy dialogissa seuraavasti:
Naisen A esimies, 1. haastattelu, rivit 573–580
”(…) mää niinku kaipaan [Nainen A:ta] [asiantuntijaksi kehittämiskokouksiin] enemmän ku sää pystyt pääsemään (…) niin sää et taho saada raivatuks
sieltä [kalenterista tilaa] (…) ja minä yritän vedota että…”
Nainen A, 1. haastattelu, rivit 588 – 592
[jos] (…) tulee painostusta, niin sitte mää kyllä raivaan sen [tilan kalenterista]”
Naisen A on siis mahdollista ottaa kehitysaskel eteenpäin, jos sitä tuetaan ”painostamalla”.
Tämän puheen perusteella muutos ei ole vielä lähikehityksen vyöhykkeellä, koska pyyntö
kuvautuu pakkona ja painostuksena. Dialogin edetessä tarve muutokseen kuuluu selvästi
katkelmassa, jossa esimies tuo neljä kertaa esille ristiriidan selvin sanoin:
Naisen A esimies, 1. haastattelu, rivit 679–723
”1) [Nimi] ottaa liikaa asiakkaita,
2) otat liikaa asiakkaita,
3) työryhmän jäsenet kertovat, että [Nimi] ottaa liikaa asiakkaita,
4) [Nimi] tekee liikaa asiakastyötä.”
Merkki siitä, että uuden kohteen valinta on vielä mahdotonta, on haastateltavan vastaus
tähän suoraan pyyntöön:
Nainen A, 1. haastattelu, rivit 717–720
”(…) ja … tietenki kaikilla on paljon töitä (…) en minä oo yhtään poikkeus
(…) mutta sitte suhteessa tähän muuhun niin sitä [vanhan kohteen mukaista työtä] on paljon.”
Suoraa torjuntaa Naisen A puheesta ei tule 1. haastattelussa esille, ja tämän voi olettaa johtuvan työhön liittyvästä valtasuhteesta – esimiehen läsnä ollessa torjunta kuuluu pikemminkin niin, että kysymykset jäävät huomiotta. Yllä olevassa katkelmassa torjunta kuuluu
myös vetoamisena koko työyhteisön työtaakkaan, jolla voi perustella myös sitä, että on
tarve pitäytyä vanhan kohteen mukaisessa työtavassa. Dialogissa ei päästä miettimään sitä,
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kuinka työtä voisi organisoida uudelleen, vähentää vanhan kohteen mukaista työtä ja saada
aikaa uuteen kohteeseen liittyvälle työlle.
Miehen A tarvetila kytkeytyy aikaisempaan työkyvyn alenemaan, jonka seurauksena hän
on joutunut luopumaan työn kohteesta, joka oli siinä määrin sisäistynyt, että hän mieltää
sen osaksi kehoa ja persoonaa:
Mies A, 1. haastattelu, rivi 219
”Se oli niinku menny veriin!”
Mies A on pystynyt pakon edessä luopumaan entisestä työstä, hakemaan kouluttautumisen
kautta uutta työnkuvaa mutta joutunut yrityksen vähentäessä väkeä turvatakseen työpaikkansa lopettamaan kouluttautumisen aivan loppusuoralla. Tämän jälkeen hän on jatkanut
saman yrityksen palveluksessa tehtävissä, joissa on yritetty tehdä työnkuvan muutoksia
mutta työnkuva on edelleen työhyvinvoinnin kannalta hankala.
Mies A, 1. haastattelu, rivit 780–783

”No, kyllähän minä hampaat irvessä teen… On siitä [työnkuvan mukauttamisesta] joskus ollu sopimus (…) mutta emmää, se on niin vaikee tuolta päästä
lähtee niitä rutiseen, ku se kuitenki on tiedossa.”
Mies A on toisaalta uudistavan oppimisen syklillä jo vaiheessa, jossa pitäisi omaksua toisenlainen työtapa ja tarvittaessa suostua muistuttamaan esimiestä tehdyistä sopimuksista.
Huolimatta tehdyistä sopimuksista mukautetun työnkuvan mukaista työtä ei ole aina mahdollista tehdä. Uusi kohde on Miehen A tilanteessa selvästi nähtävissä, jopa osoitettu tehdyn sopimuksen muodossa. Henkilökohtaista mieltä tähän kohteeseen hän ei ole pystynyt
vielä muodostamaan, mikä on ajanut hänet tarvetilaan. Toisen haastattelun yhteydessä puheesta kuuluu, että myös elämäntilanteessa on tarvetilaan pakottavia asioita. Miehellä A on
pieniä lapsia, puoliso tekee pätkätöitä, ja hänen pitäisi siten pystyä ansaitsemaan vakaa ja
säännöllinen toimeentulo perheelle. Hän tuo selvästi esille, että hän ei voi vaihtaa työpaikkaa.
Mies A, 1. haastattelu, rivit 572–574
”(…) emmää oo sitä harkinnu edes… kyllä mää niinku se on niinku varma
että(…) vaikka kolmiloikkaa tossa pihassa…”
Tarvetilassa oppimistehtävä pystytään määrittelemään vaikka ”oman työn rajaamiseksi”
(Nainen A) tai ”pyrkimiseksi tilanteeseen, jossa työpäivän jälkeen jaksaisi muutakin kuin
levätä” (Nainen B), mutta tavoite on epämääräinen ja pinnallinen niin, että tilanteessa ei
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päästä etenemään. Tarvetilan positio näyttää johtavan siihen, että käytettävissä oleviin toiminnan mahdollisuuksiin ei suoraan sisälly vaihtoehtoisten ratkaisujen hakemista. Toiminnanteoreettisen tutkimussyklin mukaisesti oppimistehtävä tarvetilassa voi olla toiminnan
historiallinen analyysi, joka paljastaa työn entiseen kohteeseen liittyvän henkilökohtaisen
mielen. Yksittäisen työntekijän kehitys kietoutuu työyhteisön kehitykseen ja laajemmin
koko kyseisen toiminnan kehitykseen, jotka nekin pitää ottaa huomioon tässä analyysissä.
Vanhan henkilökohtaisen mielen tunnistamisen jälkeen on mahdollista tutkia tai havainnoida työtilannetta ja pyrkiä tuomaan näkyväksi uuden ja vanhan kohteen välinen käsitteellinen ristiriita. Vasta tämän jälkeen on mahdollista lähteä hakemaan tarvetilan ratkaisemiseen tähtääviä vaihtoehtoja.
Tarvetilassa voi avautua myös aktiivisia toiminnan mahdollisuuksia. Kaikkien informanttien työuralta löytyy vaiheita, joissa he ovat pystyneet etsimään vaihtoehtoja ja etenemään
välillä nopeastikin ammatillisessa kehityksessään. Nainen A on käyttänyt säännönmukaisesti opiskelua ulospääsytienä tarvetilasta, Nainen B on välillä lyhentänyt työaikaansa,
Nainen C on ottanut tarvetilaan liittyvät huolensa puheeksi esimiehen kanssa ja tarttunut
sitten avautuvaan tilaisuuteen, Nainen D on elämäntilanteen muutoksen ja taloudellisen
epävarmuuden oloissa hakeutunut vakaana pitämänsä työnantajan leipiin ja Mies A on
hakeutunut kouluttautumaan entistä työtä fyysisesti keveämpiin tehtäviin. Tarvetila ei siis
ole väistämättä jumitilanne. Toisaalta kukin haastateltava on päätynyt haastattelun ajankohtana tai sen lähellä tilanteeseen, jossa vakiintuneessa käytössä olevat tavat edetä uudistavan oppimisen syklillä eivät ole enää toimineet. Nainen A ei kohteen muututtua pysty
valitsemaan uutta tai keskittymään kunnolla vanhaan kohteeseen. Naisen B kohdalla terveydentilan huononeminen rajoittaa mahdollisuuksia ja supistaa keinovalikoimaa. Naisen
C kohdalla rajoittava tekijä on muutoksen nopeus ja ennalta arvaamattomuus ja Naisen D
kohdalla kysymys on vanhanaikaisen yrityskulttuurin ja kehittämisintoisen työntekijän
välisen ristiriidan, äkillisen talouskriisin sekä oman terveydentilan ja omaisten terveydentilan huononemisen muodostamasta historiallisesta ongelmakimpusta. Mies A kamppailee
oman terveydentilan, yritysjohdon tuen puutteen ja elämäntilanteen aiheuttaman kuormituksen kanssa ja on jumiutunut työskentelemään omaa terveyttään vaarantaen. Kussakin
tilanteessa on kyse vakiintuneen toimintatavan kriisistä, ja tarvetilassa tämän kriittinen
reflektointi olisi välttämätöntä.
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Taulukko 2. diskurssit10, tulkinnalliset repertuaarit sekä toiminnan rajoitteet ja mahdollisuudet tarvetilassa

diskurssi

Tulkinnallinen repertuaari

Toiminnan rajoitteet

Yritys toimia vanhan
kohteen mukaisesti, kun
uusi kohde vaatii yhä
enemmän huomiota.
Kuinka luopua vanhasta
kohteesta ja rakentaa
mieli uuteen?

Saisiko ne jotenkin mahtumaan…?

Suuntaa huomion aikatauluihin, työajan hallintaan, ylitöihin.

Se ei onnistu siitä syystä,
että…
En halua etsiä vaihtoehtoja,
tykkään tehdä tätä työtä…
Ei se kannata…

Vaikeus ottaa vastaan ulkopuolelta tulevia ehdotuksia,
jotka veisivät kehitystä eteenpäin, vastarinta.
Vaikeus ottaa vastaan ulkopuolelta tulevia ehdotuksia,
jotka veisivät kehitystä eteenpäin, vastarinta, toivottomuus.
Voimattomuus, ei uskoa omiin
mahdollisuuksiin muuttua.

Miksi yrittäisi opetella
toimimaan uuden kohteen mukaisella tavalla?
Näköalattomuus, ei tunnista mahdollisuuksia
muutokseen.
Kaipuu palata entiseen
tapaan toimia työssä

Tuntuu, että on jämähtänyt
paikalleen…

Pidän työstä, mutta en ole
Neuvottomuus, mitä pitäisi
motivoitunut tekemään
tehdä?
sitä…
Huomio suuntautuu kontrolTyön tuloksen ja työajan Tulosta pitää tulla…
Kello kädessä pitää kulliin, vastarinta.
käytön tarkka seuranta
kea…
Se stressaa…
Työskentely omien voimavaroTarve säilyttää työpaikka Kyllähän minä hampaat
jen äärirajoilla.
hyvän työnantajan palve- irvessä teen…
Tarvittaessa hyppään vaikluksessa
ka kolmiloikkaa pihalla…
Pakko pysytellä työssä, jonka
Elämäntilanteen muutok- Elämäntilanteen muutoksen
johdosta
täytyi
hankkia
henkilökohtainen mieli on hiiset ja taloudellinen epävakaa työpaikka…
punut.
varmuus
Uudistavaa oppimista eteenpäin vievät oppimisteot: työtoiminnan historiallinen analyysi ja nykyisen tilanteen havainnointi ja tunnistaminen.
Kehitystä eteenpäin vievä voima: käsitteellisen ristiriidan herättäminen vanhan ja
uuden kohteen välillä.

10

Diskurssi pienellä d:llä (Gee, 1999).
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Taulukossa 2 tiivistän haastateltavien puheessa tarvetilan positiossa vaikuttavia diskursseja
ja niiden ilmenemistä tulkinnallisina repertuaareina ja toiminnan rajoitteina. Osa tulkinnoista löytyy tekstiin sisällyttämistäni katkelmista ja osa tutkimusaineistosta.
Yhteenvetona haastateltavien kertomuksista voi todeta, että tarvetilassa puheessa kuuluu
huomattavasti enemmän toiminnan mahdollisuuksia rajaavia tulkintoja kuin aktiivisia,
muutosta mahdollistavia. Tarvetilassa haastateltavien on vaikea tunnistaa omaan tilanteeseen vaikuttavia asioita ja puheessa on myös keskenään ristiriitaisia tulkintoja. Tällaisia
tulkintoja tulee eniten esille työtoiminnan nykytilaa koskevassa dialogissa. Nykyisen tilanteen ymmärtämiseksi tärkeä oppimisteko tarvetilassa on oman työn historiallinen analyysi,
jonka lisäksi tehtävänä on myös nykyisen ammatillisen tilanteen tutkiminen. Näiden oppimistekojen tehtävänä on käsitteellisen ristiriidan herättäminen entisen ja uuden kohteen
välillä niin, että syntyy mahdollisuuksia siirtyä uudistavan oppimissyklin seuraavaan vaiheeseen. Käsitteellinen ristiriita tuottaa toisin sanoen tarpeen lähteä tutkimaan erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja.

4.3 Vaihtoehtojen etsimisen diskurssit
Tutkimuskysymysten kannalta tarvetilaa kiinnostavampia ovat sitä tutkimushypoteesin
mukaan seuraavat kaksi vaihetta. Vaihtoehtojen etsintää voi foucaultilaisen diskurssianalyysin mukaisesti pitää tarvetilan tapaan positiona. Siihen asettuminen antaa toiminnan
mahdollisuuksia, joita tarvetilassa ei vielä ole. Haastatteluiden edetessä – joissakin tapauksissa jo 1. haastattelussa ja joissakin tapauksissa 2. haastattelussa puheessa alkaa esiintyä
ilmauksia, jotka liittyvät ratkaisujen hakemiseen. Osa pohdinnan kohteena olevista ratkaisuista kietoutuu tiukasti myös työyksikön kehitykseen.
Nainen A, 2. haastattelu, rivit 407–432
”(…) ite oon miettiny sitä, että … meneekö meilläki toiminta siihen, ett osa
porukasta keskittyy [päivystysluonteiseen työhön] ja osa porukasta siihen
ajanvaraustyöhön (…) niin se rauhottais ehkä mut emmä tiedä onko meillä
sitte semmoseen halukkuutta tällä hetkellä.”
Yllä olevan katkelman puheessa kuuluu, että yksilön ammatillinen kehitys riippuu koko
työyhteisön ratkaisuista. Naisen A miettimät ratkaisut ovat sellaisia, että niihin pitäisi saada koko työyhteisön hyväksyntä. Naisen A tilanteessa taustalla kuuluu sisäisen yrittäjyyden Diskurssi, joten johdon direktiivinen ohjaus ei ole jouduttamassa kehitystä.
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Toinen esimerkki siitä, kuinka vaihtoehtojen etsiminen kietoutuu koko työyhteisön kehitykseen, löytyy seuraavasta katkelmasta, jossa Nainen B pohtii omia mahdollisuuksiaan
muutokseen. Vaikka Nainen B näyttääkin pohtivan vaihtoehtojaan, kyseessä on vielä myös
tarvetilan ilmaus, koska puheessa kuuluu uudenlaisen työtavan omaksumisen mahdottomuus.
Nainen B, 2. haastattelu, rivit 571–574
”(…) mutta jos ite löytää sen … idean, että tekkee sen työn jotenki eri lailla…
entäs sitte, kö ne työkaverit tekee sillä samalla tavalla ja sitte on itte kohta
taas [tekemässä työtä entisellä tavalla]”
Myöhemmin Naisen B puheesta tulee esille, kun haastattelija aktiivisesti ohjaa keskustelua
edelleen vaihtoehtojen hakemisen suuntaan, mahdollisuus muutokseen sillä edellytyksellä,
että kaikki työyhteisön jäsenet saadaan mukaan. Puheeseen tulee näin merkkejä orastavasta
mahdollisuudesta muutokseen, mutta sen edellytyksenä olisi koko työyhteisön ekspansiivinen oppiminen, jonka tuella Nainen B pystyisi myös etenemään omassa ammatillisessa
kehityksessään.
Kolmas esimerkki vaihtoehtojen etsimisen liittymisestä muihin toimijoihin kuuluu Naisen
D puheessa ensimmäisessä haastattelussa. Hän on juuri ennen haastattelua palannut työhön
pitkältä sairaslomalta, ja toipumisen hitaus on yllättänyt hänet täydellisesti koska aikaisemmat saman sairauden takia olleet poissaolot ovat olleet suhteellisen lyhyitä. Työhön
palaamisen lähetessä on tullut esille tarve suunnitella sitä yhdessä esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Sopivin järjestelyin Nainen D on palannut työhön ensin osa-aikaisesti,
opetellut takaisin töihin ja perehdyttänyt sitten työryhmän uutta työntekijää ottamaan vastuuta osasta hänen aikaisemmin tekemiään tehtäviä. Kyseessä on ollut oikeastaan lyhyt
uudistavan oppimisen sykli, jossa työyhteisön työnjaollinen muutos on tukenut työhön
palaamista.
Nainen D, 1. haastattelu, rivit 588–595
”(…) toukokuun ajan sitten opettelin takasin töihin ja sitten kesäkuun alusta
tuli tämä uus henkilö, jonka minä sitten kesäkuun aikana opetin niihin
(…)tehtäviin …Sitä osasairauspäiväraha-aikaa oli sinne heinäkuun puoliväliin, jolloin sitten jäin kesälomalle. Siihen mennessä tää uus henkilö oli oppinut mun työt ihan hyvin ja (…) hyvillä mielin saatoin jäädä… Ja sitten elokuun puolivälissä palasin (…) normaalisti takasin töihin.”
Työyhteisön kehitys voi siis myös tukea vaihtoehtojen hakua. Nainen D päätyy kuitenkin
pian työhön palaamisen jälkeen uudelleen tarvetilaan, jossa kietoutuvat yhteen oma amma-
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tillinen kehitys ja oma työhyvinvointi, elämäntilanteen kuormitustekijät, työyhteisön tarpeet, esimiehen halu tukea työhön paluuta ja hänen huolensa yrityksen toiminnan kannalta
avainasemassa olevien toimintojen sujumisesta. Nainen D huomaa olevansa tilanteessa,
jossa ei pysty tyydyttämään aiempaa henkilökohtaista työn mieltä, joka on kiinnittynyt
työn haasteellisuuteen ja vahvaan osallisuuteen kehittämistoiminnassa. Uutta henkilökohtaista mieltä pitäisi rakentaa aiempaa rutiininomaisempaan työhön, mutta haastateltava
päätyy pohtimaan perustavanlaatuista ongelmaa, kun ei pysty enää tyydyttämään entistä
henkilökohtaista mieltä.
Nainen D, 2. haastattelu, rivi 236–239
”(…) mie kävin tavallaan tarpeettomaksi tässä nytte … että moon vaan semmone, mie en ole voimavara, mie olen varavoima!”
Haastateltava on siis nopeasti uudelleen tarvetilassa, josta päästäkseen hänen olisi pysyttävä hakemaan henkilökohtaista mieltä uudistavia ratkaisuja – tässäkin tapauksessa ne liittyvät tiukasti työyhteisön yhteiseen oppimisprosessiin.
Kaikki syklit eivät ole niin nopeita, kuin yllä Naisen D kohdalla. Naisen C tarvetila on
akuuteimmillaan keväällä, jolloin hän myös havaitsee mahdollisen ulospääsytien, jonka
organisaation suunnitteilla oleva muutos näyttää tekevän mahdolliseksi. Nainen C havainnoi muutosta ja tarttuu tilaisuuteen pyytämällä apua esimieheltään.
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 1734–1748
” (…) se päätöshän tuli sitä myötä ku mää pyysin, että sää [esimies] selvittäisit, että onko se mahollista, että (…) mää niinku rupiaisin tiimivastaavaksi.”
Nainen C on siis edennyt omalla ammatillisen kehityksen syklillä uudelleen suuntautumisen vaiheeseen, mutta vaihtoehdon toteutuminen on mahdollista vasta, kun organisaatiomuutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet tulevat todellisiksi työn muutoksen edetessä. Muutos alkaa näyttää mahdolliselta kesän lopulla, alkaa varmistua syksyn mittaan ja
on totta vasta seuraavan vuoden alussa. Pitkästä odotuksesta ja keskeneräisyydestä huolimatta Naisen C tilanne avautuu uudistavana, työhyvinvointia tukevana muutoksena. Muutoksen mahdollisuus on ollut ilmassa, mutta sen hyödyntäminen on ollut mahdollista ainoastaan oman aktiivisten toiminnan ja esimiehen tuen kautta. Ottaessaan askeleita toivomaansa suuntaan Nainen C alkaa rakentaa henkilökohtaista mieltä uuteen työn kohteeseen
ja tätä tehdessään sietää myös tilanteen keskeneräisyyttä.
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Haastatteluista löytyy puhetta myös siitä, kuinka uudistavan oppimisen edetessä avautuu
mahdollisuuksia hyvin avoimeen dialogiin. Nainen C on jo 1. haastattelussa edennyt ammatillisessa kehityksessään uuden käyttöönoton kynnykselle ja pystyy aiempien, jännitteisten kehitysvaiheiden jälkeen kuvaamaan tilannettaan, vaikka esimies on paikalla. Työpaikan valtasuhteet on yhteisen sopimisen myötä uusinnettu, joten tarvetta verhottuunkaan
vastustukseen ei ole. Aiempien kehitysvaiheiden läpikäyminen antaa mahdollisuuden arvioida kehitystä.
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 309–311
”(…) mää oon niinku koko ajan vahvemmasti kokenu, et minun pittää … hypätä pois, että nyt minun mielenterveydestä on kyse ja minun jaksamisesta ja
… tämä yhistyminen tarjosi minulle sen mahollisuuden …”
Myös tässä yksilön ammatillinen kehitys kietoutuu työyksikön muutokseen. Tästä muutoksesta alkunsa saanut tarvetila kääntyy uudistavaksi oppimiseksi, kun haastateltava oivaltaa
käyttää muutoksessa avautuvia mahdollisuuksia hyväkseen. Tässäkin tapauksessa aikaisempi tarvetila näkyy yöunien menetyksenä, joka on kuntoutukseen hakeutumisen päällimmäisenä näkyvä kannustin. Naisen C tilanteessa näkyy työyhteisön kehityksen ohella
toinenkin muutosta eteenpäin vievä voima, eli lähimmän esimiehen tuki ratkaisujen hakemisessa. Pohjimmiltaan Naisen C työtilanne on hyvin samankaltainen kuin naisen A: molemmat työskentelevät julkisella sektorilla eettisesti korkeatasoisten ammattilaisten työryhmän vastaavina työntekijöinä. Naisella A ei ole tiimivastaavana virallista esimiesasemaa. Nainen C on siirtymässä virallisesta esimiesasemasta tiimivastaavaksi. Perustavanlaatuinen ero heidän tilanteessaan on se, että Naisen A tilanteessa työnjaolliset asiat ovat vielä
sopimatta, kun taas naisen C kohdalla ne on sovittu riittävän hyvin. Heidän tapaansa myös
nainen B kertoo kääntyvänsä ensimmäisenä esimiehensä puoleen, kun on tarpeen selvittää
työajan lyhentämisen mahdollisuuksia oman työhyvoinvoinnin tukemiseksi. Nämä havainnot antavat perusteita sille, että työelämässä olevien ammatillisen kuntoutuksen interventioissa esimiehen osallisuus on tärkeää. Naisen A tilanteessa vaikuttaa myös siltä, että intervention pitäisi kohdistua myös esimiehen tapaan tehdä työtään, jotta työntekijän tilanne
muuttuisi.
Miehen A puheessa tulee esille useamman tason vaihtoehtojen etsimistä. Yksi taso on yritys ratkaista äkillisen terveydentilan huononemisen aiheuttama tarvetila kouluttautumalla.
Tässä uudistavan oppimisen sykli pääsee etenemään uuden osaamisen kehittämisen vaiheeseen, mutta palautuu tarvetilaan, kun yritys haluaa tehostaa toimintaansa ja vähentää
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väkeä. Vaihtoehtona löytyy entistä työtä keveämpi tehtävä, joka sekin on fyysisesti melko
raskas. Miehen A vastoinkäymiset jatkuvat, ja uusi sairaus on asettaa hänet uudelleen tarvetilaan. Uusi työjärjestely tuottaa esimiehelle jatkuvaa päänvaivaa, eikä Mies A:kaan ole
kunnolla sitoutunut siihen, koska hänen henkilökohtainen mielensä on kiinni käsin tehtävässä työssä. Lisäksi Miehen A puheessa kuuluu pärjäämisen tulkinnallinen repertuaari.
Esimiehen puheessa taas kuuluu se, että hänen on hankalaa järjestää tehtäviä niin, että
Miehen A terveys ne kestäisi.
Mies A, 1. haastattelu, rivit 794–799
”(…) emmää tiedä… onko se va- (naurahtaen) vaikea jo-jolleki (naurahtaen)
antaa erikoi- erityisvapauksia tai tai niin sanotusti (…) jos mut käsketään tekemään joku, niin määhän teen, emmää viitti itkee!”
Mies A, 1. haastattelu, rivit 877–886
”(…) ehkä se on ollut oma… että ei siihen oo sen äänekkäämmin, tai on hienovarasesti vihjannu että (naurahtaa) (…) lääkkeitten avulla tehdään töitä!”
Miehen A esimies, 1. haastattelu, rivit 905–906
”No, toisaalta kyllähän se on sillä tavalla, että jos kokee että ei pysty eikä
jaksa niin sillon mun mielestä pitää hakea sitä sairaslomaa.
Miehen A esimies, 1. haastattelu, rivit 924–925
”(…) pitää sillon (…) se toimiki muuttaa (…) pittää muuttaa se työ ihan toiseksi se työ kokonaan.”
Mies A, 1. haastattelu, rivi 927
”Tämän opiskelun kauttahan siihen nyt vähän on hakua…”
Aikaisemmin Mies A on kertonut, kuinka juuri esimies on kannustanut häntä hakeutumaan
suorittamaan loppuun aikoinaan loppusuoralla kesken jääneet opinnot. Esimiehen puheessa
kuuluu omakohtainen tarve löytää Miehen A työhön ratkaisu, jonka myötä hänen ei tarvitsisi kantaa huolta ja pohtia sopivia työjärjestelyitä. Vielä ei ole kuitenkaan päästy pohtimaan sitä, minkälaiseen työnkuvaan yrityksessä uusi koulutus voisi johtaa. Tästä eteenpäin
pääseminen on mahdollista, kun otetaan pohdintaan mukaan myös yrityksen henkilöstöhallintoa.
Miehen A toisessa haastattelussa, kun lähiesimies ei ole paikalla, hänen puheessaan kuuluu
myös toive ratkaista tilanne hakeutumalla kokonaan pois työelämästä. Tarvetilassa omat
fyysiset rajoitteet, pärjäämisen repertuaari, taloudellinen tilanne ja työn muuttuminen ovat
johtaneet pohdintaan eläkkeelle jäämisestä. Mies A on myös rakentanut vapaa-ajalle toi-
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mintaa, joka tyydyttää käsin tekemiseen kiinnittynyttä henkilökohtaista mieltä. Jos toimeentulon saisi järjestymään, Mies A olisi valmis lopettamaan palkkatyön ”heti siitä paikasta” (2. haastattelu rivi 870). Seuraavassa katkelmassa kuuluu sekä ratkaisun haku että
ristiriidan kärjistyminen taloudellisiin rajoitteisiin. Tällä tiellä Mies A ei ainakaan toistaiseksi pääse etenemään uudistavan oppimisen syklillä, ja sekä fyysiset rajoitteet että taloustilanteen huomioon ottava ratkaisu on kouluttautuminen. Se ottaa kuitenkin aikaa muulta
mielekkäältä toiminnalta, ja tähän Mies A on pohtinut vaihtoehtona koulutuksen venyttämistä niin että aikaa jää muulle mielekkäälle toiminnalle.
Mies A, 2. haastattelu, rivit 709–711
”(…) se joskus tympii, ja oon monesti miettiny, et voi helvetti ku pääsis jo
(naurahtaen) eläkkeelle (…) paljo tekemistä kotonaki ja (huokaisee) nii sitä
kauheen (naurahtaen) mielellään tekis sielä töitä (…) mutta sehän nyt on taloudellinen mahdottomuus!”
Mies A, 2. haastattelu, rivi 797
”Kyllä sitä ois kaikennäköistä [tekemistä kotona], mut siitä ei vaan leipää
saa!”
Mies A, 2. haastattelu, rivit 854–863
”(…) no se [että opiskelu vie aikaa muulta mielekkäältä toiminnalta] ressaa
mutta täytyy sopeutua siihen, mut se ei toivottavasti kestä kovin pitkään (…)
koitan jakaa sen niin pitkälle vaiheelle ku vaan mahollista, ettei siitä tule
semmosta pakkopullaa.”
Miehen A puheessa kuuluu se, että hän hakee vaihtoehtoisia ratkaisuja ja pohtii niitä
enimmäkseen yksikseen. Hän etsii ratkaisua, joka toisaalta turvaisi toimeentulon, antaisi
mahdollisuuksia toteuttaa vapaa-aikana käsin tekemiseen kiinnittynyttä henkilökohtaista
mieltä ja antaisi myöhemmin mahdollisuuksia siirtyä yrityksessä kokonaan toisenlaisiin
työtehtäviin. Taloudellinen tilanne on hänelle ratkaiseva: jos toimeentulo järjestyisi, Mies
A olisi valmis lopettamaan työnteon kokonaan.

63
Taulukko 3. diskurssit, tulkinnalliset repertuaarit sekä toiminnan rajoitteet ja mahdollisuudet vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa

diskurssi

Tulkinnallinen repertuaari

Toiminnan rajoitteet/Toiminnan
mahdollisuudet

Itsenäinen pohdinta

Itse olen miettinyt, että…

Yksin ajattelu rajoittaa mahdol-

Itse olen ajatellut, että…

lisuuksien kirjoa.

Monesti olen miettinyt…

Toiminnan mahdollisuutena on
ottaa

pohdintaan

mukaan

kumppaneita työyhteisöstä tai
muualta.
Vaihtoehtojen

listaami- Eihän se varmasti ole ai- Itsenäinen listaaminen voi ra-

nen

noa vaihtoehto…

joittaa mahdollisuuksien määrää.
Toiminnan mahdollisuutena on
aktiivinen vaihtoehtojen etsintä,
johon voi ottaa mukaan yhteistyökumppaneita.

Riittämätön tieto mah- En tiedä, olisiko se mah- Tietämättömyyden tilassa voi
dollisuuksista

dollista…

jäädä polkemaan paikallaan.
Toiminnan mahdollisuutena on
jatkaa vaihtoehtojen selvittelyä.

Pohdinta työnjoh-

Tuo esimieshän se on Työtoiminnan laaja tarkastelu

don/organisaation kan-

kannustanut hakemaan…

nustamana/tuella

Tulee sellaisia näkökanto-

lisää mahdollisuuksien kirjoa.

ja, joita en ole itse osannut
ajatella…
Uudistavaa oppimista eteenpäin vievä oppimisteko: konkreetti olemassa olevien vaihtoehtojen tarkastelu.
Kehitystä eteenpäin vievä voima: vaihtoehtojen tutkiminen työn muutoksen, oman
elämäntilanteen ja omien voimavarojen näkökulmista.
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Taulukossa 3 tiivistän haastateltavien puheessa vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa vaikuttavia diskursseja ja niiden ilmenemistä tulkinnallisina repertuaareina. Tarvetilasta poiketen
vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa alkaa ilmetä toiminnan rajoitteiden lisäksi toiminnan
mahdollisuuksia
Vaihtoehtojen etsiminen ilmenee haastateltavien puheessa itsenäisenä pohdintana, vaihtoehtojen listaamisena ja epävarmuutena olemassa olevista mahdollisuuksista. Näkökulman
laajentaminen ottamalla mukaan yhteistyökumppaneita lisää vaihtoehtojen kirjoa. Vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa haastateltavien puheessa kuuluu myös puhetta, joka kuvaa
tarvetilaa ja toisaalta ristiriidan kärjistymistä. Puheessa vaiheet siis kuuluvat osittain päällekkäisinä ja limittäisinä siirtyminä kehityssyklillä edes takaisin.

4.4 Ristiriidan kärjistymisen ja valinnan diskurssit
Olen edellä pohtinut ristiriidan kärjistymistä valintatilanteena, jossa symbolinen ratkaistava
ristiriita on käyttö- ja vaihtoarvon välinen valinta. Valintatilanne on epävarma vaihe, koska
valintaa tehdessään ei vielä tiedä, mitä valinnasta seuraa. Vaihtoarvo, eli muutoksesta maksettava hinta tulee maksettavaksi ensin, ja käyttöarvo, eli muutoksesta saatava hyöty tulee
mahdollisesti myöhemmin. Muutoksessa voi tulla eteen myös konkreettisia taloudellisia
menetyksiä. Tässäkin haastatteluaineistossa ihmiset pohtivat ratkaisuina eläkevaihtoehtoja,
työajan lyhennystä vai vaikkapa opiskelua, joissa kaikissa on odotettavissa tulon menetyksiä. Analyysin kohteena olevassa aineistossa ei ole mukana henkilöitä, joilla olisi uudistavana ratkaisuna pohdinnassa siirtyminen entistä paremmin palkattuihin tehtäviin. Nainen A
toivoo voivansa jatkaa sen hetkisessä työssään ja olettaa luultavasti tulotason säilyvän entisellään. Nainen B hakee ratkaisuna työajan lyhennystä ja on siinä yhteydessä valmis luopumaan osasta palkastaan. Nainen C puolestaan on siirtymässä virallisesta esimiestehtävästä tiimin vastaavaksi, jolloin palkka työnkuvan muutoksen myötä pienenee. Naisen C tilanteessa palkkauksesta on käyty neuvotteluita henkilöstöhallinnon kanssa ja päästy ”siedettävään ratkaisuun”. Miehen A vaihtoehtoja rajoittaa voimakkaasti taloudellinen tilanne, joka
pakottaa hänet hakemaan ratkaisuja lisäkoulutuksesta. Käyttö- ja vaihtoarvon välisessä
punninnassa panokset voivat olla taloudellisesti suuria ja työhyvinvoinnin kannalta merkittäviä.
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 1852–1864
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[ellei mahdollisuutta siirtyä tiimin vastaavaksi olisi tullut] ”Mää varmaan
olisin valinnu myös sen rivityöntekijän, koska niin paljo tämä niinku minun
mielenterveyttäni ravistaa (…) [perheen kanssa käydyssä keskustelussa] mää
sanoin, että kyllä minä pystyn mutta jaksanko, että jos mää pistän nukkumaan ja herrään kaheltatoista ja loppuyön valavon ja mietin työasioita…”
Nainen C, 2. haastattelu, rivit 169–172
”(…) määhän häviän hirviän määrän rahaa tällä päätökselläni, mutta jos se
on minun mielenterveyden ja jaksamisen hinta niin mää todennäköisesti kestän sen.”
Valintatilanteessa Naisen C on siis täytynyt huolella punnita omaa terveyttä suhteessa työstä saatavan palkan alenemiseen. Havainnoijalle valinta saattaa olla ilmeinen – onhan toki
selvää, että terveys menee rahan edelle – mutta sen tekeminen ei olisi mahdollista ilman,
että on läpikäynyt kehityssyklin edelliset vaiheet. Merkillepantavaa on tässä se, että olemassa oleva vaihtoehto ei yksin riitä viemään kehitystä eteenpäin. Tarvitaan vielä kehitysaskel, jossa valintaan liittyvät hyödyt ja haitat asetetaan pohdinnan kohteeksi ja haetaan
ratkaisu, jolla niiden välistä ristiriitaa pystytään hallitsemaan. Siltikin valintatilanteeseen
jää epävarmuutta – hinnan jaksaa todennäköisesti maksaa, mutta täyttä varmuutta siitä ei
ole.
Naisen A ammatillinen kehitys alkaa haastatteluiden edetessä siirtyä syklillä eteenpäin.
Hän pystyy paikallistamaan ristiriidan kolmannessa haastattelussa entistä selvemmin ristiriidaksi entisen henkilökohtaisen mielen ja mahdollisen uuden henkilökohtaisen mielen
välillä. Ristiriidan kärjistyminen kuuluu puheessa pakkona luopua vanhan henkilökohtaisen mielen mukaisesta toiminnasta ja tarpeena valita uuden, laajemman kohteen mukaisia
tehtäviä. Tässä tehtävässä Nainen A alkaa onnistua työyhteisön tuella.
Nainen A, 3. haastattelu, rivit 37–40
”(…) tietenki se [uusi kohde] kulkee siinä rinnalla aivan olennaisena osana
(…) mutta se perusongelma on ollu se rajaamisen ongelma joka mua sitte
uuvuttaa.”
Nainen A, 3. haastattelu, rivit 165–171
”(…) niin tämmönen jonkunlainen rooliristiriita siitä, että (…) mikä on sen
asiakastyön määrä suhteessa tämmösiin tiimivastaavan tehtäviin (…) se on
varmaan se kaikista keskeisin asia.”
Nainen A, 3. haastattelu, rivi 185
”(…) ensin tuli ajatus, että onko pakko…”
Nainen A, 3. haastattelu, rivit 221–222
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”(…) nää työntekijät sano, et joo he mennee kahestaan sinne, että ei sun tartte tulla…”
Edellä olevista katkelmista naisen A puheessa kuuluu oivallus siitä, mikä ristiriita on ratkaistavana mutta ristiriidan ratkaisu tulee vielä pakotettuna. Nainen A on onnistunut tekemään entisen, välittömästi entisestä henkilökohtaisesta mielestä, eli asiakkaiden tarpeista
nousevan toimintatavan entistä joustavammaksi ja pystynyt järjestämään tilaa uuden kohteen mukaiselle toiminnalle. Tähän hän on tarvinnut työyhteisön aktiivista tukea. Ammatillinen kehitys liikahtaa tässä eteenpäin työnjaollisena ratkaisuna. Uutta henkilökohtaista
mieltä uuteen kohteeseen Nainen A ei ole kyennyt vielä rakentamaan, ja tähän liittyvänä
tulkinnallisena repertuaarina puheessa kuuluu pakko, johon liittyvää puhetta kuuluu vielä
kolmannesta haastattelussa. Käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita on Naisen A tilanteessa siinä, että hän on tunnistanut yhteyden väsymyksen ja työn uuden kohteen mukaisen
rajaamisen välillä. Työhyvinvoinnista maksettava hinta kuuluu puheessa suurena, mutta se
on Naisesta A vielä siedettävä.
Miehen A puheessa ristiriita kärjistyy kahdella eri tasolla. Edellisen kappaleen katkelmissa
hänen puheessaan ilmenee ristiriita terveydentilan ja ajoittain liian raskaan työnkuvan välillä. Tätä hän on yrittänyt ratkaista esimiehen kannustamana hakeutumalla suorittamaan
loppuun aikaisemmin kesken jääneet opinnot. Uusi kohde siintää mielessä, ja aikaisemmat
kokeilut ovat tuntuneet lupaavilta.
Mies A, 1. haastattelu, rivi 1032
”Mä olin tossa olin yhen kesän tossa suunnittelupuolella ja se oli kyllä mielekästä.”
Mies A 2. haastattelu, rivi 247
”(…) kyllä se sillon oli ihan mielekkään olosta …”
Päällisin puolin Mies A on siis ratkaissut yhden ristiriidan. Hän on jo tekemässä opiskelusuunnitelmaa ja lähtee mukaan selvittämään mahdollisuuksia siirtyä valmistumisen jälkeen
yrityksessä uusiin tehtäviin. Perustavampi ristiriita on vielä ratkaisematta, koska Miehen A
henkilökohtainen mieli on kiinni käsin tehtävässä työssä, ja työssä ja kotona olisi paljon
tällaista tekemistä. Työssä fyysiset rajoitteet vaikeuttavat selviytymistä, koska palkkatyön
pitää olla tuottavaa. Kotona samanlaisia töitä voi tehdä omassa tahdissa, jolloin fyysiset
rajoitteet eivät haittaa. Työn henkilökohtaisen mielen kiinnittyminen käsin tekemiseen
kuuluu seuraavassa katkelmassa.
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Mies A, 2. haastattelu rivit 943–950
”Meillon menny työelämä semmoseks (…) melkeen koko työn aika pitkälle
suunnittelu, niin se jää jätkien hommaks (…) että siinä joudutaan tavallaan tekemään se suunnittelutyö, mikä kuulus mestareitten tehä…”
Oikeastaan suunnittelutyö olisi Miehen A työhyvinvoinnin kannalta hyväksi, mutta halu
tehdä käsin kuuluu puheessa niin, että se on kielteinen ilmiö. Edetäkseen toden teolla uudistavan oppimisen syklillä Miehen A pitäisi pystyä ratkaisemaan myös ristiriita vanhan ja
uuden henkilökohtaisen mielen välillä. Mielekkäin vaihtoehto, jota hän ei pysty valitsemaan taloudellisista syistä, olisi siirtyminen pois työelämästä. Käytännössä taloudelliset
ehdot pakottavat Miehen A opintojen pariin. Ristiriita kuuluu puheessa selvänä käyttö- ja
vaihtoarvon välisenä ristiriitana. Hinta, joka pitäisi maksaa mielekkäimmästä mahdollisesta
valinnasta, on liian suuri. Tämä pakottaa valitsemaan vaihtoarvoltaan pienemmän reitin
eteenpäin. Valinnan käyttöarvo siintää mahdollisena uutena kohteena, joka on mahdollinen
vasta, kun opinnot on suoritettu. Vakiintunut henkilökohtainen mieli vaikuttaa suunnitelmaan siten, että Mies A on päättänyt opiskella vähän kerrassaan, että aikaa jäisi käsin tekemiselle ja motivaatio säilyisi. Ratkaisu vaikuttaa huolella punnitulta ratkaisulta käyttö- ja
vaihtoarvon väliseen ristiriitaan, vaikka Mies A ei olekaan vielä käytännössä tehnyt valintaa uuden ja vanhan kohteen välillä. Valinta kohdistuu tässä vaiheessa välineeseen, eli
osaamiseen, joka mahdollisesti tulevaisuudessa antaa mahdollisuuden siirtyä uuden kohteen pariin.
Ristiriidan kärjistymisen vaiheessa haastateltavien puheessa kuuluu edellistä vaihetta vähemmän toiminnan rajoitteisiin liittyviä tulkintoja. Tämä johtuu luultavasti siitä, että vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa olemassa olevia mahdollisuuksia on punnittu huolellisesti
niin, että mahdollisuudet painottuvat enemmän kuin rajoitteet ja epävarmat asiat. Erityisesti Naisen C puheessa kuuluu ehdoton varmuus siitä, että ratkaisu on oikea ja hinta, joka
näkyy tulotason selvänä pienenemisenä, on mahdollista maksaa. Taulukossa 4 tiivistän
haastateltavien puheessa ristiriidan kärjistymisen vaiheessa vaikuttavia diskursseja ja niiden ilmenemistä tulkinnallisina repertuaareina ja toiminnan mahdollisuuksina.
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Taulukko 4. diskurssit, tulkinnalliset repertuaarit ja toiminnan mahdollisuudet ristiriidan kärjistymisen vaiheessa

diskurssi

Tulkinnallinen repertuaari

Toiminnan mahdollisuudet

Terveys on tärkeämpää Olisin valinnut myös sen Mahdollisuus valita työ, jossa
kuin raha

rivityöntekijän…

tulotaso pienenee.

Entisen ja näköpiirissä Uusi kohde kulkee mukana Mahdollisuus tutkia toimintaa
olevan uuden kohteen olennaisena osana työtä…

kokonaisuutena.

hallitseminen.

Mahdollisuus kehittää toimintaa
niin, että uutta kohdetta voi hallita.

Näköpiirissä on uuden Se [uuden kohteen kokeilu] Mahdollisuus suuntautua uuden
henkilökohtaisen mielen oli kyllä mielekästä…

kohteen mukaisen toimintatavan

löytäminen.

oppimiseen.

Uudistavaa oppimista eteenpäin vievä oppimisteko: valinta olemassa olevista vaihtoehdoista.
Kehitystä eteenpäin vievä voima: käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita.

4.5 Uudistavan oppimisen vaiheet
Ilmauksia ammatillisen kehityksen etenemisestä kuuluu kaikkien haastateltavien puheesta.
Kenenkään kohdalla ammatillinen kehitys ei etene vaiheesta toiseen kertaluonteisena hyppäyksenä – muutos toteutuu pikemminkin pieninä askelina, joissa on siirtymiä eteen ja
taaksepäin. Tarvetilan jälkeen haastateltavien puheessa kuuluu tutkimushypoteesin mukaisesti vaihe, jossa he hakevat ratkaisuja, jotka veisivät kehitystä uudistavan oppimisen syklillä eteenpäin. Vaihtoehtojen etsimisen vaiheen jälkeen puheessa kuuluu tutkimushypoteesin mukaisesti vaihe, jota voi kuvata ristiriidan kärjistymisenä. Se ilmenee näissä pienissä,
vaiheittaisissa kehitysaskeleissa monin eri tavoin, esimerkiksi pakkona tehdä määrätyn
suuntaisia valintoja tai taloudellisina uhrauksina. Havainnollistan seuraavaksi näitä syklejä
muutamalla esimerkillä.
Naisen A ensimmäisestä haastattelussa (kuva 7) löytyy dialogin katkelma (rivit 497–526),
jossa puheessa kuuluu aluksi tarvetila: työn kohde on muuttunut laadullisesti erilaiseksi
kuin ennen, kun hän on siirtynyt tekemään työtä työryhmän vastaavana työntekijänä. Työn
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henkilökohtainen mieli on vielä asiakastyössä, ja Nainen A suuntaa valintatilanteessa voimavaransa juuri siihen, jolloin ”muu työ jää vähän heikoille”. Nainen A hakee ratkaisuja
tilanteeseen yrittämällä rajata asiakastyötä, eli yrittää ottaa hoitaakseen entistä vähemmän
asiakkaita. Tämä ei kuitenkaan vielä johda uudistavaan oppimiseen, ja Nainen A jää ajelehtimaan kehityssyklin ensimmäisissä vaiheissa, jotka ovat hänelle myös työhyvinvoinnin
kannalta kuormittavia. Uudistavaan oppimiseen ja uuden, työhyvinvoinnin kannalta suotuisan ratkaisun löytämisen edellytyksenä olisi henkilökohtaisen mielen rakentaminen uuteen
kohteeseen, tiimin vastaavan työhön, mutta tämä ei Naiselta A vielä onnistu.

1. Tarvetila: ”Yritän pyörittää arkea, mutta suurin osa työstä on
asiakastyötä, muut työt jäävät heikommalle.”

2. Vaihtoehtojen etsiminen:
”Nyt olen yrittänyt terästäytyä ja rajata asiakastyötä,
koska minulla on paljon
asiakkaita, jotta aikaa jäisi
arjen pyörittämiselle.”

3. Ristiriidan kärjistyminen: ”Sitäkin
piti monta yötä valvoa, että miten sen
sanon ja saisiko ne jotenkin mahtumaan, mutta ei niitä saanut!”

Kuva 7. Ammatillisen kehityksen mikrosykli, Nainen A, 1. haastattelu, rivit 497–526.

Haastatteluiden edetessä Naisen A selonteoissa alkaa kuulua myös puhetta, joka kuvaa
uuden ja vahan kohteen välisen ristiriidan tunnistamista ja etenemistä uuden henkilökohtaisen mielen rakentamisen suuntaan. Hän puhuu edelleen tarpeesta rajata entisen kohteen
mukaista työtä, mutta täydentää puhettaan niin, että siinä kuuluu oivallus siitä, että työn
rajaaminen on tärkeää uuden kohteen mukaisen työn hoitamiseksi. Nainen A onnistuu tässä
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työyhteisön tuella. Ristiriidan kärjistyminen kuuluu puheessa pakkona, joten uutta henkilökohtaista mieltä hän ei ole vielä pystynyt rakentamaan. Se voi olla mahdollista syklin
seuraavissa vaiheissa, mutta tällaista puhetta ei kuulu tutkimuksen kohteena olevissa haastatteluissa. Kuulostaa myös siltä, että lopullista valintaa uuden ja vanhan välillä nainen A
ei ole vielä pystynyt tekemään. Tämä kuuluu puheessa niin, että aikaisemmin kuormittaneet terveyshuolet ovat entisellään. Puheessa ei kuulu ilmaisuja siitä, että Nainen A olisi
alkanut rakentaa henkilökohtaista mieltä uuteen kohteeseen. Naisen A syklin voi näin ollen
nimetä pakon sanelemaksi kehityssykliksi (kuva 8).

1. Tarvetila.” Minulla on tarve rajata työtä.” Laajentunut kohde edellyttää entistä joustavampaa työtapaa.
2. Vaihtoehtojen etsiminen.” Miten
voisin toimia, että joustoa löytyy nopeasti?” Työnjaollinen ratkaisu, entisen
kohteen mukaista työtä jaetaan työyhteisön muille jäsenille, jotka kannustavat hakeutumaan uuden kohteen pariin.

3. Ristiriidan kärjistyminen.” Ensimmäisenä ajattelen, että onko pakko!”
”Sitten järjestin niin, että se onnistui!”

Kuva 8. Pakon sanelema kehityssykli.

Naisella B kehityssykli kuulostaa etenevän samanlaisissa vaiheissa. Hänen kohdallaan tarvetila tulee esille ensimmäisessä haastattelussa kerrostuneena jumitilanteena. Työn henkilökohtainen mieli on kiinnittynyt vahvasti vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Tähän ei
ole enää mahdollisuuksia ja tämä (1. haastattelu, rivi 747 ”harmittaa ihan tosissaan”). Toiminnan tasolla kyse on kohteen muutoksesta entistä vaativammaksi, jolloin ei ole aikaa
vuorovaikutukseen sekä välinetason muutoksista, kun ei enää ole sopivia tiloja, joissa järjestää yhteistä toimintaa. Naisen B tilannetta mutkistaa jatkuva sairastelu, ja poissaolot
ovat johtaneet siihen, että on pudonnut työyhteisön kehityksestä.
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Nainen B, 3. haastattelu, rivit 50–56
”(…) mää oon ollu niinku aika paljo poissa… kaikki tullee aina uusia, nytte
aivan hirvittää, että nyt ku tästä pääsee kuntoon niin… että mitähän [uutta
työssä] mulle tullee.”
Naisen B puheessa tarvetila kuvautuu jatkuvana väsymyksenä, jonka lääketieteellistä syytä
ei ole vielä löydetty. Tarvetila kuuluu myös henkilökohtaisen mielen tyydyttämisen tarpeen vaikeutumisena. Mahdollisesti runsaat poissaolot ovat osaltaan jumiuttaneet ammatillista kehitystä niin, että uuden henkilökohtaisen mielen rakentaminen ei ole onnistunut –
työtoiminnasta poissa ollessa tuskin juuri tulee pohdittua työn muutosta ja työn mielekkyyttä. Nainen B hakee ratkaisuvaihtoehtoja työajan lyhennyksestä, joka ei ainakaan suoraan ratkaise työn henkilökohtaisen mielen hiipumiseen liittyvää tarvetilaa, mutta hän uskoo siihen, että lyhennetty työaika auttaa sietämään hankalaa työtilannetta. Kyseessä on
toiminnan tasolla työnjaollinen ratkaisu (kuva 9). Tällä syklillä on mahdollista, että voimavarojen lisääntyessä myös henkilökohtaisen mielen rakentaminen muuttuneeseen kohteeseen onnistuu.
1. tarvetila: Olen työpäivän jälkeen
niin väsynyt, että en enää jaksa
muuta kuin levätä/Vuorovaikutuksen määrän väheneminen harmittaa ihan tosissaan.
(1. haastattelu)
2. vaihtoehtojen etsiminen: Voisin
pärjätä paremmin/sietää työn mielekkyyden tunteen alenemista, jos
saisin tehdä lyhyempää työpäivää.
(2. haastattelu)
3. ristiriidan kärjistyminen: Tiedän
kyllä, että tulot pienenevät, eikä työ
muutu mielekkäämmäksi, mutta
4. uusi ratkaisu: Työajan
lyhentäminen. (2. haastat-

tietäisin ainakine sen, että olisi lyhyt päivä. (2. haastattelu)

telu)

Kuva 9. Ammatillinen kehitys työnjaollisena ratkaisuna, Nainen B, haastattelut 1 ja 2.
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Nainen C on ensimmäisessä haastattelussa tilanteessa, jossa hän on onnistunut ratkaisemaan tarvetilan, vaihtoehtojen etsimisen ja ristiriidan kärjistymiseen liittyvät oppimistehtävät. Hän on työurallaan työskennellyt pitkään lähiesimiehenä, osallistunut potilastyöhön
ja ”tehnyt arjessa töitä” (1. haastattelu, rivi 192). Tästä tehtävästä hän on siirtynyt selvästi
entistä työtä hallinnollisempaan työhön, joka on aluksi sujunut hyvin – vaikka ei ole ollutkaan alkuperäisen henkilökohtaisen mielen mukaista – kunnes toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti:
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 215–216
”Niin, ja oikeestaan siinäki voi sanoa, että vasta viime vuos sitte syksystä
lähtien [työtilanne muuttui työhyvinvoinnin kannalta huonoksi], ku tää niinku
alako lama.”
Naisen C tarvetilan kärjistymisen taustalla on Tarkan markan Diskurssi, joka johtaa hänen
näkökulmastaan järjettömiin ratkaisuihin. Varsinainen [ilmeisesti jo pitkälle valmisteltu]
organisaatiomuutos tulee esille ennalta arvaamatta: ”Se tuli ihan puskasta!” (1. haastattelu,
rivi 242). Tämä tapahtuu seuraavan vuoden helmikuussa, johon kuntoutuja ajoittaa myös
käännekohdan, jossa yöunet huononivat ratkaisevasti. Tarvetila on syvimmillään lopputalven ja kevään aikana: ”Viime keväänä tiesin, että ei tästä ennää tuu valamista.” (1. haastattelu, rivit 1505 – 1507). Saman kevään aikana Nainen C kertoo tehneensä päätöksen
siitä, että lähtee aktiivisesti hakemaan reittejä pois hallinnollisesta tehtävästä takaisin lähiesimiehen työhön. Tämän vaiheen aikana Naisen C työhyvinvointi on ollut kovalla koetuksella, mutta hän on venyttänyt voimavarojaan ja jatkanut työssä. Ristiriidan kärjistymisen vaihe ajoittuu myös keväälle, jolloin kuntoutuja on pyytänyt esimiestään pohtimaan
työnkuvan muutoksen mahdollisuutta ja pyytänyt samalla aikaa miettiä syksyyn saakka
omia ratkaisujaan.
Tässä vaiheessa Nainen C on punninnut vaihtoehtojaan huolella, ja ristiriidan kärjistymisen

vaiheessa hän hylkää mahdollisuuden lähteä rakentamaan uutta henkilökohtaista mieltä
entistä työtä hallinnollisempaan esimiestyöhön. Valintatilanteessa perimmäisen ristiriidan
taustalla on huoli omasta työhyvinvoinnista. Nainen C tarttuu mahdollisuuteen palata työskentelemään entisen, pitkän työuran aikana vakiintunutta henkilökohtaista mieltä tyydyttävän toiminnan kohteen parissa. Käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita näkyy taloudellisena valintana – siirtyminen uuteen tehtävään johtaa myös palkan alenemiseen, jonka suhteen päästään ”siedettävään ratkaisuun” (1. haastattelu, rivi 1830). Nainen C olisi ollut
valmis ristiriidan ratkaisemiseksi vielä suurempaankin muutokseen: ”Olisin valinnut myös
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sen rivityöntekijän.” (1. haastattelu, rivi 1852). Päätökset tehdään käytännössä loppukesästä ja syksyllä, jolloin uusi ratkaisu alkaa näyttää varmalta. Tarvetilan, vaihtoehtojen hakemisen ja ristiriidan kärjistymisen vaiheet ovat kuormittaneet Naisen C työhyvinvointia siinä määrin, että hän hakeutuu tässä vaiheessa työterveyshuoltoon, josta hänet ohjataan kolmen viikon sairaslomalle. Nainen C käy läpi uudistavan oppimisen syklin aina uuden käyttöönoton vaiheeseen saakka (kuva 10).

1.tarvetila: Organisaatiomuutos tuli
ihan puskasta.

2. vaihtoehtojen etsiminen A: Sinnittelin työssä, vaikka se alensi työhyvinvointiani. Vaihtoehtojen etsiminen B:
Pyysin esimiestäni selvittämään mahdollisuuden päästä lähiesimieheksi.

3. ristiriidan kärjistyminen A: Viime
5. uuden käyttöönotto: Heräilen edel-

keväänä tiesin, että tästä ei tule mitään.

leen öisin, mutta se ei tunnu kuormit-

Ristiriidan kärjistyminen B: Löytyi

tavalta. Entinen luovuus on kaivettu
esille, ja haetaan ratkaisuja muutoksen
tuomiin pulmatilanteisiin.

4. uusi ratkaisu: Siirtyminen tiimin lähiesi-

siedettävä palkkaratkaisu. Olisin valinnut rivityöntekijän työn.

mieheksi.

Kuva 10. Uudistavan oppimisen sykli etenee uuden käyttöönoton vaiheeseen.

Aikajanalle asetettuna Naisen C oppimissykli näyttää etenevän pääpiirteittäin tarvetilasta
vaihtoehtojen etsimiseen ja edelleen ristiriidan kärjistymisen vaiheeseen. Tarvetila on luultavasti jo jatkunut pitkään, ja tieto yllättävästä organisaatiomuutoksesta tekee sen entistä
syvemmäksi. Vaihtoehtona Nainen C päätyy sinnittelemään työssä, kunnes ristiriita kärjistyy oivalluksena siitä, että entiseen tapaan ei voi enää jatkaa. Ammatillinen muutos ei ole
päässyt kunnolla käynnistymään, koska Nainen C on pohtinut vaihtoehtoja yksin. Vasta,
kun hän oivaltaa tarttua edessä olevan muutoksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin,
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ammatillinen muutos käynnistyy toden teolla. Ristiriidan kärjistyminen eli valintatilanne
konkretisoituu taloudellisten arvojen ja oman terveydentilan välisenä punnintana. Valinta
kohdistuu lopulta siihen, että Nainen C päättää hakeutua entisen, koko työuran ajan henkilökohtaista mieltä tuottaneen kohteen pariin. Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että uuden ratkaisun synnyttyä, kun Nainen C on siirtynyt uuden käyttöönoton
vaiheeseen, aikaisemmin työhyvinvointia suuresti kuormittanut uniongelma on edelleen
olemassa, mutta se ei enää tunnu kuormittavalta, kuten seuraavissa katkelmissa kuuluu.
Nainen C, 1. haastattelu, rivit 2406–2424
(…) nyt mää lähen väsyneenä töihin mutta mää en lähe sillä lailla ennää, että
onko minun pakko (…) mullon helpompi olla tällä hetkellä ja minä jopa tunnen välillä jotaki tekemisen riemuaki.”
Nainen C, 2. haastattelu, rivit 98–105
”(…) paremmin mää nukun ku mitä mää oon nukkunu aikoihin, mutta tuota
kyllä mää edelleenki herräilen. Viime viikolla heräsin puol viien aikaan aamulla, että happipullot, mää en oo tehny happipulloille mitään… No, emmää
sitte saanu ennää unen päästä kiinni, koska mää… mietin niitä happipulloja
(nauraen) että mitä niille pitää tehdä.”
Nainen C, 2. haastattelu, rivit184–219
”(…) väsyny mää oon edelleenki. Mää meen kymmeneltä joskus ja ennen
kymmentäki nukkumaan ja herrään sitten neljän puoli viiden aikaan, mut sei
oo ennää semmosta, mä en oo niinku näin, ku mää herrään vaan (…) se että
mää oon vaan sen asenteen ottanu että no, aha, kello on neljä. No, katotaanpa tulleeko (…) uni ja jos ei tuu nii so what (…) aattelen aamulla, ku väsyttää
hirviästi, että no, oon mää ennenki selevinny näistä päivistä, että päivä mennee aina.”
Nainen C on tilanteessa, jossa työn henkilökohtainen mieli on löytynyt uudelleen, ja kestää
sen avulla työhön liittyvää kuormitusta varsin hyvin.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1 Eri tason diskurssit kietoutuvat yhteen
Kukin sattumanvaraisesti tutkimuksen kohteeksi valitsemani henkilö kertoo vahvan ja johdonmukaisen tarinan. Tarinoilla on selkeitä yhtymäkohtia, joista yksi on eri tason diskurssien kietoutuminen yhteen. Diskurssien suhde ei ole kuitenkaan kausaalinen syyseuraussuhde. Pikemminkin on kyse siitä, että paradigmatason muutokset, jotka kuuluvat
tarinoissa DISKURSSINA, käynnistävät työpaikkatasolla tarpeen konseptitason muutoksiin, jotka taas kuuluvat toiminnan tason Diskursseina. Nämä kaksi tasoa asettavat määrätyt ehdot ammatilliselle kehitykselle, ja näitä ehtoja on tuskin mahdollista muuttaa.
Työyhteisön kehitysristiriitojen taustalla on muutos toimintajärjestelmän jossain osassa,
joka aiheuttaa toimintaan epätasapainoa. Muutos voi tapahtua toimintajärjestelmän missä
tahansa osassa, ja tutkimusaineiston puheessa kuuluu työnjaollisia muutoksia, muutoksia
toimintaa ohjaavissa säännöissä, tarvetta suunnitella yhteiseen toiminnan kohteeseen vaikuttamista lähimpien yhteistyökumppaneiden kanssa ja muutoksia toiminnan kohteessa.
Yksi yksittäisiä työntekijöitä tarvetilaan ajava muutos on toiminnan kohteen muuttuminen
entistä vaativammaksi – joko niin, että kohde muuttuu itsessään laajemmaksi tai vaativammaksi tai niin, että se laajenee oman keskustoiminnan ulkopuolelle. Yksilöllisen oppimisen kannalta toiminnan kohteen muuttuminen entistä vaativammaksi haastaa oman
osaamisen kehittämiseen ja työyksikön kokonaisuuden kannalta koko toimintajärjestelmän
kriittiseen reflektointiin.
Reagointi kuhunkin näistä toimintajärjestelmän tason muutoksista käynnistää tarpeen ekspansiiviseen oppimiseen työyhteisön tasolla mutta myös yhteistyökumppaneiden ja niiden
yksiköiden välillä, joissa haastateltavat työskentelevät. Tarve yhteiseen työn kehittämiseen
kuuluu voimakkaimmin Naisen A ja Naisen C haastatteluissa. Kummankin työyksikkö on
tilanteessa, jossa oman toiminnan kehittäminen ei yksin riitä, vaan pitäisi rakentaa yhteisiä
työprosesseja myös lähimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän vaikutus yksilölliseen oppimiseen näyttää riippuvan siitä, mikä on oman ammatillisen kehityksen vaihe.
Tarvetilassa se näyttää syventävän umpikujaa mutta oppimissyklin loppupuolella, uuden
käyttöönoton vaiheessa näyttää siltä, että yhteisen suunnittelun tarpeeseen on mahdollista
reagoida niin, että se otetaan toiminnan kohteeksi, jolloin se tuntuu mielekkäältä ja tukee
työhyvinvointia.
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5.2 Uudistavaa oppimisprosessia eteenpäin vievät oppimistehtävät
Tiivistän vastauksen tutkimuskysymykseen 1 alla olevaan taulukkoon (taulukko 4). Tämän
kiteytyksen taustalla olevat johtopäätökset löytyvät kappaleesta jäljempänä. Taulukkoa
lukiessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että olen tutkinut aineistosta pääasiassa tarvetilaan, vaihtoehtojen etsimiseen ja ristiriidan kärjistymisen vaiheeseen liittyviä oppimistehtäviä. Muiden vaiheiden oppimistehtäviä täytyy pitää tästä syystä taulukossa hypoteettisina. Aikaisempi toiminnanteoreettinen tutkimus kuitenkin tukee näitä hypoteeseja. Jotta
uudistavan oppimisen syklimallia olisi tarvittaessa mahdollista soveltaa käytännössä oppimisprosessin tukemiseen, pidän perusteltuna myös näiden oppimistehtävien sisällyttämistä
taulukkoon. Kuvatakseni aikaisemman tutkimuksen keskinäisiä ristiriitaisuuksia ja poikkeamia hahmottelemistani oppimistehtävistä olen paikallistanut taulukkoon aikaisemman
tutkimuksen mukaiset syklin vaiheet. Täydennyksenä aikaisempaan sisällytän taulukkoon
vielä Engeströmin (1992) esittämään täydellisen oppimisen malliin liittyvän huomion siitä,
että määrätyssä vaiheessa oppijan on mahdollista tehdä malli tulevasta. Tällaisen mallin
laatiminen osuu luontevasti uuden ratkaisun muodostamisen vaiheeseen. Samaan tapaan
myös mallin soveltaminen käytäntöön ja sen toimivuuden arviointi sisältyy hyvin uudistavan oppimisen syklin kahteen viimeiseen vaiheeseen. Täydellisen oppimisen mallin vaiheita olen kirjoittanut taulukkoon kursiivilla. Taulukosta on helppo nähdä, että aikaisemman
tutkimuksen perusteella uudistavan oppimisen syklin vaiheet eivät ole selkeitä. Oma analyysini, joka perustuu aineistossa kuuluvaan puheeseen, selkeyttää uudistavan oppimisprosessin vaiheiden etenemistä.
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Taulukko 4.

Oppimistehtävät uudistavan oppimisprosessin aikana

Vaihe

Tarvetila

Oppimistehtä-

Oppimistehtävän mer-

Aikaisempien tutki-

vä/oppimistehtävät

kitys oppimisen ete-

musten tulkinnat vai-

nemisen kannalta

heiden etenemisestä

Toiminnan historiallinen

Käsitteellisen ristirii-

Tarvetila: halulla ei ole

analyysi ja nykytilan tut-

dan synnyttäminen

kohdetta (Bratus &

kiminen

uuden ja vanhan koh-

Lishin, 1983)

teen välillä
Vaihtoehtojen

Vaihtoehtoisten ratkaisu-

Toiminnan

rajoittei- Orientoituminen:

etsiminen

jen selvittäminen ja konk-

den ja mahdollisuuk- muodostetaan

retisointi

sien selvittäminen

ennak-

kokuva, siitä mitä pitäisi oppia.
(Engeström, 1992)
Kaksoissidos (Mäkitalo, 2005)

Ristiriidan

Käyttö- ja vaihtoarvon,

Uuden, toiminnassa

Kaksoissidos (Enge-

kärjistyminen

hyötyjen ja haittojen väli-

mahdollisen ratkaisun

ström, 2002)

nen punnitseminen

valinta

Mallin muodostaminen

Orientoituminen va-

Mallin muodostaminen

uudesta toiminnas-

linnan mukaiseen toi-

uudesta toiminnasta

ta/merkitysperspektiivistä

mintaan

(Engeström, 1992)

Uuden osaami-

Konkreettiset, uuden mal-

Uuden henkilökohtai-

Ulkoistaminen: sovel-

sen hankkimi-

lin käyttöönottoon liittyvät

sen mielen muodos-

taminen

nen

oppimisteot

taminen toiminnan

toimintaympäristöön

Uuden toimin-

kohteeseen

(Engeström, 1992)

nan käyttöön-

Motivoituminen muu-

otto

tokseen

Uusi ratkaisu

Vakiinnutta-

Uuden toimintamallin

Uuden henkilökohtai-

todelliseen

Arviointi: uuden toi-
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minen ja arvi-

kriittinen arviointi

ointi

sen mielen mukainen

mintamallin toimivuu-

toiminta

den kriittinen tarkastelu
Kontrolli: oppimisprosessin arviointi ja kehittäminen.
(Engeström, 1992)
Tarpeiden ja tekojen
vaihe (Bratus &
Lishin, 1983)

Tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden kertomuksissa tarvetila tulee esille jumitilanteena, jossa aikaisemmat, vakiintuneet keinot työhön liittyvän henkilökohtaisen mielen
tyydyttämiseen eivät enää riitä. Jumitilanteen taustalla on monenlaisia työtoiminnan muutokseen, elämäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyviä ilmiöitä, jotka kietoutuvat yhteen
monisyisiksi ongelmakimpuiksi. Kunkin haastateltavan kertomuksesta kuuluu vakiintunut
merkitysperspektiivi, joka liittyy työn henkilökohtaiseen mieleen tai vakiintuneisiin oman
elämän käsikirjoituksiin. Nainen A on AINA löytänyt uuden ammatillisen suunnan lähtemällä koulutukseen. Nainen B on AINA pitänyt työn henkilökohtaisen mielen lähteenä
vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Nainen C on AINA työskennellyt lähellä arkea ja halunnut olla lähiesimies. Nainen C on AINA hakeutunut haastaviin tehtäviin ja halunnut olla
kehityksen käynnistäjänä ja sitä eteenpäin viemänä voimavarana. Mies A on AINA pitänyt
mielekkäänä fyysistä suoriutumista ja käsin tehtävää työtä. Nämä merkitysperspektiivit
eivät eri syistä enää ole olleet käyttökelpoisia ja niiden pohjalta rakentuneet tavat toimia
eivät ole enää onnistuneet.
Vakiintuneiden merkitysperspektiivien ja käsikirjoitusten muuttamiseen valmistava oppimistehtävä on niiden kriittinen tarkastelu. Tämän toteuttamiseksi tarvetilassa on loogista
toiminnanteoreettisen tutkimussyklin mukaisesti selvittää historiallisesti niiden synty ja
liittyminen työn henkilökohtaiseen mieleen. Haastateltavien kertomusten perusteella merkitysperspektiivit ja käsikirjoitukset liittyvät oman ammatillisen kehityksen lisäksi tiiviisti
myös elämäntilanteen ja terveydentilan muutoksiin sekä työtoiminnan kehitykseen, joten
ne on liitettävä historialliseen analyysiin. Historiallinen analyysi on syytä ulottaa myös
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tulevaisuuteen arvioimalla ainakin työtoiminnan kehityssuuntia. Tämä on tärkeää siksi, että
uudistava oppiminen ei voi olla ristiriidassa työtoiminnan tulevan kehityksen välillä.
Tarvetilassa toinen oppimistehtävä on toiminnanteoreettisen tutkimussyklin mukaisesti
toiminnan nykytilan analyysi. Siihen liittyen tarvitaan kattava katsaus työtoimintaan, elämäntilanteeseen ja terveydentilassa vaikuttaviin asioihin. Nykytilan analyysi tuo esille toiminnan mahdollisuudet ja rajoitteet. Sen tuloksena on mahdollista saada aikaan käsitteellinen ristiriita entisen ja nykyisen toiminnan kohteen välillä. Haastatteluissa kuuluu puhe
siitä, että toiminnan kohteen muuttumisen tunnistaminen on tarvetilassa vaikeaa, ja tämä
rajoittaa toiminnan mahdollisuuksia. Uuden henkilökohtaisen mielen rakentaminen muuttuneeseen toiminnan kohteeseen vähintäänkin hidastuu, ellei kohteen muutosta tunnista.
Tämän ristiriidan tunnistaminen voi toimia motivoivana voimana uudistavan oppimissyklin
seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä.
Vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa oppimistehtävänä on uudistavaa oppimista eteenpäin
vievien, kokonaistilanteen ja sen historiallisten kehitysmahdollisuuksien huomioon ottavien vaihtoehtojen etsiminen ja konkretisointi. Haastateltavien kertomuksissa kuuluu puhe
siitä, että vaihtoehtojen kirjoa lisää niiden hakeminen yhteistyössä muiden ihmisten kanssa,
ja työelämässä olevilla erityisesti lähiesimiehen tuki on tässä tärkeää. Vastaavasti vaihtoehtojen hakemista hidastaa ja niiden kirjo on pienempi, jos vaihtoehtoja haetaan yksin. Kukin
haastateltavista on tilanteessa, jossa vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa tehtävänä on ottaa
huomioon myös terveydentilan muutosten aiheuttamat rajoitteet. Vaihtoehtojen konkretisoimiseen vaikuttavat myös elämäntilanteen asettamat ehdot.
Ristiriidan kärjistymisen vaiheessa oppimistehtävänä on valinta. Ristiriitana haastateltavien
kertomuksissa kärjistyy käyttö- ja vaihtoarvon välinen ristiriita, toisin sanoen muutokseen
liittyvien hyötyjen ja haittojen punnitseminen. Tämä ristiriita ei siis vielä kohdistu uuden ja
vanhan henkilökohtaisen mielen välille. Tämän jälkeen uudistavan oppimisen syklillä on
edessä uusi ratkaisu – tässä vaiheessa tehtävänä on mallin muodostaminen uudesta toiminnasta, eli varsinaisen merkitysperspektiivin muutokseen tähtäävän suunnitelman tekeminen. Tämän jälkeen, kuten naisen C puheessa kuuluu – kun uusi kohde on valittu, pystyy
rakentamaan henkilökohtaista mieltä uuteen kohteeseen, ja tämä tukee työhyvinvointia
vieläpä niin, että aikaisemmat kuormittavat asiat eivät tunnu samalla tavalla merkityksellisiltä. Naisen C puheessa ei haastatteluiden aikana vielä kuulu puhetta toiminnan arvioinnis-
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ta. Tämä vaihe on kuitenkin kuvattu johdonmukaisesti aikaisemmassa tutkimuksessa, joten
sen voi sisällyttää tähän analyysiin.

5.3 Uudistavan oppimisen vaiheet
Haastatteluissa mukana olevien ihmisten kertomuksissa uudistavan oppimisen vaiheet etenevät pääpiirteittäin samassa järjestyksessä. Näissä tarinoissa järjestys on tutkimushypoteesin mukainen, eli tarvetilan jälkeen tulee hakuvaihe, joka voidaan jakaa kahteen osaan,
vaihtoehtojen hakemisen vaiheeseen ja sitten ristiriidan kärjistymisen vaiheeseen eli valintatilanteeseen. Tämän jälkeen on edessä uuden mallin luominen uudesta toiminnasta eli
uusi ratkaisu ja lopuksi uuden käyttöönotto sekä vakiinnuttaminen ja arviointi. Kuhunkin
vaiheeseen kuuluvat oppimistehtävät olen kuvannut edellisen luvun taulukossa 4.
Tarvetilasta, jota Bratusin (1983) mukaan luonnehtii kaipaus johonkin, jolla ei ole vielä
kohdetta, edetään näissä kertomuksissa hakemaan tätä kohdetta. Vaihtoehtojen etsimisen
vaiheessa on kyse uuden, henkilökohtaista mieltä tyydyttävän kohteen etsiminen. Toisin
sanoen vastataan kysymyksiin siitä, mitä halutaan tehdä ja mikä on toiminnassa mahdollista. Ristiriidan kärjistymisen vaiheen kaksoissidos on myös valinta halun ja mahdollisuuksien välillä
Vaiheiden välillä eteneminen ei kuulu haastateltavien puheessa selväpiirteisinä, yhtäkkistä
siirtymisenä vaiheesta toiseen. Oppimisprosessi etenee pikemminkin pieninä askelina eteen
ja taaksepäin. Siihen kuuluu myös mikrosyklejä, joissa ratkotaan lyhyellä aikavälillä arkipäiväisiä ristiriitoja uuden ja vanhan kohteen välillä, kuten Naisen A kertomuksessa kuuluu. Myös nämä mikrosyklit etenevät vaiheittain tarvetilasta eteenpäin samassa järjestyksessä kuin uudistavan oppimisen sykli. Sykli voi edetä työnjaollisina ratkaisuina, joka ei
sinänsä johda uudistavaan oppimiseen mutta auttaa hallitsemaan paremmin työhyvinvoinnin ongelmia. Esimerkiksi Nainen B arvioi pystyvänsä työaikaa lyhentämällä suoriutumaan
entistä paremmin töistään, vaikka ei ole kyennytkään muodostamaan uutta henkilökohtaista mieltä muuttuneeseen kohteeseen.
Yllättävät muutokset toiminnassa voivat myös palauttaa syklillä etenemisen takaisin tarvetilaan, kuten Naisen C kertomuksessa kuuluu. Naisen C kertomuksessa kuuluu myös se,
että uudistavan oppimisen edetessä uuden ratkaisun ja uuden käyttöönoton vaiheisiin työhyvinvointi kohenee ja työhön liittyviä, aikaisemmin kuormittavia ilmiöitä pystyy käsitte-
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lemään paremmin kuin aikaisemmissa vaiheissa. Naisen C puheessa kuuluu myös se, että
varsinainen motivaatio uudistavaan oppimiseen alkaa muodostua, kun uusi kohde on valittuna. Miehen A kohdalla sykli näyttää etenevän samaan tapaan kuin Naisella C uuden
käyttöönoton vaiheeseen, mutta hänen puheestaan ei kuulu henkilökohtaisen mielen muodostumista uuteen kohteeseen. Miehen A valinta kuulostaa olevan elämäntilanteen ehtojen
sanelema pakko, jolla hän yrittää hallita omaa elämäänsä ja turvata perheen toimeentulon.
Naisen D kertomuksessa kuulostaa käyvän niin, että hän jää kokonaistilanteen analyysin
aikana syklin alkuvaiheeseen tarvetilan ja vaihtoehtojen etsimisen välimaastoon.
Seuraavassa kuvassa (kuva 11) tiivistän vastauksen tutkimuskysymykseen 2 syklimalliin,
johon sisällytän myös edellisen luvun taulukossa 4 esittämäni oppimistehtävät vaiheittain.
Syklissä näkyvät tämän tutkimuksen haastateltavien puheissa esiin tulevat uudistavan oppimisen vaiheet. Sisällytän uudistavan oppimisen syklimalliin myös hypoteesin motivaation syntymisestä. Naisen C kertomuksessa kuuluu, että uuden käyttöönoton vaiheessa hän
on motivoitunut ratkaisemaan työn muutokseen liittyviä pulmia – jopa siinä määrin, että
tekee sitä aamuöisin, eikä se kuulosta kuormittavalta. Puheen analyysi motivaation syntymisen näkökulmasta voisi antaa tietoa siitä, missä vaiheessa motivoituminen käytännössä
alkaa ja miten sen kehittyminen etenee. En ole analysoinut aineistoa motivaation syntymisen näkökulmasta, joten esitän sen tässä hypoteesina.
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Kuva 11. Uudistavan oppimisprosessin vaiheet ja oppimistehtävät eri vaiheissa.

Uudistavan oppimisen sykli on tutkimuksessa mukana olevien viiden henkilön kokonaistilanteen analyysissä hyvä tilanteen tulkinnan väline. Sen vahvuutta kuvastaa hyvin se, että
aineistossa mukana olevien selontekojen huolellinenkaan lukeminen ei muuta haastattelijan
tilanneanalyysin yhteydessä yhdessä haastateltavan kanssa tehtyä tulkintaa.
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6. POHDINTA
Diskursiiviset tutkimusmenetelmät sopivat tämän tutkimuksen perusteella hyvin toiminnanteoreettiseen tutkimukseen. Toiminnan teorian keskeinen ajatus on ajattelun ja kielen
yhteys, ja tässä tutkimuksessa mukana olevien kokonaistilanteen analyysin kohteina olevien kuntoutujien puheista muodostuu paljon puhuvia kertomuksia yksilöllisestä uudistavasta
oppimisesta. Kielen tutkiminen toiminnassa antaa syvällisen kuvan kulttuurisen toiminnan
muutoksen eri tasojen yhteydestä toisiinsa ja yksittäisten oppijoiden uudistaviin oppimisprosesseihin.
Tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa on syytä ottaa huomioon, että osa puolistrukturoidun haastattelun kysymyksistä on tehty yhden ammatillisen kehityksen syklin version
pohjalta, jossa kehitys etenee tämän tutkimuksen hypoteesien mukaisessa järjestyksessä.
Kriittisesti tarkastellen tämä on saattanut jonkin verran vaikuttaa siihen, miten haastateltavat puhuvat. Toisaalta erityisesti Naisen C tilanteesta, joka on edennyt ennen kokonaistilanteen analyysin käynnistymistä uudistavan oppimisen syklillä uuden käyttöönoton vaiheeseen, voi tunnistaa oppimisprosessin etenemisen tarvetilasta vaihtoehtojen etsimiseen,
ristiriidan kärjistymiseen, uuden ratkaisun ja toimintamallin rakentamiseen ja edelleen uuden käyttöönottoon. Naisen C puhe siis tukee johdonmukaisesti tämän tutkimuksen havaintoa siitä, että uudistavan oppimisen vaiheet etenevät pääpiirteittäin määrätyssä järjestyksessä.
Tulosten sovellettavuuden suhteen minua kiinnostaa eniten ammatillisen kuntoutuksen
näkökulma. Sovellettavuuden ja yleistettävyyden näkökulmasta olen tarkoituksella kuvannut uuden henkilökohtaisen mielen muodostumista uudistavana oppimisprosessina enkä
ammatillisen kehityksen syklinä. Olen valinnut tämän näkökulman siitä syystä, että tulosten tulkinnassa huomio kiinnittyisi alusta pitäen siihen, että uudistava oppimisprosessi voisi koskea muitakin kuin työelämässä olevia ihmisiä. Työelämässä olevien ihmisten osalta
tutkimustulokset tukevat seuraavia päätelmiä:
1. Uudistavan oppimisen sykli on toimiva ammatillisen kehityksen tulkinnan väline.
Sen avulla on mahdollista ohjata työelämässä mukana olevia ihmisiä tekemään valintoja, jotka auttavat uudistamaan työhön liittyvää henkilökohtaista mieltä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.
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2. Työelämässä mukana olevat ihmiset päätyvät ajoittain jumitilanteisiin, joissa aikaisemmin toimineet toimintatavat eivät enää onnistu. Tällaisten tilanteiden taustalla
on työn muutoksia sekä elämäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyviä huolia. Jumitilanteesta etenemiseksi tarvitaan uudistavaa oppimista, jonka myötä on mahdollista
löytää ratkaisuja, jotka parantavat mahdollisuuksia jatkaa työelämässä.
3. Haastattelutilanteessa riittävän käsityksen saamiseksi ihmisten kokonaistilanteesta
tarvitaan hyviä teoreettisia välineitä, joiden avulla pystytään rakentamaan jaettuja
merkityksiä ja tekemään perusteltuja kiteytyksiä kokonaistilanteesta. Toiminnan
teoria tarjoaa tällaiset työvälineet.
4. Työelämässä olevien terveydentilaan liittyviä työssä selviytymisen ongelmia ei
voida tulkita pelkästään terveysnäkökulmasta. Työhyvinvointia on tutkittava kokonaisuutena jossa otetaan huomioon terveydentilan ohella myös työtoiminnan historiallinen kehitys ja tulevat muutokset, työn henkilökohtaisen mielen rakentuminen
toiminnassa ja elämäntilanteessa työhyvinvointiin vaikuttavat asiat.
5. Kokonaistilanteen analyysin käytännön sovellettavuuden näkökulmasta tulee haastatteluaineiston perusteellisen analyysin myötä näkyväksi myös se, että menetelmä
on aikaa vievä ja siten kallis. Mikäli kokonaistilanteen analyysin käyttöä halutaan
laajentaa, on jatkossa tarpeellista myös pyrkiä operationalisoimaan menetelmää nopeammin toteutettavaksi ja keveämmäksi.
Tulosten yleistettävyyden näkökulmasta ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa nousevat
esille työntekijät, jotka ovat työkyvyn alenemisen tai menetyksen takia rakentamassa uutta
työuraa ja nuoret, jotka eivät ole vielä päässeet työuran alkuun. Uudistavan oppimisen syklin käytöstä ohjausvälineenä näiden ryhmien kanssa voi tutkimustulosten perusteella tehdä
seuraavia oletuksia:
1. Työelämän ulkopuolelle joutuminen esimerkiksi työkyvyttömyyden takia aikaisemman ammatinmukaiseen työhön on samankaltainen jumitilanne, johon työelämässä olevat saattavat päätyä työn muutoksen, terveydentilan huononemisen ja
elämäntilanteen kuormitustekijöiden takia. Tällaista jumitilannetta voi luonnehtia
henkilökohtaisen mielen kiinnittyminen aikaisempaan ammatinmukaiseen työhön,
josta eteenpäin pääsemisessä uudistavan oppimisen sykli voi toimia ammatillisen
ohjaajan työvälineenä.
2. Niiden kohdalla, jotka eivät vielä ole syystä tai toisesta vielä päässeet työelämään,
vastaava jumitilanne voi liittyvä merkitysperspektiiviin, jossa työelämään siirtymi-
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nen ei ole käytettävissä olevien vaihtoehtojen joukossa. Tällaisen merkitysperspektiivin muuttamisen ohjausvälineenä uudistavan oppimisen sykli voi olla käyttökelpoinen ohjausväline.
Yleisellä työelämässä oppimisen ja koulutusjärjestelmän tasolla tutkimustulosten perusteella voi pohtia uudistavan oppimisen merkitystä työelämän muutoksen ja yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen lisääntymisen näkökulmasta. Yksi työelämän muutossuunta, joka näkyy tämän tutkimuksen lähdekirjallisuudessa ja kuuluu haastateltavien puheesta on verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntyminen. Tämä johtaa mitä ilmeisimmin
siihen, että yhteisen oppimisen tarve lisääntyy. Yhteiseen oppimiseen liittyvän henkilökohtaisen mielen rakentamisesta tulee luultavasti yhä tärkeämpi työelämätaito siitä syystä, että
henkilökohtainen mieli näyttää tämän tutkimuksen tulosten perustella liittyvän motivaation
syntymiseen. Uudistavan oppimisen vaiheiden tunnistaminen voi toimia välineenä myös
tietoiseen motivoitumiseen, joka saattaa olla ratkaisevan tärkeä väline työelämän muutoksissa mukana pysymiseksi.
Tämän tutkimuksen tulokset herättävät myös monenlaisia jatkotutkimuksen tarpeita. Pelkästään nyt tutkimiani viiden ihmisen haastatteluita voisi tutkia muistakin kuin uudistavan
oppimisen näkökulmasta. Aineistosta olisi mahdollista tutkia työterveyshoitajan, esimiehen
tai ammatillisen ohjaajan toiminnan näkökulmasta ja selvittää heidän osallisuutensa vaikutuksia uudistavaan oppimiseen. Aineisto antaisi mahdollisuuden tutkia myös uudistavaa
oppimista syvemmin, ja kaikkien kahdenkymmenen tallennetun haastateltavan puheen
tutkiminen voisi vahvistaa tämän tutkimuksen havaintoja. Edelleen olisi mahdollista toiminta- tai designtutkimuksen avulla selvittää ammatillisen ohjaajan roolia uudistavan oppimisen tukemisessa ja näille tutkimuksille luonteenomaiseen tapaan tukea toiminnan kehittymistä laadullisesti entistä paremmaksi. Toiminnanteoreettisen tutkimussyklin mukaan
tämä tutkimus asettuu lähinnä nykytilan havainnointiin, ja historiallisen kehityksen selvittämiseksi yksi mahdollisuus olisi ottaa tutkimuskohteeksi aineiston haastateltaville työterveyshuollossa tehdyt tilanneanalyysit ja selvittää kuinka paljon tehdyissä kokonaistilanteen
analyyseissä käsitykset työhyvinvointiin vaikuttavista asioista täydentyvät. Tutkimussyklillä olisi tämän jälkeen mahdollista siirtää kokonaistilanteen analyysin toteutusta työterveyshuoltoon ja lopuksi havainnoida sitä, kuinka paljon tämä parantaa Kansaneläkelaitoksen
tekemien kuntoutuspäätösten osuvuutta. Yksi mahdollinen tutkimussuunta olisi ottaa tutkimuksen kohteeksi uudistavan oppimisen syklin käyttö työelämän ulkopuolella olevien
ihmisten ammatillisen kuntoutuksen välineenä. Yksilöllisten oppimisprosessien tutkiminen
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toiminnanteoreettisessa viitekehyksessä tarjoaa nopeastikin arvioiden laajan tutkimuskentän, jota ei juuri ole toiminnan teorian kolmannen aallon tutkimuksissa kartoitettu.
Nostan lopuksi esille kolme mielestäni merkittävää havaintoa, jotka tämä tutkimus tuottaa.
Ensimmäinen on edellä pohtimani kokonaistilanteen analyysin ajallinen kesto ja taloudelliset kustannukset. Yksi mahdollisuus olisi selvittää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kokonaistilanteen analyysin välineenä yhdistämällä analyysiin esimerkiksi tietokoneavusteisen yhteistoiminnallisen oppimisen teoriaa ja sovelluksia. Tämän kehityssuunta saattaisi
antaa mahdollisuudet koko ammatillisen kuntoutuksen laadulliseksi uudistamiseksi niin,
että toiminnassa yhdistyisivät laitos- ja avomuotoisen toiminnan parhaat puolet. Niukkenevilla taloudellisilla resursseilla voisi teknologiaa hyödyntämällä olla mahdollista jopa
nykyisestä laajentaa ammatillisen kuntoutuksen savutettavuutta ja vaikuttavuutta.
Toinen havainto on se, että kaikissa haastattelussa mukana olevissa tarinoissa kuuluu niiden yhteys toimintaan. Ensiksikin ne ovat yhteydessä paradigmatason muutoksiin maailmanlaajuisesti, omassa yhteiskunnassamme ja työelämässä, jotka olen nimennyt tässä tutkimuksessa DISKURSSEIKSI KAPITEELEILLA. Tarinat ovat yhteydessä myös työpaikkatason kehitykseen, Diskursseihin isolla alkukirjaimella. Nämä molemmat ovat kokonaistilanteen analyysin ajankohtana tai sen lähellä asettaneet tutkimuksessa mukana olevat ihmiset tarvetilaan, jossa entiset merkitysperspektiivit eivät ole riittäneet eivätkä entiset tavat
toimia ole olleet työhyvinvoinnin kannalta mielekkäitä. Yksilölliset oppimisprosessit ovat
näissä kertomuksissa johdonmukaisesti yhteydessä toimintaan, ja niitä on näin ollen tulkittava myös yhteydessä toimintaan.
Kolmas havainto liittyy toiminnan teorian kehityssuuntiin. Toiminnan teoria kehittyy yhtäältä keskenään vuorovaikutuksessa olevien toimintajärjestelmien ja niiden jaettujen ja
osittain keskenään kilpailevien kohteiden tutkimukseen ja toisaalta sisäänpäin, yksittäisten
ihmisten oppimiseen, läpikäymisen, henkilökohtaisen mielen ja emootioiden, kenties motivaationkin tutkimukseen (Engeström & Sannino, 2010). Viiden haastateltavan johdonmukaisen puheen perusteella toiminnan teoreettisessa tutkimuksessa ei ole syytä tehdä tällaista jakoa. Ekspansiivisen oppimisen tutkimuksessa on kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, miten yksilölliset oppimisprosessit sen yhteydessä etenevät, ja vaikuttaa siltä, että
oletus on ollut, että yhteisön oppiessa ekspansiivisesti myös sen yksittäiset jäsenet samalla
uudistuvat. Tämä voi pitää paikkansa, mutta se olisi syytä varmistaa tutkimalla ekspansiivisen oppimisen yhteydessä myös uudistavia oppimisprosesseja.
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Toiminnan teorian laajetessa entistä enemmän toisiinsa yhteydessä olevien verkostojen
tutkimukseen laajenee samalla sen kriittinen näkökulma. On nähdäkseni perusteltua väittää, että toiminnan teoria on kriittinen teoria, koska sen toimintatutkimuksissa on tuettu
toimintajärjestelmien muuttumista niin, että ne ovat ekspansiivisesti oppimalla mukautuneet ympärillä tapahtuviin paradigmatason muutoksiin. Taloudellisen kehityksen pitkät
aallot ja taloudellis-teknisen paradigman muutokset voivat olla väistämättömiä mutta niihin reagoidaan uusliberalistisen talousajattelun vallitessa helposti yksilöiden ja yhteisöjen
ratkottavina ongelmina. Emansipaatio on ollut ikään kuin vapautumista keinottomuudesta
vaikuttaa työn kehittämiseen ja työn muutoksiin. Toiminnan teoria ei ole kuitenkaan kritisoinut noiden muutosten ehtoja, joista osa on mitä ilmeisimmin arvovalintoja. Toiminnanteoreettiseen tieteelliseen keskusteluun on alkanut nousta tällaista kehitystä kritisoivia ääniä. Väestön kasvu, ilmaston muutos, taloudellis-tekninen kehitys ja muut globaalit ilmiöt
on otettu esille ”pakenevina kohteina” (Engeström, 2009) ja niiden ehtojen kritiikki on
alkanut nousta keskusteluun. Näillä edellytyksillä toiminnan teoria on jonkin verran palannut juurilleen, marxilaiseen kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiin.
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS
Laadullinen tutkimus tutkii merkityksiä niissä yhteyksissä, joissa ne ilmenevät. Siihen liittyy oleellisesti aineiston tulkitseminen, ja tutkijan tehtävänä on heittäytyä aktiiviseen vuorovaikutukseen aineiston kanssa. Tulkintaan liittyy väistämättä subjektiivinen elementti,
joka on syytä ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. (Willig, 2008, s.
149). Tieteen traditiossa luotettavuuden kuvaajana on käytetty reliabiliteettia ja validiteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan perinteisesti mittaamisen toistettavuutta, eli sitä kuinka
pysyviä ja johdonmukaisia mittaustulokset eri mittauskerroilla ovat. Validiteetilla taas arvioidaan sitä, kuinka aineisto tai tutkimusasetelma mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata.
(Ks. esim. Metsämuuronen, 2006). Reliabiliteetin ja validiteetin avulla on siis arvioitu erityisesti mittauksen ja mittareiden luotettavuutta, joten laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on haettava toisenlaisia luotettavuuskriteereitä.
Reliabiliteetti, mittauksen toistettavuus, eli tulosten pysyvyys on laadullisen tutkimuksen
kannalta pulmallinen siksi, että oletus tutkimuksen subjektiivisuudesta väistämättä johtaa
ajatukseen siitä, että mittaustulos vaihtelee mittaajan mukaan. Laadullisen tutkimuksen
tavoitteena ei kuitenkaan ole määrällinen mittaaminen, vaan tutkittavan ilmiön ymmärtäminen ja selittäminen. Reliabiliteetin näkökulmasta laadullisen tutkimuksen tärkein testi on
näin ollen sen laatu, ja oikeastaan reliabiliteetin käsite on laadullisessa tutkimuksessa epäolennainen (Golafshani, 2003). Voidaan jopa väittää, että mikäli laadullista tutkimusta joudutaan arvioimaan reliabiliteetin näkökulmasta, on se merkki siitä, että tutkimus ei ole hyvin tehty (Stenbacka, 2001). Toisin sanoen, jos laadullinen tutkimus on validi, ei ole tarvetta arvioida sen reliabiliteettia (Glenn, 2010, s. 146). Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetin
näkökulmasta siis keskeistä on koko tutkimusprosessin ja -asetelman huolellinen kuvaaminen (Stenbacka, 2001), jotta on mahdollista arvioida, että tutkija on noudattanut tutkimusasetelmassa kuvaamiaan menetelmiä.
Validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä, ja tähän olen jo viitannut pohdinnassa. Sisäinen
validiteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta, eli laadullisen tutkimuksen kohdalla lähinnä sitä ovatko käsitteet oikeita ja onko teoria oikein valittu. Sisäistä validiteettia voidaan tarkastella tarkemmin vielä jakamalla se sisällön validiuteen ja käsitevalidiuteen, jotka ovat molemmat käsitteellisiä ja teoreettisia tarkasteluita. Sisällön validiudessa arvioidaan sitä, ovatko käsitteet teorian mukaisia ja oikein operationalisoituja ja kattavatko ne
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riittävän laajasti tutkimuksen olevan ilmiön. Käsitevalidius tarkentaa sisällön validiuden
yksittäisten käsitteiden tasolle – mikäli tutkittava ilmiö noudattaa teoriaa, sille pitäisi löytää
tukea aineistosta. (ks. esim. Metsämuuronen, 2006, s. 64–65, s. 116–120). Nämä validiteettitarkastelut pohjautuvat kuitenkin pitkälti kvantitatiiviseen tutkimustraditioon, ja laadullisen tutkimuksen validiteetin arvioinnissa on paikallaan hyödyntää toisenlaisia menetelmiä kuitenkaan hylkäämättä täysin sinänsä perusteltuja validiteetin arviointimenetelmiä.
Yleensä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa pidetään tärkeänä triangulaatiota ja tutkittavien osallistamista tutkimuksen luotettavuuden arviointiin (ks. esim. Glenn,
2010, s. 160–164). Silverman (2010, s. 278–286) toteaa kuitenkin, että nämä eivät ole alkuunkaan riittäviä ehtoja ja hän ehdottaakin laadullisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun ja luotettavuuden arviointiin viisikohtaista menetelmää joka sisältää:
1) objektiivisuuden tavoittelemisen pyrkimällä kumoamaan ja kyseenalaistamaan oletuksia
2) jatkuvan vertailun etsimällä aineistosta tietoa, jolla testata hypoteeseja
3) kattavan tiedon käsittelyn (vrt. kattavuus ja syvyys tutkimuksen kehyksessä)
4) poikkeavien tietojen analysoinnin ja
5) tarkoituksenmukaisen taulukoinnin.
Silvermanin listaa voi vielä täydentää Glennin (2010, s. 160–164) esittämillä periaatteilla,
joilla luotettavuutta tutkitaan myös ottamalla huomioon
1) riittävän neutraliteetin,
2) kattavan ja riittävän pitkän aineiston keruun ja mahdollisimman tarkan dokumentaation,
3) vertaisarvioinnin eli keskustelut tutkimuksen kuluessa tiedeyhteisön kanssa
4) sopivan täydentävän materiaalin käytön.
Lisäksi Glenn (2010, s. 160–164) liittää luotettavuusarviointiin sisällön ja käsitevalideettiin
kuuluvia periaatteita kuten aineiston rakenteellisten suhteiden, teorian mukaisen tiedonkeruun ja sovellettavuuden, siirrettävyyden sekä toistettavuuden huomioon ottamista. Edelleen myös yleistettävyys eli ulkoinen validiteetti on Glennin (2010) mukaan tärkeä osa
tutkimuksen luotettavuuden arviointia.
Glenn (2010, s. 164) toteaa, että tutkimus on sitä luotettavampi, mitä useampi yllä mainituista kriteereistä täyttyy, mutta tuskin mikään tutkimus täyttää niitä kaikkia. Täydentävänä
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kommenttina Cho (2006) toteaa, että laadullisen tutkimuksen validiteetin arvioinnissa on
tärkeää ottaa huomioon arvioitavan tutkimuksen viitekehys ja metodologia ja pyrkiä kokonaisvaltaiseen luotettavuuden arviointiin. Näin ollen on syytä vielä kuvata lyhyesti diskurssianalyyttisen tutkimuksen validiteetin arviointia yleisesti ja diskursiivisen psykologian
luotettavuuden arviointia erityisesti.
Remes (2003, s. 62–66) on kuvannut perusteellisesti diskurssianalyyttisen tutkimuksen
luotettavuuden arviointia. Tämän yhteenvedon mukaan diskurssianalyyttisen tutkimuksen
laadun arvioinnille on tärkeätä koko tutkimusprosessin ja siinä tehtyjen valintojen arviointi
suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Oleellista on myös ottaa huomioon tutkimussuuntauksen
kokonaisvaltainen erityisluonne, jonka takia perinteisesti tutkimuksen arviointiin käytetyt
välineet ovat liian kapea-alaisia. Remeksen (2003, s. 62–66) diskurssianalyysin eri traditioiden analyysi osoittaa, että tutkimuksen arviointi on suhteutettava kunkin tradition menetelmiin ja tutkijan on luotettavuuden arvioinnissa tarkasteltava tekemiensä valintojen suhdetta valittuun tutkimusmenetelmään. Tällöin teknisellä tasolla tarkastellaan mm. aineiston
valintaa, menetelmävalintoja ja esille analysoidun diskurssin suhdetta muihin teorioihin,
praktisella tasolla aineiston keräämistä ja analyysitavan valintaa ja kriittisellä tasolla perustellaan sitä miksi aineisto on valittu juuri diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteeksi ja
esitetään ontologiset ja epistemologiset perusteet. Remes (2003) hyödyntää omassa tutkimuksessaan myös diskurssianalyysin eri traditioiden triangulaatiota, eli tutkii aineistoa
kaikkien kolmen esittämänsä diskurssianalyysin tradition näkökulmasta, mikä ilman muuta
parantaa analyysin laatua.
Willig (2008, s. 154–156) toteaa, että sekä diskursiivista psykologiaa että foucaultilaista
diskurssianalyysiä on paras arvioida kiinnittämällä huomiota niiden tuottamien selontekojen laatuun. Tällöin se on tärkeää se, onko tutkimus selkeä, sisäisesti johdonmukainen ja
riittävästi eritelty. Arvioinnissa on kysymys pikemminkin laadun kuin validiteetin ja reliabiliteetin arvioinnista. Aineiston tulkinta ei silti ole tutkijan subjektiivista tulkintaa, koska tutkimus perustuu systemaattiseen, sykliseen prosessiin, jossa tutkijan tehtävänä on koko ajan tarkastella kriittisesti omia ennakko-oletuksiaan ja hypoteesejaan. Jotta lukijan olisi
mahdollista arvioida tutkijan tekemiä tulkintoja, on koko tutkimusprosessi tehtävä mahdollisimman läpinäkyväksi – juuri läpinäkyvyyden varmistamiseksi tutkimusraportissa on
välttämätöntä kuvata metodit perusteellisesti.
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Tässä tutkimuksessa olen luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta pyrkinyt kuvaamaan
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mahdollisimman tarkasti kuitenkin ottaen huomioon tutkimusekonominen näkökulma. Lisäksi olen kuvannut tämän tutkimuksen asemaa
laadullisen tutkimuksen kentässä ja perustellut menetelmävalinnat laadullisen tutkimuksen
eri traditioiden näkökulmasta. Olen kuvannut myös tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat, joskin tämä kuvaus on lähinnä tutkimusekonomisista syistä varsin pintapuolinen. Luotettavuuden arviointiin liittyen myös tutkimuksen menetelmävalinnat löytyvät teoriaosasta, jossa olen perustellut diskurssianalyysin ja diskursiivisen psykologian
sekä foucaultilaisen diskurssianalyysin käyttäminen toiminnanteoreettisen tutkimuksen
menetelminä. Tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi olen myös kuvannut tutkimuksen
kehyksen huolellisesti. Luotettavuuden lisäämiseksi olen hakenut näkökulmia tutkimuskysymyksiin sekä toiminnan teorian että uudistavan oppimisen teorian näkökulmasta. Aineiston analyysissä olen soveltanut toiminnanteoreettista tutkimussykliä ja diskurssianalyysissä
hyödyntänyt kahden eri tradition menetelmiä.
Edellä esittämiäni Silvermanin (2010) ja Glennin (2010) kuvaamia luotettavuuden arvioinnin kriteereitä soveltaen voin lisäksi todeta, että
1) Lukuisten aineiston lukukertojen myötä olen jatkuvasti pyrkinyt kriittisesti arvioimaan tutkimushypoteesissa esittämiäni oletuksia ja olemaan mahdollisimman objektiivinen tuloksia tulkitessani.
2) Lukuisten aineiston lukukertojen avulla olen myös toistuvasti testannut esittämiäni
hypoteeseja.
3) Olen käsitellyt aineiston on tutkimuskysymysten näkökulmasta kattavasti ja syvällisesti. Aineisto on erittäin laaja, ja sitä olisi mahdollista analysoida monesta muustakin näkökulmasta, joita olen esitellyt pohdinnassa.
4) Olen myös pyrkinyt hakemaan aineistosta hypoteeseista poikkeavia tietoja ja esittänyt ne tulosten analyysin yhteydessä.
5) Olen kuvannuta aineistoa taulukoiden ja kuvien muodossa, joihin olen pyrkinyt tiivistämään tulokset mahdollisimman havainnollisesti.
6) Aineiston tulkinnan neutraliteetin näkökulmasta olen kuvannut teoriaosassa haasteita, joita oma positioni tutkijana asettaa suhteessa siihen, että olen toiminut aineiston keruun yhteydessä kokonaistilanteen analyysiin osallistuvana työntekijänä.
Olen nähdäkseni onnistunut tutkimusmenetelmän valinnan ja menetelmän huolelli-
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sen noudattamisen avulla takaamaan riittävän neutraliteetin omasta positiostani
huolimatta.
7) Aineiston käsittelyn luotettavuutta olisi parantanut perehtyminen myös haastatteluista tehtyihin tallenteisiin. Tutkimusekonomisesta näkökulmasta tämä olisi käynyt
mahdottomaksi aineiston laajuuden vuoksi.
8) Vertaisarvioinnin aikaansaamiseksi olen antanut tutkimuksen luettavaksi ennen sen
viimeistelyä toiminnanteoriaan perehtyneiden tutkijoiden luettavaksi. Kommentoinnin perusteella olen tehnyt korjauksia teoriaosaan ja tarkastellut kriittisesti tutkimustuloksia.
9) Täydentävää materiaalia olisi ollut mahdollista hakea esimerkiksi työelämän muutosta käsittelevistä lehtiartikkeleista tai keräämällä aineistoa ammatillisessa kuntoutuksessa olevilta ihmisiltä. Tutkimusekonomisista syistä tämä ei ole ollut mahdollista.
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta voin lopuksi
todeta, että olen mahdollisimman hyvin noudattanut Remeksen (2003, 2006) esittämiä diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin perusteita perustelemalla aineiston valinnan, kuvaamalla sen keräämisen ja käsittelyn ennen varsinaista analyysiä ja perustellut diskursiivisten menetelmien valinnan analyysivälineeksi. Näin ollen diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin tekniset, praktiset ja kriittiset edellytykset täyttyvät. Diskursiivisen psykologian näkökulmasta tutkimuksen luotettavuutta voi
arvioida helposti, koska tutkimusprosessi on läpinäkyvä ja huolellisesti kuvattu ja kuvaan
raportissa kriittisesti hypoteeseja analyysin ja teorian näkökulmista.
Tutkimustulosten yleistettävyyden suhteen tulosten tulkinnassa on syytä olla varovainen.
Tutkimuksen kohteena ovat olleet viiden ihmisen selonteot. Olen analysoinut ne syvällisesti ja niistä esille tuleva puhe on kuuluvaa ja muodostaa johdonmukaisia selontekoja uudistavasta oppimisesta. Selonteoissa on kuitenkin variaatioita, eli uudistavan oppimisen syklit
ovat kullakin erilaisia. Uudistavan oppimisen vaiheet etenevät kuitenkin kaikilla pääpiirteittäin samassa järjestyksessä. Tulosten sovellettavuutta muiden kuin työelämässä olevien
uudistavan oppimisen tulkinnassa on syytä selvittää jatkotutkimuksilla. Jatkotutkimukset
olisivat mahdollisia hyödyntämällä toiminnanteoreettista tutkimussykliä siirtymällä suoraan kokeilemaan esittämääni uudistavan oppimisen syklimallia käytännössä.
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