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1 Johdanto 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat nousseet tärkeäksi osaksi organisaatioiden tulok-

sellisuutta. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että työhyvinvoinnin ja työn tulokselli-

suuden välillä on vahva yhteys työhyvinvoinnin korreloidessa tuloksellisuuden kanssa (ks. 

esim. Kesti 2014; Manka, Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012). Työntekijöiden työhyvin-

vointiin panostamisen on todettu muun muassa tehostavan työaikaa välittömästi, lisäävän 

työn tuottavuutta sekä lopulta työn tuloksellisuutta (Manka ym. 2012, 14). Vaikka työhyvin-

voinnin merkitys organisaation toimintaan ja tuloksellisuuteen on tutkimusten valossa pe-

rusteltua, näkyy työpahoinvointi vielä vahvasti osa työelämän arkea. Työpaikka kiusaami-

nen, huono henkilöstöjohtaminen, sairauspoissaolot, työkyvyttömyys sekä sitoutumatto-

muus ovat esimerkkejä työpahoinvoinnin ilmenemismuodoista, jotka tasaisin väliajoin py-

syvät sanomalehtien, tutkimusten sekä hankkeiden otsikoissa.  

Työelämäongelmiin on pyritty vastaamaan Suomessa nostamalla työelämän kehittäminen 

yhdeksi tärkeäksi yhteiskunnan strategiseksi haasteeksi sekä investoimalla rahaa työelämän 

kehittämiseen erilaisten tutkimusten ja hankkeiden muodossa (Henttonen & LaPointe 2015, 

9-10). On siis huomattavaa, että työhyvinvoinnin merkitys taloudelle, sekä kilpailukyvylle 

on omaksuttu tärkeäksi osaksi yhteiskunnallisia päämääriä. Työhyvinvointi kuitenkin perus-

tuu jokaisen yksilön elämäntilanteiden, työn, sekä subjektiivisten kokemusten, arvojen ja 

käsitysten suhteuttamisesta toisiinsa. Ei ole yhtä ja ainutta oikeaa tapaa johtaa tai kehittää 

organisaation toimintaa, jotta hyvinvointi lisääntyisi. Tarkastelun ja kehittämispyrkimysten 

tulee lähteä aina siitä kontekstista, jossa toimitaan ja niistä toimijoista, joihin huomio kiin-

nitetään.  

Yksi sekä subjektiiviseen työhyvinvointiin, kuin myös organisaatioiden kilpailuetuun vai-

kuttava tekijä on toimiva ammatillinen vuorovaikutus.  Vuorovaikutuksen merkitystä orga-

nisaation toimintaan on tutkittu paljon, etenkin esimiesten näkökulmasta. Muun muassa 

Soini, Kiema-Junes, Leinonen & Mäenpää (2014, 50) toteavat kilpailukyvyn työelämässä 

syntyvän pitkälti sen mukaan, miten hyvin ihmiset kykenevät toimimaan yhdessä. Tutkimus-

ten mukaan vuorovaikutuksen laadulla on yhteys työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin, 

kuten muun muassa vähentyneisiin masennusoireisiin sekä korkeampaan elämän tyytyväi-

syyteen (ks. esim. Immonen 1993, 165; Segrin & Rynes 2009).  
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Lisäksi työstressin ja uupumuksen ilmeneminen ovat Scaufelin & Peetersin (2000, 38) mu-

kaan yhteydessä vuorovaikutuksen sekä sosiaalisten kontaktien toimimattomuuteen tai puut-

teellisuuteen. Harnois & Gabriel (2000) osoittavatkin, että työhön liittyvissä terveysongel-

missa EU:n alueella on yleisimmin syynä työstressi. Lisäksi, työstressillä ja siihen ajavilla 

organisaation sisäisillä ongelmilla on vahva vaikutus työntekijöiden psyykkiseen terveyteen. 

Psyykkiset ongelmat puolestaan usein vaikuttavat vahvasti työpaikan vuorovaikutussuhtei-

siin ja ongelmat heijastuvat niin sisäisiin, työtovereiden välisiin, kuin myös ulkoisiin asia-

kassuhteisiin. (Harnois & Gabriel 2000, 6,8).  

Vaikka Suomessa on jo pitkään korostettu ja tiedostettu vuorovaikutuksen merkitys työelä-

mälle, Soini, Kiema-Junes, Leinonen & Mäenpää (2014) kuitenkin huomauttavat, että vuo-

rovaikutuskoulutusten asema koulutuksen eri asteilla on vasta marginaalinen. Keskeisim-

mäksi syyksi he esittävät vuorovaikutustaitojen muuttamisen ja kehittämisen pedagogisen 

haasteellisuuden. Teoreettisen tiedon lisäksi toimivan vuorovaikutustapahtuman lainalai-

suuksista sekä tunnuspiirteistä toimiva koulutusmalli edellyttää heidän mukaansa myös käy-

tännön harjoittelua konkreettisissa tilanteissa (Soini ym. 2014, 51).  

Edellä esitettyyn haasteeseen lisätä toimivaa ammatillista vuorovaikutusta organisaatioihin, 

sekä kouluttaa vuorovaikutustaitoja, on Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla ke-

hitetty SOLMU -Ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutusmenetelmä. SOLMU-hank-

keessa toteutetaan vuorovaikutus- ja ohjauskoulutusta konsultatiivisen vertaistyöskentelyn 

menetelmän mukaisesti (Suorsa, Kiema-Junes, Leinonen, Peltola, Mäenpää, Rantanen & 

Soini 2015). Alkuperäinen SOLMU-hanke on saanut jatkoa Kitkaton kommunikointi (Kiko) 

-hankkeesta ja myöhemmin Vuorovaikutuskorostettu ESQH-johtajuus (Vujo) -hankkeen 

myötä. Hankkeet ovat keskittyneet tarjoamaan vuorovaikutus- ja ohjauskoulutusta sekä kas-

vatus-, teknologia-, suunnittelu- että teollisuusalan esimiehille ja asiantuntijoille niin yksi-

lön-, työyhteisön-, kuin organisaationkin tasolla. Hankkeet ovat sisältäneet vuorovaikutus-

koulutuksen lisäksi etnografista tutkimusta, jolla on pyritty saavuttamaan ymmärrys hank-

keeseen osallistuvien kohdeyritysten vuorovaikutuskulttuurista, sekä sen myötä kehittämään 

osallistuvan suunnittelun menetelmällä organisaation vuorovaikutuskäytänteitä sekä toimin-

taprosesseja. (Kitkaton kommunikointi (Kiko) -hanke; Filppa & Soini 2014, 5).  

Tarkastelen tutkimuksessani yhtä SOLMU-koulutuksiin kuuluvaa koulutuskokonaisuutta, 

joka järjestettiin monipaikkaisen teollisuusalan organisaation keskijohdon esimiestehtävissä 

tai esimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus toteutettiin 
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SOLMU- ohjaus- ja vuorovaikutuskoulutukseen perustuvaan koulutusmuodon mukaisesti, 

jossa työskentely tapahtuu konsultatiivisen työotteen mukaisesti vertaistyöskentelyä hyö-

dyntämällä. Keskeisenä tavoitteena tarkastelemallani koulutuksella oli tarjota koulutukseen 

osallistuville esimiehille työkaluja toimivaan ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä vahvis-

taa heidän omaa ammatillista osaamistaan.  

Aikaisempien vuorovaikutustutkimusten osoittaessa vuorovaikutuksen yhteyden työhyvin-

vointiin, heräsi mieleeni kysymys, voidaanko vuorovaikutuskoulutuksella todella saavuttaa 

työkäytäntöihin vaikuttavia muutoksia koulutettavien ajatuksissa ja kokemuksissa. Pohdin 

myös voiko mahdollisten vaikutusten myötä myös kokemus omasta työstä ja sen mielekkyy-

destä muuttua, eli voiko vuorovaikutuskoulutuksella olla merkitystä myös työn mielekkyy-

den kokemukseen.  

Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kehitetyn vuorovaikutustaitokoulutuksen 

tavoitteena on antaa koulutettaville työkaluja ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä kehit-

tää sitä myötä organisaation vuorovaikutuskulttuuria. Onko koulutuksen tavoitteissa sitten 

onnistuttu? Saadaanko koulutuksella haluttua muutosta? Vuorovaikutuskoulutuksen vaikut-

tavuuden tutkimus on haasteellista, sillä luotettavia mittareita vaikutuksen osoittamiseen on 

verrattain vähän. Osana SOLMU-koulutuksien kokonaisuutta on Oulun kasvatuspsykolo-

gian klinikalla kehitetty CROS-mittaussysteemi (Counselor Response Observation System), 

jonka kautta on muun muassa Tarja Leinosen Pro gradu -tutkielmassa (2015) saatu viitteitä 

koulutuksen aikana saavutetusta ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehityksestä. CROS-

mittaussysteemi perustuu valmiiseen pisteytysmalliin, jossa tutkija tarkastelee yksilön vuo-

rovaikutusta havainnoiden sen muutoksia koulutuksen aikana. (Rantanen & Soini 2013; 

Kiema, Mäenpää, Leinonen & Soini 2014, 31-32; Leinonen 2015).  

Koulutuksesta on kerätty kouluttajien toimesta palautetta useaan otteeseen koulutuksen ai-

kana sekä sen päättövaiheessa. Lisäksi SOLMU-koulutusten ohjauksellisen puolen vaikut-

tavuuteen liittyviä subjektiivisia kokemuksia on tarkasteltu Krista Inkalan (2014) sekä An-

niina Gronoffin (2015) Pro gradu -tutkielmissa. Gronoffin tutkimus perustuu narratiivisen 

lähestymistavan kautta ohjaustaitokoulutuksen aikana tapahtuneiden muutosten tarkasteluun 

osallistujissa, kun taas Inkala tarkastelee erilaisia ohjaustaitojen teorioita hyödyntäen koulu-

tuksen aikana tapahtuvia muutoksia ohjaajan toiminnassa sekä koulutettavien omia koke-

muksia ohjaustilanteista ja koulutuksesta (ks. Inkala 2014 sekä Gronoff 2015). Laura Pirtti-

koski (2016) puolestaan tarkasteli Pro gradussaan koulutukseen osallistuneiden henkilöiden 
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koulutuksen aikana esiin tulleisiin kokemuksiin ja näkemyksiin koulutuksen mahdollisuuk-

sista ja haasteista (ks. Pirttikoski 2016).  Lisäksi Suorsa, Rantanen, Mäenpää & Soini (2013) 

tarkastelevat artikkelissaan Toward a subject-scientific research of counselling subjektiivis-

ten kokemusten tutkimusta ohjaustaitojen oppimiseen liittyen (ks. Suorsa ym. 2013).  

Tutkimukseni pyrkimyksenä on laajentaa aikaisempien tutkimusten kautta rakentunutta nä-

kemystä SOLMU-koulutuksista, tarkastelemalla aineistolähtöisesti vuorovaikutuskoulutuk-

sen osallistujien koulutuksen jälkeisiä subjektiivisia kokemuksia koulutuksesta. Uutena nä-

kökulmana on tarkastella koulutuksen jälkeisiä kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksen vai-

kutuksista siinä vaiheessa, kun osallistujat ovat olleet töissä jo useamman kuukauden ajan 

koulutuksen päättymisen jälkeen. Lisäksi tarkastelukohteena ovat työelämässä mahdollisesti 

esiin tulleet kokemukset koulutuksen vaikutuksista osallistujien ajatuksiin ja kokemuksiin 

kuten myös työn mielekkyyteen, sekä osallistujien kokemuksissa esiin nousevat koulutuksen 

kehitysmahdollisuudet. 

Ole Dreier (2011) on nostanut esille psykoterapiatutkimuksiensa kautta tärkeän ilmiön, joka 

käsittelee yksilöiden subjektiivisten kokemusmaailmoiden ymmärryksen merkitystä jonkin 

asian vaikutuksellisuutta tarkasteltaessa. Se, mitä kouluttajat uskovat näkevänsä ja ymmär-

tävänsä koulutettavien kehityksestä ja oppineisuudesta, ei välttämättä ole koko totuus. Esi-

merkkinä Dreier esittää psykoterapian parissa tutkimusten mukaan esiintyneen harhan, jossa 

terapeutti uskoo muutosten yksilön ajatusmaailmassa olevan täysin terapian ja hänen tera-

peuttisen toimintansa aikaansaannosta. Todellisuudessa yksilöllä tapahtuu elämässään eri-

näisiä asioita samanaikaisesti terapian kanssa, joten on oletettavaa, että terapia ei vaikuta 

koskaan pelkästään yksinään yksilön toimintaan. Terapian vaikuttavuus onkin riippuvainen 

myös muista olosuhteista ja tapahtumista, eikä pelkästään terapiasta. Tähän ajatukseen no-

jaten koin olennaiseksi osaksi koulutuksen vaikuttavuutta tarkasteltaessa lähteä tarkastele-

maan koulutuksen vaikutuksia täysin osallistujalähtöisesti, osallistujien subjektiivisten ko-

kemusten tarkastelusta käsin. Näin voidaan nähdä, minkä tekijöiden koulutettavat kokevat 

todella vaikuttaneen koulutuksen vaikuttavuuteen ja millä tavoin koulutus on mahdollisesti 

vaikuttanut osallistujien ajatuksiin ja toimintatapoihin. 

Oulun kasvatuspsykologian klinikan kehittämän CROS-mittaussysteemin, jonka avulla voi-

daan tarkastella ammatillista vuorovaikutusta ja sen kehitystä, mukaan oli tarkastelemani 

koulutusryhmän osallistujien keskuudessa tapahtunut kehitystä ammatillisessa vuorovaiku-

tuksessa koulutuksen aikana. Kiinnostuin tutkimaan, kokevatko osallistujat tämän mittarin 
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esittämän kehityksen samalla tavalla ja miten he kokevat mahdolliset koulutuksen vaikutuk-

set 4-5 kuukauden päästä koulutuksesta heidän käyttäytymisessään tai ajatusmaailmassaan.  

Vuorovaikutuksen yhteyden ollessa vahva myös yksilöiden työhyvinvointiin, oli kiinnosta-

vaa ottaa tutkimukseen mukaan myös työhyvinvoinnin näkökulma työn mielekkyyden kä-

sitteen muodossa. Näin ollen tutkimukseni ei koske pelkästään koulutuksen yleisiä vaiku-

tuksia, vaan se pureutuu myös tarkastelemaan vuorovaikutuskoulutuksen merkitystä osana 

osallistujien kokemusta työn mielekkyydestä. Vuorovaikutuksen ja työn mielekkyyden vä-

lisestä suoranaisesta yhteydestä ei löytynyt juurikaan aikaisempia tieteellisiä tutkimuksia, 

vaikka työn mielekkyyttä onkin lähivuosina tarkasteltu esimerkiksi opinnäytetöissä. Aikai-

semmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan laajemmin työhyvinvoinnin ja vuorovaiku-

tuksen välistä suhdetta. Tästä syystä päätin lähestyä työhyvinvoinnin kokemusta työn mie-

lekkyyden näkökulmasta käsin pyrkien tuomaan uudenlaista näkökulmaa vuorovaikutustut-

kimukseen. Koulutuksen vaikuttavuutta tarkasteltaessa koulutuksen mahdollisten kehittä-

miskohteiden tarkastelu tuntui myös luonnolliselta, joten siitä muodostui kolmas tutkimus-

kysymykseni.  

Yhteenvetona tutkimukseni tarkoitus on siis tuottaa tietoa kouluttajille vuorovaikutuskoulu-

tuksen vaikutuksista, antaa koulutettaville mahdollisuuden saada omat kokemuksena ja tun-

temuksensa koulutuksesta esiin, sekä antaa tärkeää tietoa kohdeorganisaatiolle koulutukseen 

osallistuneiden henkilöiden subjektiivisista kokemuksista työtään kohtaan sekä yleistä kuvaa 

siitä, millaisia hyötyjä koulutukseen panostaminen on organisaatiolle tuonut. Lisäksi tutki-

muksen tarkoitus on avata vuorovaikutuksen ja työn mielekkyyden välistä tutkimusta ja pyr-

kiä tuomaan uusia näkemyksiä siihen, miten työelämää voisi kehittää kestävämmälle, tulok-

sellisemmalle pohjalle, yksilöiden hyvinvointia unohtamatta. Lisäksi toivon, että tutkimuk-

seni tuo uusia näkökulmia koulutuksen kehittämismahdollisuuksiin sekä yleisesti Oulun kas-

vatuspsykologian klinikan tutkimusryhmän tutkimuksiin. 

Kasvatuspsykologisen tutkimuksen osuus organisaatioiden ja työyhteisöjen vuorovaikutus-

taitojen ja hyvinvoinnin kehittämisessä pohjautuu kasvatuspsykologian olennaisimpaan teh-

tävään yksilön psyykkistä kehitystä ja kasvua säätelevien tekijöiden lainalaisuuksien tarkas-

teluun. Kasvatuspsykologian tehtävänä on kuvata ja ymmärtää näitä lainalaisuuksia ja niiden 

vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme. (Soini 2008, 358). Vuorovaikutuskoulutus on yksi 

tapa pyrkiä edistämään niin yksilön kuin myös työyhteisön psyykkistä hyvinvointia sekä 



 

 

6 

kehitystä. Lisäksi kasvatuspsykologisesti voidaan nähdä tärkeänä tarkastella ja pyrkiä jäsen-

tämään yksilön subjektiivisia kokemuksia (Soini 2008, 356), kuten tutkimuksessani pyrin 

tekemään. Näin ollen tutkimukseni voidaan nähdä vahvasti kasvatuspsykologisena tutki-

muksena, joka tähtää tarkastelemaan yksilön subjektiivista kokemusmaailmaa samalla ke-

hittäen ja tutkien vuorovaikutuskoulutuksen vaikutusmahdollisuuksia yksilön ammatilliseen 

kasvuun ja kehitykseen, sekä sitä kautta laajemmin myös organisaation, sekä yhteiskunnan 

kehitykseen. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla 

neljää SOLMU-koulutukseen osallistunutta esimiestä tai esimiestehtäviin rinnastettavassa 

työnkuvassa toimivaa henkilöä, 4-5 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Analyysi 

perustuu aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta, yhteensä 

kolmen tunnin mittaisista haastatteluista, joista toinen toteutettiin puhelinhaastatteluna (osal-

listujia 1) ja toinen fokus-ryhmäkeskustelutilaisuutena (osallistujia 3). Tutkimukseni aihe on 

valikoitunut suuresta kiinnostuksestani työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämistä kohtaan, 

sekä innostuksestani lisätä omaa osaamistani sekä ymmärrystäni vuorovaikutustaitojen sekä 

vuorovaikutussuhteiden tutkimus- ja kehityskentästä. 

Tutkimukseni rakentuu teoreettisesta viitekehyksestä, joka sisältää luvut 2. ja 3., sekä aineis-

tolähtöisestä empiirisestä osuudesta, joka sisältää luvut 4. ja 5. Tutkimukseni tulokset esitän 

luvussa 5. ja luvussa 6. suhteutan tutkimukseni tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin sekä teo-

rioihin. Alun teoriaosuuden tarkoituksena on johdattaa lukija tutkimukselleni olennaisim-

pien teoreettisten käsitteiden pariin, tuoda lukijalle ymmärrystä tutkimukseni kohteena ole-

vista tekijöistä sekä johdattaa perustellen empiiriseen osuuteen. Empiirinen osuus on raken-

tunut aineistolähtöisesti, eli pyrkimyksenäni on ollut pysyttäytyä sekä aineiston keruun, ku-

ten myös aineiston analyysin vaiheissa mahdollisimman objektiivisena tarkkailijana. Näin 

ollen tutkimukseni ei ole pyrkinyt testaamaan alun teoreettisessa viitekehyksessä esittämiäni 

jäsentelyjä, vaan tutkimukseni on lähtenyt liikkeelle aineiston keruusta ja aineiston analyy-

sistä. Tämän jälkeen olen tutustunut tarkemmin aihepiiriin kuuluviin aikaisempiin tutkimuk-

siin ja teoreettisiin jäsentelyihin, jotka olen sitten liittänyt työni alkuun johdatukseksi ja tu-

eksi empiirisen tutkimukseni esittelylle. Lopuksi luvussa 6. ”Yhteenveto”, peilaan tutkimus-

tuloksiani kyseiseen teoriaosuuteen sekä liitän tarkastelukohteeksi myös muita tutkimustu-

loksia suhteuttaakseni tutkimustuloksiani laajemmin aikaisempiin tutkimuksiin. 
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2  Vuorovaikutus ammatillisena toimintana 

Tutkimuskohteen tarkentuessa ammatilliseen vuorovaikutuskoulutukseen, on olennaista tar-

kastella vuorovaikutusta ja siihen liittyviä teoreettisia jäsentelyjä. Viime vuosikymmenten 

aikana vuorovaikutusta on alettu pitää yhä tärkeämpänä ammattitaidon osa-alueena. Työyh-

teisön sisäisen vuorovaikutusmaailman toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat yksiä organisaatioi-

den menetystekijöitä, kuten myös yksilön hyvinvoinnin lähteitä. Työelämässä esiintyvät ih-

missuhteet ovat pääsääntöisesti erilaisia yhteistyösuhteita, kuten asiakassuhteita, joissa vuo-

rovaikutus on suuressa osassa. (Hammarén 2002, 3). Tästä syystä useissa eri ammateissa 

työn tavoitteiden nähdään liittyvän joko suoranaisesti vuorovaikutukseen tai vuorovaikutuk-

sen nähdään olevan yksi tärkeimmistä tavoitteiden saavuttamisen välineistä. (Kiesiläinen 

1998, 29)  

Erilaiset projektit, kehittämishankkeet, tiimityö sekä ammatillinen moniosaaminen ovat 

yleistyneet yhä enemmän työyhteisöjen arkipäiväisinä työskentelymuotoina ja näin ollen 

ovat kasvaneet myös vuorovaikutukselliset yhteistyövaatimukset yhä enenevissä määrin. 

Hyvä työyhteisön jäsen ymmärtää muun muassa Hammarénin (2002) mukaan kokonaisuuk-

sia, toisia ihmisiä, asiakkaita, alaisiaan ja yhteistyökumppaneitaan. (Hammarén, 2002, 3). 

Itsensäjohtamisen korostuessa yhä enemmän elinikäisen oppimisen rinnalla, on ryhdytty yhä 

vahvemmin siirtää katse työntekijän työyhteisötaitojen kehittämisen vastuusta työntekijälle 

itselleen. Muun muassa Kiesiläisen mukaan työntekijällä nähdään olevan vastuu ammatil-

listen tavoitteiden saavuttamisesta sekä tavoitteisiin pääsemiseen tarvittavien välineiden laa-

dun ylläpidosta. Näin ollen työntekijällä voidaan nähdä olevan vastuu myös omista vuoro-

vaikutustaidoista, niiden laadusta, kuten myös taitojen kehittämisestä. Vuorovaikutustaito-

jen nähdään kuitenkin olevan melko heikosti kehittynyt alue yleisenä ammattitaitona, kuten 

lehtien jatkuvat kirjoitukset työyhteisöjen ongelmista, esimerkiksi työpaikkakiusaamisesta, 

osoittavat. (Kiesiläinen 1998, 30).  

Hammarén (2002) toteaa, että ihmisten välisessä kanssakäymisessä viestinnän tehokkuus on 

riippuvainen siitä, miten hyvin vuorovaikutustilanteen eri osapuolet havaitsevat toistensa ta-

voitteet ja miten he tulkitsevat toistensa sanomaa. Vuorovaikutustilanteiden nähdäänkin ra-

kentuvan pyrkimykselle havainnoida toista ihmistä ja selvittää sen kautta, millaisia toiset 

ovat ja miksi he käyttäytyvät siten kuin käyttäytyvät. (Hammarén 2002, 3).  
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Ammatillisella vuorovaikutuksella ymmärretään nykypäivänä olevan yhä suurempi sija työ-

elämässä niin yksilön hyvinvoinnin, organisaation tuloksellisuuden kuin myös yhteiskunnan 

tasolla. Tästä syystä vuorovaikutustaitoihin ja niiden kehittämiseen on ryhdytty kiinnittä-

mään yhä enemmän huomiota myös työyhteisöjen sisällä, kuten myös kouluttajien ja tutki-

joiden toimesta. 

Lähestyn tässä luvussa vuorovaikutuksen käsitettä sekä ulottuvuutta määritellen ensin, mitä 

vuorovaikutuksella tarkoitetaan, sekä miten arkinen vuorovaikutus eroaa ammatillisesta 

vuorovaikutuksesta. Tämän jälkeen esittelen tutkimukseni empiirisessä osuudessa tarkaste-

lun kohteena olevan vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteet, menetelmät sekä rakentumisen. 

Viimeisenä avaan vaikuttavuuden tutkimusta ja perustelen teoreettisten esimerkkien kautta 

tutkimukseni tarpeellisuuden. Nyt, hypätkäämme vuorovaikutuksen maailmaan. 

2.1 Mitä on vuorovaikutus 

”Onnistunut sosiaalinen vuorovaikutus edellyttää toisten odotusten ymmärtämistä”  

(Kauppila 2011, 20) 

Vuorovaikutus on aina kahden tai useamman ihmisen välillä tapahtuvaa vastavuoroista toi-

mintaa. Tavallisimmin se määritellään prosessiksi, jossa useampi kuin yksi ihminen toimii 

interaktiivisesti vaikuttaen toistensa ajatuksiin, tunteisiin ja reaktioihin (Hammaren 2002, 

3). Vuorovaikutuksen lainalaisuuksia on tutkittu erityisesti sosiaalipsykologian tutkimus-

kentällä, jossa sosiaalisella vuorovaikutuksella viitataan ihmisten väliseen toimintaan erilai-

sissa ympäristöissä. Tällöin sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset taidot nähdään liittyvän olen-

naisesti vuorovaikutukseen. Sosiaalisilla suhteilla viitataan vuorovaikutuksen luonteeseen 

sekä erilaisiin laadullisiin piirteisiin, kun taas sosiaalisilla taidoilla ihmisen sopeutumiseen 

liittyviin taitoihin. (Kauppila 2011, 19). 

Kauppilan (2011) mukaan sosiaaliset taidot käsittävät laajasti vuorovaikutuksen muotoja, 

joihin voidaan lukea kaikki tiedolliset taidot, jotka liittyvät sosiaalisten tilanteiden tarkoituk-

senmukaiseen hallintaan. Vuorovaikutukseen liittyy myös vahvasti kommunikaation käsite, 

jolla voidaan viitata joko sanalliseen, eli verbaaliseen, tai sanattomaan, eli nonverbaaliseen 

viestintään (Kauppila 2011, 19) ja johon sisältyvät myöskin kaikki inhimilliseen käyttäyty-

miseen liittyvät toiminnot, kuten ilmeet, eleet, asennot ja tapa kohdata toinen ihminen (Ham-

marén 2002, 4). 
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Sanallinen, eli verbaalinen viestintä muodostuu puheen ja esiintymisen kautta sosiaalisissa 

tilanteissa. Siihen liitetään kielioppi, eli merkitysten muodostaminen, sekä konteksti, eli ti-

lanne ja paikka, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen. Sanaton viestintä puolestaan tar-

koittaa eleitä ja ilmeitä, jotka vaikuttavat viestintään sanallisen viestinnän rinnalla. (Kaup-

pila 2011, 19-20) 

Nykyaikana sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmenemismuotoina toimivat yleisimmin keskus-

telu sekä sähköinen viestintä. Erilaiset teknologiset laitteet, kuten puhelimet ja tietokoneet, 

mahdollistavat monipuolisesti erilaisia kommunikointitapoja ja kommunikointi tapahtuu 

yhä useammin sähköpostin, tekstiviestien tai puheluiden välityksellä. Tämän seurauksena 

kasvokkain tapahtuva kommunikointi on nykypäivänä vähentynyt huomattavasti, mikä puo-

lestaan luo omat, uudet haasteensa vuorovaikutukselle. (Kauppila 2011, 22). Yhä monipuo-

lisempien ja joustavampien toimintatapojen sisäistäminen osana toimivaa vuorovaikutusta 

korostuu nykypäivänä yhä entisestään. 

Vuorovaikutukselliseksi toiminnaksi voidaan ymmärtää kaikki kahden ihmisen välillä ta-

pahtuva kommunikaatio, joka voi ilmetä joko sanallisena tai sanattomana viestintänä. On 

tärkeää ymmärtää verbaalisen sekä sanattoman viestinnän yhtäläinen vaikutus vuorovaiku-

tuksen lopputulokseen, sillä vuorovaikutuskokonaisuuden voidaan nähdä syntyvän näiden 

kahden yhteisvaikutuksesta. Tutkimuksessani puhuessani vuorovaikutuksesta, viittaan kä-

sitteellä edellä kuvailemaani tapaan määritellä vuorovaikutuksen ulottuvuus. 

2.2 Ammatillinen vuorovaikutus 

Tarkasteltaessa vuorovaikutusta ammatillisessa kontekstissa on olennaista erottaa toisistaan 

yksityinen vuorovaikutus sekä ammatillinen vuorovaikutus. Yksityisillä ihmissuhteilla tar-

koitetaan työn ulkopuolella tapahtuvaa henkilökohtaista elämää, jossa jokainen yksilö luo 

sosiaalisille suhteilleen ja sosiaaliselle vuorovaikutukselleen omat yksilölliset tavoitteensa. 

Ammatillisuus puolestaan voidaan määritellä olevan kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti 

erilaisissa töihin liittyvissä tilanteissa saavuttaakseen työn tavoitteet. Näin ollen ammatilli-

sissa vuorovaikutussuhteissa päämääränä ovat aina työyhteisön yhteiset tavoitteet, jolloin 

vuorovaikutuksen tulee tavoitella työn kannalta olennaisia tavoitteita henkilökohtaisten ta-

voitteiden sijaan. (Kiesiläinen 1998, 14) 
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Työyhteisöjen muuttuessa yhä yhteisöllisemmiksi ja tiimityötä korostavimmiksi, on tärkeää 

kiinnittää huomiota yhteistyötaitoihin, joissa vuorovaikutustaitojen hallinta on välttämä-

töntä. Vastuu vuorovaikutuksesta on ammatillisen vuorovaikutuksen yhteydessä aina am-

mattilaisella: ammatti-ihmisen vastuulla on vastata vuorovaikutuksesta ja sen laadusta, 

koska se kuuluu hänen työnkuvaansa (esimerkiksi ammattityötä tekevän ja hänen asiak-

kaansa välisessä vuorovaikutuksessa). Oletuksena ammattilais-asiakas -suhteissa on aina 

ajatus siitä, että kaikilla vastapuolen toimijoilla ei ole samanlaisia vuorovaikutustaitoja, joten 

vastuu vuorovaikutuksen toimivuudesta jää usein ammattilaisen harteille. (Kiesiläinen 1998, 

19-20). 

Kiesiläinen (1998) huomauttaa, että vaikka ammatillisen vuorovaikutuksen vastuun hyväk-

syminen ei ole aina itsestään selvää työyhteisöissä, se on kuitenkin edellytys vuorovaikutus-

ammattitaidon kehittymiselle. Muutoin asiakkaan omaamat vuorovaikutustaidot määrittele-

vät onnistumista ammattilaisen omassa työssään, ammattilaisen itsensä sijaan. (Kiesiläinen 

1998, 20). 

Soinin ym. 2014 mukaan ammatillisen vuorovaikutuksen yleisiä piirteitä on tutkittu erityi-

sesti erilaisten teoreettisten lähestymistapojen piirissä. Erilaisten teorioiden viitekehyksissä 

laaditut toimintamallit eivät kuitenkaan näytä selittävän Soinin ym. mukaan ohjausvuoro-

vaikutuksen onnistuneisuutta eri tutkimuksissa. Heidän näkemyksessään onnistunut amma-

tillinen vuorovaikutus edellyttää kykyä soveltaa joustavasti erilaisia vuorovaikutuksen eri-

tyistaitoja, joita voidaan omaksua ainoastaan konkreettisen harjoittelun kautta. (Soini ym. 

2014, 51). 

Taitavan ammatillisen vuorovaikutuksen perusta on Soinin ym. (2014) mukaan se, että vuo-

rovaikutukseen osallistuvilla ja vuorovaikutusta toteuttavilla on selkeä käsitys ammatillisen 

vuorovaikutuksen keskeisistä tunnuspiirteistä sekä perustaidoista, joita ovat heidän mu-

kaansa muun muassa Lambertin & Barleyn (2001) tutkimuksiin viitaten, joustava tapa so-

veltaa erilaisia vuorovaikutuksen erityistaitoja keskustelutilanteissa. Näitä ovat asiakasläh-

töinen ja huolellinen kuunteleminen, kuullun asiasisällön tarkentaminen lisäkysymyksin 

sekä huomion kiinnittäminen vuorovaikutustilanteeseen liittyviin tunneperäisiin tunnuspiir-

teisiin. (Soini ym. 2014, 51). 

Olennaista vuorovaikutuksen onnistumiselle on myös yksilön ymmärrys omista niin sano-

tuista ”ärsykearvoista” erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää toi-

mintaansa sääteleviä psykologisia tekijöitä ja oppia säätelemään omaa toimintaa erilaisten 
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tilanteiden ja ihmissuhteiden vaatimalla tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi-

lön täytyy välttää toimimasta omien henkilökohtaisten kokemusten ja oletusten mukaan ja 

toimia sen sijaan ammatillisuuteen perustuvien rajojen ja toiminnan puitteiden mukaisesti. 

Näin ammatillisuus luo toiminnalle turvalliset puitteet, jotka auttavat työskentelemään myös 

haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa. (Soini 2014, 74). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillista vuorovaikutusta, joka tapahtuu työympäris-

tössä. Vuorovaikutus on kuitenkin läsnä kaikilla elämisen näyttämöillä, eli kaikissa ympä-

ristöissä ja tilanteissa, missä milloinkin elämme, joten on tärkeää ymmärtää myös vuorovai-

kutuksen kokonaisvaltainen merkitys elämässämme, sekä elämämme eri näyttämöillä. Tut-

kimukseni keskittyy ammatillisen vuorovaikutuksen ja sen kehityksen tarkasteluun, mutta 

ymmärtää kuitenkin myös muiden elämän osa-alueiden, kuin työn, vaikuttavana ammatilli-

seen vuorovaikutukseen, kuten myös toisinpäin. Työllä tarkoitan työelämäkontekstissa ta-

pahtuvaa toimintaa. 

2.3 Ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutus 

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena on Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikan 

järjestämä ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vastata 

organisaatioiden tarpeeseen kehittää työntekijöidensä ammatillisia vuorovaikutustaitoja. 

Tarkastelun kohteena oleva koulutus perustuu kasvatuspsykologian klinikalla vuodesta 2005 

alkaen toteutettuun SOLMU- ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutushankkeeseen, joka 

on kehitetty tarjoamaan oppilashuollon ja erityisopetuksen henkilöstölle, sekä eri alojen esi-

miehille ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksia. (Soini, Rantanen & Suorsa 2012, 3; 

Kitkaton kommunikointi (Kiko)- hanke). SOLMU-koulutuskokonaisuuteen kuuluvat Kitka-

ton kommunikaatio (Kiko) –hanke, joka painottui suomalaisten tuotanto- ja palveluyritysten 

vuorovaikutuksen kehittämiseen, sekä Vuorovaikutuskorostettu ESQH-johtajuus (Vujo) -

hanke, jonka painopiste oli teollisuusalan toimijoiden vuorovaikutuksen kehittämisessä.  

Ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutukset on toteutettu 6-8 hengen ryhmille, joista 

yksi valikoitui tutkimukseni tarkastelun kohteeksi. Tarkastelemaani koulutukseen osallistui 

keskijohdon esimies- tai asiantuntija-asemassa toimivia henkilöitä, jotka työskentelivät 

kaikki samassa monipaikkaisessa keskisuuressa teollisuusalan organisaatiossa. Itse koulutus 

muodostui kuudesta tapaamiskerrasta, jotka olivat kestoltaan noin neljä ja puoli tuntia pitkiä. 
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Kuudesta tapaamiskerrasta neljä olivat teoriaosuuksia sekä vuorovaikutusharjoituksia sisäl-

täviä koulutuspäiviä, ja kaksi arviointiin keskittyviä tapaamiskertoja. Koulutuspäivät koos-

tuivat erilaisista teoreettisista tietoiskuista, jotka liittyivät vuorovaikutukseen työyhteisöissä, 

sekä vuorovaikutustaitojen konkreettisista harjoituksista. Arviointikerrat puolestaan keskit-

tyivät palautteen antoon ja harjoituskertojen arviointiin, jolloin hyödynnettiin koulutuspäi-

viltä videoituja harjoituksia ja tarkasteltiin niitä yhdessä ryhmän kesken.  

Konsultatiivisen vertaistyöskentelyn kautta vuorovaikutusta oppimaan 

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena oleva ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutus 

perustuu Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kehitettyyn konsultatiiviiseen ver-

taistyöskentelyn malliin. Työskentely perustuu asiantuntijan johdolla tapahtuvaan pienryh-

mätoimintaan, joka muodostuu osallistujien toimiessa erilaisissa, ennalta määrätyissä roo-

leissa. (Soini, Rantanen & Suorsa 2012, 11). Konsultatiivisessa työotteessa pyrkimyksenä 

on Soinin, Rantasen & Suorsan (2012, 19) mukaan:  

 

1) tukea osallistujien autonomiaa,  

2) tukea osallistujien ammatillista kasvua ja osaamista, sekä  

3) edistää osallistujien yhteisöllisyyttä.  

Tutkijat määrittelevät pyrkimyksensä seuraavanlaisesti. Heidän mukaansa osallistujien au-

tonomian tukemisella viitataan käyttäytymisen tukemiseen, jossa ihminen kykenee itsenäi-

sesti päättämään omista asioistaan sekä ohjaamaan omaa toimintaansa sellaisten tavoitteiden 

ja arvojen suuntaisesti, joita hän itse pitää elämässään arvokkaina. Osallistujien ammatillisen 

osaamisen edistämisellä puolestaan viitataan osallistujien niin sanotun pätevyyden ja kom-

petenssin vahvistamiseen, jossa pätevyyden tunteen nähdään tarkoittavan tunnetta omasta 

pätevyydestä ja taidoista, sekä ilmaisevan, että yksilö kokee olevansa kykenevä saavutta-

maan elämässään itselle merkityksellisiä tavoitteita. (Soini ym. 2012, 19-20). 

Osallistujan kokemus omasta kompetenssistaan nähdään yksilöllisenä tunteena omasta osaa-

misestaan sekä pätevyydestään. Konsultatiivisen työotteen kautta pätevyyden tunnetta pyri-

tään vahvistamaan liittämällä koulutuksen yhteydessä saavutettu tieto ja toiminta toisiinsa 

sekä erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin harjoitusten myötä. Osallistujien yhteisöllisyyttä 

puolestaan pyritään edistämään vertaistoiminnallisen suhteen kautta. Osallistujille annetaan 

tilaisuus toimia tasavertaisessa suhteessa toistensa kanssa, jonka kautta pyritään lisäämään 



 

 

 

13 

yhtenäisyyden tunnetta sekä me-henkeä. Osallistujien yhteisöllisyyden edistämisellä tarkoi-

tetaan tutkijoiden mukaan osallistujien yhteenkuuluvuuden, keskinäisen yhteistyön, kollegi-

aalisuuden ja verkostoitumisen tukemista koulutuksen kautta, joka kuvaa tarvetta olla arvos-

tettu ja hyväksytty toisten ihmisten silmissä. Edellä esitetyn vertaistuellisen toiminnan li-

säksi konsultatiivisen työotteen voidaan nähdä tarjoavan osallistujille myös työnohjauksel-

lista tukea työelämässä esiintyviin haasteisiin ja ongelmakohtiin. (Soini ym. 2012, 11,19-

20). 

Työskentelymenetelmän kautta on tavoitteena antaa koulutettaville myös tilaa tulla kuul-

luksi emotionaalisesti turvallisessa ja kiireettömässä ympäristössä (Soini, Rantanen & 

Suorsa 2012, 11), sekä taata turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri pulmien käsittelyyn. 

(Soini ym. 2014, 52). Konsultatiivinen työskentely tapahtuu pienryhmätyöskentelynä, jonka 

kautta osallistujille annetaan mahdollisuus tarkastella omia sekä toisten osallistujien ajan-

kohtaisia kokemuksia ja toimintatapoja yhdessä, tasavertaisessa suhteessa toisiinsa. (Soini 

ym. 2012, 11, 32). 

Koulutuksen perusperiaatteet ovat yhtenäiset myös modernin oppimisteorian kanssa, jossa 

oppiminen ymmärretään laaja-alaisena, ihmisen psyykkisiä rakenteita ja persoonallisuutta 

muuttavana tapahtumana, sillä koulutus korostaa osallistujien omaa aktiivisuutta, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan merkitystä, sekä osallistujien kokemusten ja ajatusten 

huomioimista harjoituksien yhteydessä, kuten Soini, Rantanen & Suorsa toteavat (2012, 21). 

Työskentelyn vaiheet, asetelma ja roolit 

Konsultatiivinen työote toteutetaan aina ennalta määrätyn rakenteen ja roolituksen mukai-

sesti, jossa prosessin ohjaajana toimii ryhmätyöskentelyn ja ohjauksen asiantuntija, jota kou-

lutuksessa kutsutaan superviisoriksi. Harjoitukset jakautuvat kolmeen eri osaan, joita ovat 

orientaatio, ohjauskeskustelu ja jakaminen. (Soini ym. 2012, 11). 
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Kuvio 1. Konsultatiivisen työskentelyn vaiheet. (Soini ym. 2012, 26) 

 

Orientaatiovaiheessa koulutettaville tuodaan esiin työskentelyn tavoitteet ja perusperiaatteet, 

sekä käydään läpi työskentelyssä käytettävät roolit (Soini ym. 2012, 26). Osallistujat toimi-

vat vuorollaan kolmessa erilaisessa roolissa, joita ovat asiakas, ohjaaja ja havainnoitsijat. 

Koulutuksessa termeistä käytettiin kuitenkin nimityksiä keskustelun vetäjä, kertoja, havain-

noitsija ja superviisori, jotta ne sopivat paremmin teollisuusalan työntekijöiden vuorovaiku-

tuskontekstiin. Jokaiselle roolille annetaan tarkat ohjeistukset ennen roolityöskentelyä. 

(Soini ym. 2012, 11). 
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Kuvio 2. (Soini ym. 2012, 26) 

Asiakkaana toimiessaan osallistujat pääsevät kertomaan ja tarkastelemaan itselle merkityk-

sellistä kokemusta. Asiakkaan tärkein tehtävä on kuvata omaa kokemustaan mahdollisim-

man konkreettisella tavalla. Esiin tuodut kuvaukset voivat liittyä muun muassa omaan hen-

kilökohtaiseen ammattitaitoon, omaan työrooliin, työssä jaksamiseen tai eri ihmisten kanssa 

käytyihin vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeintä asiakkaan roolissa on kuitenkin päästä kerto-

maan mahdollisimman vapaasti työstään ja mieltä mahdollisesti painavista seikoista, sekä 

pohtia yhdessä ohjaajan kanssa esille tuotuun asiaan liittyviä tuntemuksia, kokemuksia sekä 

toimintatapoja. (Soini & Mäenpää 2012, 12). 

Ohjaajana toimiessa tehtävänä on auttaa asiakasta kuvailemaan esille tuotua kokemusta 

mahdollisimman konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla. Ohjaajan päämääränä on ohjata 

kysymyksien avulla asiakasta tarkastelemaan kokemuksia erilaisista näkökulmista ilman, 

että ohjaaja toisi omia mielipiteitään tai kokemuksiaan esille. (Soini & Mäenpää 2012, 13). 

Ohjaajan tehtävä on toimia hänen ja asiakkaan roolissa toimivan henkilön välisen vuorovai-

kutustilanteen johtajana.  

Havainnoitsijoiden tehtävänä on puolestaan seurata asiakkaan ja ohjaajan välistä vuorovai-

kutusta. Havainnoitsijat voivat halutessaan tuoda esille havaintonsa keskustelun kulusta kes-

kusteluun kuuluvan intervention vaiheessa, jossa ohjaaja ja asiakas saavat kuulla havainnoit-



 

 

16 

sijoille syntyneitä ajatuksia. Havainnoitsijoiden kuitenkin tulisi tarkastella tilannetta objek-

tiivisesti, tuomatta ilmi omia henkilökohtaisia mielipiteitään tai ajatuksiaan havainnoistaan 

tässä vaiheessa. (Soini & Mäenpää 2012, 13-14). 

Superviisorin roolissa työskentelee aina ainoastaan kouluttaja itse. Superviisorin tehtävä on 

vastata ohjaustyöskentelyn etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta. Hän huolehtii myös 

siitä, että osallistujat pysyvät annetuissa rooleissaan, sekä käytännön seikoista, kuten ohjaus-

työskentelyn rakenteesta, aikataulusta ja etenemisestä. (Soini & Mäenpää 2012, 13-14). 

Ohjauskeskustelu -vaihe muodostuu kahdesta eri keskustelujaksosta sekä interventiosta. 

Keskustelujaksojen aikana tapahtuu asiakkaan ja ohjaajan välinen ohjauskeskustelu, kun 

taas superviisorin johtama interventio tapahtuu näiden kahden keskustelun välillä. Interven-

tion tarkoituksena on pysäyttää keskustelu hetkeksi ja tarjota ohjaajan roolissa toimivalle 

henkilölle palautetta hänen työskentelystään. (Soini & Mäenpää 2012, 15). 

Intervention tarkoituksena on kehittää ohjauskeskustelua ja myös havainnoitsijoiden teke-

miä havaintoja käsitellään ohjaajan tueksi. Pyrkimyksenä on tukea ja helpottaa ohjaajan toi-

mintaa antamalla hänelle palautetta työskentelystä käsittelemällä havainnointeja tapahtu-

neen vuorovaikutuksen osalta sekä arvioimalla ohjaajan toimintaa suhteessa asiakkaan pu-

heeseen. Interventio on lyhyt keskustelu, joka käydään ohjauskeskustelun puolessa välissä. 

Interventiokeskusteluun osallistuvat ainoastaan havainnoitsijat sekä superviisori, ohjaajan ja 

asiakkaan rooli on tällöin ainoastaan kuunnella. (Soini & Mäenpää 2012, 15-16). Tämän 

jälkeen siirrytään takaisin ohjauskeskusteluun, kunnes päästään kolmanteen vaiheeseen, eli 

jakamisen vaiheeseen. 

Kolmannessa vaiheessa, eli jakamisen vaiheessa kukin osallistuja voi vapaasti kertoa omista 

kokemuksistaan liittyen konsultatiivisen työskentelyn eri vaiheisiin. Tässä vaiheessa osallis-

tujat niin sanotusti vapautuvat rooleistaan ohjauskeskustelun päätyttyä. Osallistujat pääsevät 

jakamaan omakohtaisia kokemuksiaan sekä tapauksen herättämiä tuntemuksia, sekä pohti-

maan yhdessä niiden merkityksiä. Lisäksi tässä vaiheessa keskusteluissa esiin nousseet tee-

mat pyritään nostamaan yleisempään keskusteluun sekä pyydetään osallistujilta komment-

teja eri rooleissa toimimisesta, roolien tarjoamista näkökulmista vuorovaikutukseen sekä 

työskentelyyn liittyvistä yleisistä oppimiskokemuksista.  (Soini ym. 2012, 26-28; Soini & 

Mäenpää 2012, 16). 
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Eri vaiheiden kautta päämääränä on ohjata osallistujia kiinnittämään huomiota ohjaus- ja 

vuorovaikutusprosessin eri vaiheisiin ja laajentamaan näkökulmia tarkastelun kohteina ole-

vista ongelmista ja ilmiöistä. Konsultatiivinen työote Soinin ym. (2012) mukaan auttaa osal-

listujia tiedostamaan omia toimintatapojaan erilaisissa tilanteissa, joissa asioita tulee tarkas-

tella useammasta näkökulmasta, sekä tilanteissa, joissa edellytetään toisten kuuntelua ja huo-

mioimista. Lisäksi koulutuksen todetaan lisäävän osallistujien ymmärrystä ryhmädynaami-

sista ilmiöistä, parantavan heidän kommunikatiivisia taitoja ja tukevan osallistujien tilan-

teissa, jotka herättävät epävarmuutta ja osaamattomuuden tunnetta. (Soini ym. 2012, 11, 28-

29). 

Koulutuksen tavoitteet  

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää koulutukseen osallistuvien yritysten esi-

miesten ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilökohtaisia ammatillisia vuorovaikutustai-

toja tarjoamalla heille konkreettisia työvälineitä ammatillisen vuorovaikutussuhteen tueksi 

(Soini ym. 2014, 51). Koulutuksen teoreettinen perusta muodostuu näkemyksestä, jonka mu-

kaan työelämän vuorovaikutussuhteiden voidaan nähdä perustuvan seuraaviin tekijöihin: 

ammatilliseen suhteeseen, vuorovaikutussuhteen erityisluonteen ymmärtämiseen, kommu-

nikoinnin perustaitojen hallitsemiseen sekä tietoiseen pyrkimykseen kehittää omaa persoo-

nallista tapaa olla vuorovaikutuksessa. Näkemyksenä koulutuksen taustalla on ajatus yksi-

löllisistä vuorovaikutustavoista ja näkemys siitä, että vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

vaatii konkreettista harjoittelemista ja pyrkimystä kriittiseen tarkasteluun koskien omaa ta-

paa toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Soini & Mäenpää 2012). 

Koulutuksen yleisinä tavoitteina on:  

1) kehittää osallistujien ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja 

2) tarjota työohjauksellista tukea vertaistyöskentelyn avulla  

3) kehittää ohjauksellisia innovaatioita, sekä  

4) vakiinnuttaa ohjauksellinen työote osallisten edustamassa organisaatiossa.  

  (Soini ym. 2012, 3). 
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Koulutuksen tavoitteet pyritään saavuttamaan noudattamalla koulutuksen aikana etukäteen 

suunniteltua rakennetta, joka muodostuu teoriapainotteisista seminaareista, strukturoiduista 

vuorovaikutusharjoituksista sekä vuorovaikutustaitojen systemaattisesta arvioinnista ja pa-

lautteesta koulutuksen eri vaiheissa. Ohjauksellisen työotteen vakiinnuttaminen osallisten 

edustamassa organisaatiossa puolestaan viittaa pyrkimykseen vakiinnuttaa ammatillisen 

vuorovaikutuksen perusperiaatteita ja toimintakäytänteitä organisaation arkeen osallistujien 

toiminnan kautta. (Soini ym. 2012, 3-4) 

Konkreettisena tavoitteena koulutuksella on tarjota koulutukseen osallistuneille ammatillista 

vuorovaikutusta tukevia työvälineitä. Konsultatiivinen työote korostaa erityisesti sellaisia 

vuorovaikutustaitoja, joiden avulla osallistujat kykenevät tarkentamaan kuultua viestiä, tun-

nistamaan viestiin liittyviä tunnesisältöjä sekä tarkentamaan tietämystä asiakkaan pulman 

tai työtilanteen konkreettiseen jäsentämiseen. (Soini 2014, 51-52). Koulutuksessa korostet-

tavat ammatillisen vuorovaikutuksen perustaidot ovat seuraavat:  

 

1) kuuntelemisen taito,  

2) konkreettisessa pysymisen taito,  

3) peilaamisen taito (reflektointi),  

4) rakentavan dialogin ylläpitämisen taito,  

5) empaattinen läsnäolo (virittäytyminen, avoin tyhjä tila) sekä  

6) vuorovaikutustilanteen johtaminen  

(Soini 2014, 52)  

Kuuntelemisen taidon voidaan nähdä olevan ammatillisen vuorovaikutuksen perusta. Kuun-

teleminen on tärkeä osa kaikenlaisia ja kaikkialla tapahtuvia vuorovaikutustilanteita. Ohjaa-

jan ensisijainen tehtävä onkin keskittyä asiakkaaseen ja korostaa hänen kertomansa viestin 

tärkeyttä, eli kuunnella hänen puhettaan, kuten myös varmistaa, että asiakas kokee tulevansa 

kuulluksi. (Soini & Mäenpää 2012, 17; Onnismaa, Pasanen & Spangar 2002, 7). 

Konkreettisessa pysymisen taidolla tarkoitetaan pyrkimystä muuttaa esimerkiksi toisen osa-

puolen tunteita ja ajatuksia ymmärrettävämpään muotoon (Soini & Mäenpää 2012, 19). 

Tämä voi käytännössä tapahtua esittämällä tarkentavia kysymyksiä ja tarkastelemalla esi-

merkiksi asiakkaan tuntemuksia sekä puheen ja käytöksen ristiriitaisuutta (Okun & Kantro-

witz 2008, 77). 
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Peilaamisen (reflektio) taito pohjautuu myöskin huolelliseen kuuntelemiseen. Peilaaminen 

perustuu ohjaajan toimintaan, jossa pyritään tarjoamaan toiselle osapuolelle hänen oma pu-

heensa uudelleen tarkasteluun sekä arvioinnin kohteeksi. Tällöin ikään kuin palautetaan toi-

selle osapuolelle hänen omat sanansa takaisin, säilyttäen kuitenkin sanoman olennaisimman 

sisällön. Tällä tavalla jäsentämällä toisen puhetta uudelleen, voi toinen osapuoli voi laajentaa 

omaa tietoisuutta itsestään ja omasta toiminnastaan. (Soini & Mäenpää 2012,18; Okun & 

Kantrowitz 2008, 76). 

Rakentavan dialogin ylläpitämisellä puolestaan tarkoitetaan pyrkimystä tuottaa keskuste-

lussa käsiteltäville asioille uusia merkityksiä. Dialogi perustuu puhumisen sekä kuuntelun 

vuorotteluun ja tärkeimpänä tekijänä dialogin onnistumiselle onkin antaa toiselle osapuolelle 

tilaa ja aikaa ajatella, sekä jakaa omia kokemuksiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

vuorovaikutustilanteen johtajalla täytyy kyetä sietämään keskustelussa myös hiljaisuutta. 

(Soini & Mäenpää 2012,18). 

Empaattisen läsnäolon taidot koostuvat puolestaan useista eri tekijöistä. Vuorovaikutustilan-

teessa on olennaista kiinnittää huomiota vuorovaikutussuhteen toiseen osapuoleen ja siihen, 

että on itse läsnä tilanteessa, sekä pyrkiä osoittamaan aitoa kiinnostusta toisen osapuolen 

kokemuksiin. Läsnäolo vuorovaikutustilanteissa ilmenee luontevana käyttäytymisenä ja 

kommunikointina vuorovaikutustilanteessa, josta välittyy aito kiinnostus ja halu ymmärtää 

asiakkaan tilannetta ja kokemuksia. Empaattisen läsnäolon taidossa korostuu myös kyky 

tehdä tilanteesta luottamuksellinen sekä turvallinen. (Soini & Mäenpää 2012, 19). 

Vuorovaikutustilanteen johtaminen tarkoittaa pyrkimystä edetä vuorovaikutustilanteessa ta-

voitteiden mukaisesti. Velvollisuus huolehtia tavoitteiden mukaisesta etenemisestä on aina 

vuorovaikutustilanteen johtajalla, työelämässä esimerkiksi esimiehellä. Velvollisuus sisältää 

vuorovaikutuksen rakenteellisista tekijöistä huolehtimisen sekä määrätietoisen pyrkimyksen 

toisen osapuolen esittämän asian monipuoliseen käsittelyyn. (Soini & Mäenpää 2012, 20). 

Tässä kappaleessa olen esitellyt tutkimukseni tarkastelukohteena olevan koulutusmallin, 

jonka pyrkimyksenä on kasvattaa koulutukseen osallistuneiden ammatillisia vuorovaikutus-

taitoja edellä kuvailemani rakenteen ja koulutusmuotojen kautta. Lisäksi esittelin koulutuk-

sen päämäärät ja tavoitteet, jotta koulutuksen pyrkimykset tulevat selville koulutuksen vai-

kuttavuuden tarkastelun helpottamiseksi. Seuraavaksi esittelen tapoja, joilla koulutuksen 

vaikuttavuuden tutkimusta voidaan lähestyä.  
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2.4 Vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuuden tutkimus 

Vaikuttavuuden tutkiminen erilaisten koulutusten yhteydessä on yksi tärkeimpiä koulutusten 

kehittämistoimia, jossa tarkastellaan koulutuksen vaikutuksia. Onko koulutuksella päästy 

ennalta määrättyyn tavoitteeseen? Onko koulutus vastannut koulutettavien tarpeita? Miten 

koulutuksen vaikuttavuus näkyy yksilön, yhteisön ja organisaation tasolla? Muun muassa 

nämä ovat kysymyksiä, joihin vaikuttavuutta arvioidessa pyritään vastaamaan.  

Vaikuttavuutta tarkasteltaessa on olennaista määritellä termi vaikuttavuus. Koulutuksien 

vaikuttavuustarkastelussa käsitteelle vaikuttavuus, on annettu useita erilaisia sisällöllisiä 

merkityksiä eri tieteen- ja hallinnon aloilla (Raivola, Valtonen & Vuorensyrjä 2000, 11). 

Raivolan, Valtosen & Vuorensyrjän (2000) mukaan koulutuksen vaikuttavuudella useimmi-

ten tarkoitetaan jotakin toiminnalla tavoiteltavaa, positiivista koulutuksen onnistumista ja 

sen tavoitteiden ja tehtävien täyttymystä (Raivola ym. 2000, 12). Yksinkertaisimmillaan vai-

kuttavuudella voidaan nähdä tarkoitettavan konkreettista muutosta ihmisessä tai ra-

kenteissa (Sitran artikkeli – Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata). 

Useimmiten vaikuttavuutta tarkasteltaessa tarkastellaan koulutuksen tavoitteiden saavutta-

mista ja toteutumista. Esimerkiksi Donald & James Kirkpatrick (2006, 21-26) jakavat paljon 

vaikuttavuustutkimuksissa käytetyssä koulutuksen vaiheittaisen arvioinnin mallissaan vai-

kutuksen tarkastelun neljään eri ulottuvuuteen, joiden kautta koulutusten vaikuttavuutta voi-

daan tutkia ja tarkastella:  

1. Reaktio – opiskelijoiden välittömät reaktiot koulutusta kohtaan; tyytyväisyys kurssiin, 

ohjaajiin, ohjeistuksiin, kontekstiin sekä materiaaleihin 

2. Oppiminen – Tiedon hankkimista, taitoja ja asenteita koulutuksesta 

3. Työkäyttäytyminen – Suorituskyky työssä tiedon soveltamisen jälkeen 

4. Tulokset – Muutokset, jotka opiskelijan toiminta on tuonut organisaatioon 

Kirkpatrickien malli perustuu ajatukseen siitä, että jokaisella neljällä eri ulottuvuudella on 

vaikutukset toisiinsa ja vaikutukset etenevät ainoastaan siinä tapauksessa, jos edellisellä ta-

solla on onnistuttu. Reaktiolla Kirkpatrickit tarkoittaa koulutuksen herättämiä välittömiä re-

aktioita, jotka heräävät opiskelijoissa. Tavoitteena on saada opiskelijoissa syntymään posi-

tiivinen reaktio koulutuksen ansiosta, jotta opiskelijat myös motivoituvat oppimaan. Hänen 

mukaansa positiivinen reaktio ei välttämättä varmista oppimista, mutta negatiivinen reaktio 
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lähes varmasti vähentää mahdollisuutta oppimiseen. (Kirkpatrick & Kirkpatrick 2006, 21-

22). 

Oppiminen puolestaan määritellään Kirkpatrickien mallissa ulottuvuutena, jossa osallistuja 

muuttaa asenteitaan, kehittää tietoaan sekä kasvattaa taitojaan koulutukseen osallistumisen 

myötä. Nämä ovat teorian mukaan oppimisen kolme ulottuvuutta, joita on mahdollista saa-

vuttaa erilaisten koulutusten myötä. Teorian mukaan myös yhden tai useamman oppimisen 

ulottuvuuden täytyy ilmetä, jotta koulutuksen vaikuttavuus voi ulottua seuraavalle tasolle, 

eli käyttäytymisen muutokseen. (Kirkpatrick & Kirkpatrick 2006, 22). 

Käyttäytymisen muutoksen taso voidaan määrittää ulottuvuutena, jossa osallistujan käyttäy-

tymisessä näkyy muutoksia koulutuksen osallistumisen vuoksi. Kirkpatrickien (2006, 23) 

mukaan kolmannen tason täyttymisen välttämättömyytenä ovat seuraavat neljä olosuhdetta, 

joiden on täytynyt täyttyä:  

1. Henkilöllä täytyy olla halu muuttua 

2. Henkilöllä täytyy olla tieto siitä, mitä tehdä ja miten 

3. Henkilöllä täytyy työskennellä oikeassa ilmapiirissä 

4. Henkilöä täytyy palkita muutoksesta 

Käyttäytymisen muutos lähtee liikkeelle siis yksilön omasta halusta muuttua. Motivaation 

ollessa kohdallaan, tarvitaan seuraavaksi tietoa siitä, mitä tulisi tehdä ja millä tavoin. Oike-

anlaisella ilmapiirillä Kirkpatrickit tarkoittavat puolestaan teoriassaan ilmapiiriiä, joka roh-

kaisee ja kannustaa muutokseen estämisen sijaan. Muutoksesta palkitseminen puolestaan 

voidaan nähdä joko sisäisenä palkintona, joka sisältää tunteen tyytyväisyydestä, kunniasta 

sekä saavutuksista ja jotka voivat ilmaantua silloin, kun käytöksellä on positiivisia vaiku-

tuksia. Toinen ulottuvuus on ulkopuolisen palkkion saavuttaminen, joka voi puolestaan il-

metä esimerkiksi johtajan osoittamana kunnioituksena, muiden osoittaman huomion seu-

rauksena tai rahallisina palkkioina. (Kirkpatrick & Kirkpatrick 2006, 24). 

Kirkpatrickien teorian mukaan kaikkien edellä mainittujen olosuhteiden täytyy täyttyä, jotta 

käyttäytymisen muutos voi johtaa tuloksiin, eli lopullisiin saavutuksiin, jotka on saavutettu 

osallistujien koulutukseen osallistumisen myötä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotannon 

kasvu, laadullinen kehitys tai tuloksellisempi toiminta. (Kirkpatrick & Kirkpatrick 2006, 

24).  
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Olennaisena osana Kirkpatrickien teoriaa on opitun asian siirtovaikutus, johon onkin tärkeää 

kiinnittää huomiota vaikuttavuutta tarkasteltaessa. Siirtovaikutuksia voidaan havainnoida 

esimerkiksi Kirkpatrickin mallin mukaisesti tasojen kaksi ja kolme välisenä suhteena, jossa 

työkäyttäytymisen muutosta ei voida nähdä tapahtuvan ilman oppimista ja oppimisen sovel-

lettavuuden huomioimista. Vaikuttavuutta tarkasteltaessa voidaankin Kirkpatrickien teorian 

pohjalta todeta olevan olennaista tarkastella kykeneekö yksilö saavuttamaan eri tekijöiden 

kautta kaikki vaikuttavuuden tasot. Tutkimukseni pyrkii tarkastelemaan juuri työkäytäntei-

den muutoksia, jolloin teorian mukaan osallistujilla täytyisi olla ennalta tutkittu tyytyväinen 

asenne kurssiin sekä hankittua tietoa ja taitoa. Myös Kantanen (1996, 41) korostaa työkäyt-

täytymisen muutoksen edellyttävän muun muassa henkilökohtaista motivaatiota, tai taitoa ja 

oikeanlaista asennetta muutosta kohtaan. Osana työkäytänteiden muutoksia, tulisi Kirkpat-

rickien teorian mukaan osoittaa myös osallistujien oppineisuus sekä motivaatio ja halu muu-

tokseen.  

Ammatillisesti taitavan vuorovaikutuksen koulutus on yleisesti hyvin haasteellista, sillä ta-

pamme toimia vuorovaikutustilanteissa eivät perustu ainoastaan tilannetekijöihin, jotka jo 

itsessään luovat haasteensa vuorovaikutukselle, vaan niiden perusta on varhaisissa ihmis-

suhteissamme, persoonallisuuden rakenteissamme sekä aikaisemmissa kokemuksissamme 

eri vuorovaikutustilanteista, kuten Soini ym. (2014, 51) toteavat viitaten Wheelerin (2000) 

sekä Crewsin, Smithin, Smabyn, Madduxin, Torres-Riveran, Cayseyn & Urbanin (2005) to-

teuttamiin tutkimuksiin vuorovaikutustilanteiden muodostumisesta.  

Vuorovaikutuskoulutuksen mahdollisuuksia vaikuttaa koulutettaviin on tutkittu muun mu-

assa Kuntzen, Van Der Molenin & Bornin (2009) tutkimuksessa Increase in counselling 

communication skills after basics and advanced microskills training. Tutkimus osoitti, että 

vuorovaikutuskoulutuksella voidaan saada näkyviä tuloksia aikaan etenkin silloin, kun pe-

rustaidoissa on selkeitä puutteita (Kuntze, van der Molen & Born 2009). Soini, Kiema-Junes, 

Leinonen & Mäenpää (2014, 51) kuitenkin huomauttavat, että tutkimukset kokeneiden am-

mattilaisten koulutuksesta on tuloksiltaan hyvin ristiriitaisia ja näkyvien muutosten aikaan-

saanti haasteellista. Osaltaan vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuuden arviointia on vai-

keuttanut myös se, että luotettavia mittareita vuorovaikutustaidoissa tapahtuneiden muutos-

ten mittaamiseen on suhteellisen vähän.  
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Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kehitetty CROS-mittaussysteemi (Coun-

selor Response Observation sytem) mahdollistaa ammatillisen vuorovaikutuksen kehittymi-

sen tarkastelun. Mittari on suunniteltu alun perin ohjausvuorovaikutuksen muutosten tarkas-

telua varten koulutuksen tueksi, mutta sitä on hyödynnetty myös vuorovaikutuskoulutuksien 

aikana tapahtuvien vuorovaikutuskäyttäytymisten muutosten tarkastelussa. CROS-mittaus-

systeemi sisältää sekä ohjausvuorovaikutusresponssien koodaussysteemin (CRCS, Coun-

selor Response Coding System), että taitavan ohjauksen vuorovaikutuksen skaalan (SVRS, 

Skilled Verbal Response Scale). Mittaukset toteutetaan tarkastelemalla videotallenteiden 

kautta osallistujien vuorovaikutustoimintaa. (Rantanen & Soini 2013, 250) 

CRCS keskittyy tunnistamaan osallistujan tyypillisiä toimintatapoja vuorovaikutustilan-

teissa (kuten reflektio, tarkentavien kysymysten esitys), kun taas SVRS keskittyy puolestaan 

selvittämään osallistujan vuorovaikutuskäyttäytymisen tason. Taitotasomittari sisältää kaksi 

keskeistä osa-aluetta, jotka ovat tarkastelun kohteena: 1) asiakaskeskeisyys sekä 2) johdon-

mukaisuus. Nämä kaksi osa-aluetta puolestaan rakentuvat kuudesta eri dimensiosta, joita 

ovat seuraavat:  

Asiakaskeskeisyys: 1. Ohjaaja puhuu asioista joita ohjattava ei ole maininnut, 2. Ohjaaja 

käyttää avoimia kysymyksiä, 3. Ohjaaja ei jaa mielipiteitä tai anna neuvoja. 

Johdonmukaisuus: 4. Ohjaaja keskittyy selvittämään ohjattavan ongelman, 5, Ohjaaja käyt-

tää tarkentavia kysymyksiä ja 6. Ohjaaja sivuuttaa ohjattavan viestin. (Rantanen & Soini 

2013, 256). 

 SVRS-mittaus pisteytetään osallistujan suorituksen mukaan kuuden eri ulottuvuuden kautta, 

joista jokaisesta voi saada 0-3 pistettä. Näin ollen mittarin maksimipistemäärä on 18 pistettä. 

Pisteytykset tehdään tarkastelemalla koulutuksista kerättyjä videotallenteita ohjaus- tai vuo-

rovaikutusharjoituksista. (Rantanen & Soini 2013; Kitkaton kommunikointi (Kiko), 54-55). 

Tarkastelemani koulutuksen aikana kaikki kuusi osallistujaa arvioitiin SVRS-mittarin mu-

kaisesti. Koulutuksen järjestäjät antoivat tekemänsä mittaustulokset tarkasteltavakseni, jotka 

osoittivat koko ryhmän yhteisiä pisteitä tarkasteltaessa ryhmätasolla tapahtuneen kehitystä 

vuorovaikutustaidoissa. Näin ollen voidaan siis todeta, että kouluttajien näkökulmasta kat-

sottuna koulutuksella olisi ollut vaikuttavuutta koulutettaviin ja koulutettavien keskuudessa 

voitaisiin nähdä tapahtuneen oppimista vuorovaikutustaidoissa.  
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Tämän perusteella tarkasteltaessa vaikuttavuuden ulottuvuuksia Kirkpatrickien teoriaan 

pohjaten voidaan todeta, että käyttäytymisen muutokseen vaadittavia tietoja ja taitoja on sel-

keästi omaksuttu SVRS-mittarin mukaan ja koulutuksen puolesta opin vieminen käytäntöön 

on mahdollistettu. Mallin mukaisesti neljän tason saavuttaminen kuitenkin edellyttää myös 

oikeanlaista työskentelyilmapiiriä sekä palkintoa muutoksesta. Opittujen asioiden siirtämi-

nen organisaatiokulttuuriin voi olla hyvin haasteellista, sillä uusilla opeilla tulisi kyetä kor-

vaamaan vanhat, joskus hyvin juurtuneetkin toimintatavat. Tästä syystä erityisesti työpaikan 

ilmapiiri ja johdon tuki muutoksen mahdollistamiseen ovat avainasemassa oppien siirtymi-

sessä työelämään. Jos muutokselle ei anneta mahdollisuutta tai henkilön oma asenne tai mo-

tivaatio muuttuu koulutuksen jälkeen, voi koulutuksen vaikuttavuus jäädä vähäiseksi.  

Esittelemäni Kirkpatrickien teoreettinen malli sekä CROS-mittaussysteemi ovat yksiä mo-

nista tavoista lähteä tarkastelemaan koulutuksen vaikuttavuutta. Valitsin Kirkpatrickien mal-

linnuksen kuitenkin esiteltäväksi siitä syystä, että sitä on käytetty laajasti erilaisissa vaikut-

tavuustutkimuksissa ja se huomioi mielestäni hyvin ja laajasti koulutuksen vaikuttavuuteen 

vaikuttavat tekijät. Lisäksi Kirkpatrickien mallissa myös keskitytään työelämässä näkyviin 

työkäytännön muutoksiin, joka ovat tutkimukseni päämäärä. 

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimukseni vuorovaikutuksellisuuteen liittyvän teoreettisen 

viitekehyksen sekä vaikuttavuuden tutkimukseen liittyviä näkemyksiä sekä perusteluita. 

Seuraavassa kappaleessa esittelen puolestaan toisen tutkimukseni kannalta olennaisen osa-

alueen: työn mielekkyyden käsitteen sekä työn mielekkyyden eri ulottuvuudet.   
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3 Työn mielekkyys 

Markkinatalouden myllerryksessä organisaatiotoiminnan kehittämisestä ja tuottavuuden te-

hostamisesta on tullut tärkeä osa organisaatioiden kilpailukykyä. Positiivisen psykologian 

tuoman uuden tarkastelunäkökulman myötä työelämätutkimuksissa on alettu nähdä henki-

löstön voimavarat yhtenä tärkeänä organisaation menestystekijänä. Tämä puolestaan on joh-

tanut uudenlaiseen tapaan kiinnittää vahvemmin huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin 

sekä työpahoinvointiin. Työhyvinvointiin panostamisella on todettu eri tutkimusten mukaan 

olevan vahvoja sidoksia muun muassa tuottavuuteen sekä työhön sitoutumiseen, jonka 

myötä työntekijöiden fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin on alettu kiinnittää 

huomiota uudella tavalla. Yksilön työvoinnin, joka sisältää sekä hyvin-, että pahoinvoinnin, 

tarkastelu nähdäänkin nykypäivänä tärkeänä osana työelämää niin organisaation, kuin yksi-

lön tasolla.  

Vuorovaikutuksen nähdään olevan yksi hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Niin koulu-

tuksen vaikuttavuuden, kuin työssä menestymisen kannalta on olennaista, että yksilön toi-

mintaedellytykset ovat kunnossa ja yksilö kykenee kognitiiviseen toimintaan. Vuorovaiku-

tuksen merkitys korostuu myös yleisesti organisaatiokulttuurissa, johtamisessa, sekä asia-

kassuhteissa, joiden toimivuus puolestaan on vahvasti yhteydessä työvoinnin kanssa. Tästä 

syystä on mielestäni mielekästä tarkastella myös työn mielekkyyden kokemukseen liittyviä 

tekijöitä vuorovaikutuskoulutuksen vaikutusten tarkastelun yhteydessä. 

Työvointiin liittyvä käsite, työn mielekkyys, on yksi tapa lähestyä työntekijän subjektiivista 

kokemusta omasta työstään. Työn mielekkyys voidaan määrittää moninaiseksi ja muuttu-

vaksi subjektiiviseksi kokemukseksi, joka kertoo yksilön suhtautumisesta, tunteista ja asen-

teista omaa työtään kohtaan. Yksinkertaisimmillaan työn mielekkyys on mieluisaa tekemistä 

(Järvinen 2014, 35). Työn mielekkyys on läheistesti yhteydessä useisiin eri työhyvinvoinnin 

lähikäsitteisiin, kuten työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen, ja se kertoo yksilön omasta 

kokemusmaailmasta käsin yksilön omasta suhteestaan työhön. 

Työn mielekkyyden kokemuksellisen tarkastelun kautta voidaan mahdollistaa työntekijöi-

den huomioiminen ja kuunteleminen, sekä samalla rakentaa sen kautta kuvaa autenttisesta 

organisaatioelämästä. Organisaatiotoiminnan ja sen kehittämisen näkökulmasta voidaankin 
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nähdä työn mielekkyyteen positiivisesti sekä negatiivisesti vaikuttavien elementtien tunnis-

tamisen olevan hyvin tärkeää. Näiden tekijöiden tarkastelun kautta luodaan myös tärkeä 

pohja henkilöstön kehittämiselle. (Syväjärvi ym. 2012, 4). 

Työolojen, työsuhteen laadun, työkyvyn sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen näh-

dään olevan Syväjärven, Lehtopuun, Perttulan, Häikiön & Jokelan (2012) mukaan tekijöitä, 

jotka vaikuttavat yksilöiden työn mielekkyyteen sekä elämänhallintaan. Lisäksi he peruste-

levat työn mielekkyyden tarkastelun tärkeyttä myös siitä syystä, että työ, siihen liittyvät rea-

liteettien sekä työstä saatujen kokemusten ja tuntemusten voidaan nähdä vaikuttavan myös 

kokonaisvaltaisesti koko elämään, työn ja vapaa-ajan mukaan lukien. Näin ollen työolojen 

suhde kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on olennaista huomioida. Syväjärvi ym. myös huo-

mauttavat miten erilaiset yksilölliset kokemukset voivat myös tuoda työyhteisöön mukanaan 

niin ongelmia, kuten myös erilaisia mahdollisuuksia. Nämä ongelmat ja mahdollisuudet voi-

vat heijastua muun muassa työn lopputulokseen, hyvinvointiin sekä työhön sitoutumiseen. 

(Syväjärvi ym. 2012, 51). 

Työn mielekkyyden käsitteen ollessa laaja ja moninainen, on syytä tarkastella lähemmin eri-

laisia tapoja määrittää työn mielekkyyttä. Seuraavaksi esitän erilaisia näkökulmia työn mie-

lekkyyden tarkasteluun, suhteutan työn mielekkyyden käsitettä muihin lähikäsitteisiin sekä 

esitän Syväjärven & kumppaneiden tavan määritellä työn mielekkyyden ulottuvuuksia.   

3.1 Työn mielekkyyden määrittely 

Yhteistä työn mielekkyyden määrittelylle on, että se nähdään monimuotoisena subjektiivi-

sena kokemuksena yksilön omasta työstä, joka rakentuu useista eri elementeistä (Järvinen 

2014, 35).  Muun muassa Stone (2002) määrittelee työn mielekkyyden yksinkertaisesti viit-

taavaan kaikkiin yksilön omiin tuntemuksiin ja asenteisiin, joita hän kokee omasta työstään 

ja sitä kohtaan (Stone 2002, 32).  

Työn mielekkyys liittyy läheisesti muun muassa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden sekä 

työmotivaation käsitteisiin. Välillä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia kuvaavassa kirjal-

lisuudessa liitetään työn mielekkyys muun muassa työtyytyväisyyteen tai työn merkityksel-

lisyyteen, kun taas toisissa tapauksissa näiden välille tehdään ero. 

Työtyytyväisyyttä tarkasteltaessa voidaan todeta A. Locken (1976) klassisen määritelmän 

mukaisesti työtyytyväisyyden (job satisfaction) viittaavan miellyttävään tai positiiviseen 
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emotionaaliseen tilaan, joka nousee yksilön kokemuksista työtään kohtaan tai työn tuomista 

kokemuksista (Locke 1976, 1300). Hackman ja Odham (1980) viittaavat myös työtyytyväi-

syyden kokemukseen vaikuttavan työn ja sen synnyttämien tuntemusten välinen suhde. Esi-

merkiksi he kuvailevat työtyytyväisyyden voivan syntyä, jos yksilö on tyytyväinen työnku-

vaansa ja työn vaatimuksiin sekä aikaansaamiin tuloksiinsa. (Hackman & Odham 1980, 4). 

Amstrong (2006, 264) kuitenkin kuvailee työtyytyväisyyttä hyvin läheisesti viitaten työn 

mielekkyyden käsitteeseen kuvailemalla työtyytyväisyyden olevan yksilön asenteita ja tun-

temuksia työtään kohtaan. Hän liittää työtyytyväisyyteen vaikuttavina tekijöinä uramahdol-

lisuudet, työn vaikutukset, yhteistyön sekä työn haasteellisuuden. Tässä määritelmässä voi-

daankin nähdä työtyytyväisyyden määritelmän tulevan hyvin lähelle työn mielekkyyden kä-

sitettä. Työn mielekkyys voidaan nähdä kuitenkin Blomin & Hautaniemen (2009, 90) mu-

kaan yleisesti laajempana käsitteenä sekä empiirisenä asiana kuin työtyytyväisyyden tai työ-

motivaation käsitteenä (Blom & Hautaniemi 2009, 90), kuten myöhemmin Syväjärven ym. 

kuvauksessa työn mielekkyydestä ja sen ulottuvuuksista todetaan.  

Työmotivaatio puolestaan on paljon tutkittu ja useilla eri tavoilla määritelty termi. Työmo-

tivaatiotutkimusten tavoitteena on Blomin ja Hautaniemen mukaan ollut pitkään löytää sel-

laisia keinoja, joiden kautta työntekijät saadaan toteuttamaan organisaation tavoitteita. Ny-

kyisin kuitenkin työhyvinvoinnin näkökulman painottuessa, työmotivoinnin intresseinä voi 

olla myös kasvattaa yksilöllisiä työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin kokemuksia. (Blom & 

Hautaniemi 2009, 88-89). Työmotivaation käsite viitta täten erilaisiin sisäisiin tai ulkoisiin 

tekijöihin, jotka motivoivat henkilöä tekemään työtään, eivätkä välttämättä niinkään tekijöi-

hin, jotka vaikuttaisivat työn mielekkyyden kokemukseen. Esimerkiksi raha, jonka avulla 

maksamattomat laskut saadaan hoidettua, voi olla työhön motivoiva tekijä, mutta ei välttä-

mättä kuitenkaan vaikuta työn mielekkyyden tunteeseen. 

Juuti & Vuorela (2002) sekä Manka ym. (2007) kuvailevat puolestaan työn mielekkyyden 

ja työhyvinvoinnin läheistä yhteyttä todeten työn mielekkyyden ja työn voimaannuttavien 

piirteiden lisäämisen olevan helpoin tapa lisätä hyvinvointia työssä (Juuti & Vuorela 2002, 

68; Manka, Kaikkonen & Nuuttinen. 2007, 3). Anttonen & Räsänen (2009) kuvailevat työ-

hyvinvoinnin tarkoittavan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota toteutetaan hyvin 

johdetussa organisaatiossa. Tällöin heidän mukaansa työntekijät ja työyhteisö kokevat 

työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä heidän elämänhallintaa tukevaksi. (Anttonen & 

Räsänen 2009, 18-19).  
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Työn mielekkyyden voidaan siis nähdä olevan osa työhyvinvoinnin laajaa kenttää. Työhy-

vinvointi nähdään kuitenkin mielekkyyden kokemusta laajempana kokonaisuutena, jolla vii-

tataan muun muassa K. Suonsivun (2011) teoksessa Työhyvinvointi osana henkilöstöjohta-

mista, kokemukseen omasta voinnista ja jaksamiseen, johon liittyvät tyytyväisyys omaan 

elämään, työn ja vapaa-ajan tasapainoisuus, terveys ja toimintakyky, sosiaaliset suhteet ja 

ylipäätään kokonaisvaltainen hyvinvointi, jolloin työhyvinvointia ei voi rajata koskemaan 

pelkästään työtä (Suonsivu 2011, 41,43-44).  Manka (2008, 16) puolestaan yksinkertaistaa 

työhyvinvoinnin käsitettä kuvaamalla sitä työn, ryhmähengen, esimiestoiminnan, organisaa-

tion sekä yksilön itsensä välisiin suhteisiin perustuvalla kokemuksella. Työhyvinvointi on 

kenttänä hyvin laajasti tutkittu ja tarkasteltu, joten erilaisia tapoja määrittää työhyvinvoinnin 

kenttää on useita. Useimmin siinä kuitenkin voidaan nähdä painotettavan juuri Suonsivun 

kuvailemalla tavalla kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka koostuu monesta eri tekijästä: niin 

yksilöllisestä hyvinvoinnista kuin organisaation puitteista, kuten johdosta, työilmapiiristä 

sekä itse työstä ja kaikkien tekijöiden välisistä suhteista ja yksilöllisistä merkityksenan-

noista.   

Näin ollen voidaan todeta, että käsitteellisistä näkökulmista riippuen on mahdollista puhua 

työn mielekkyydestä, työtyytyväisyydestä tai työhyvinvoinnista tarkoittaen lähestulkoon sa-

maa asiaa, mutta on olennaista kuitenkin perustella, miten tarkalleen ottaen voidaan nähdä 

työn mielekkyyden muodostuvan, sillä myös työn mielekkyyden käsitteelle on olemassa 

useita hieman eri näkökulmia painottavia määritelmiä. 

Järvinen (2014, 35) määrittää työn mielekkyyden määräytyvän sen mukaan, miten yksilö 

kokee oman olemassa olonsa, kiinnostuksen kohteensa sekä sen perusteella, mitkä tekijät 

yksilö kokee tärkeiksi kussakin elämäntilanteessa. Kehusmaa (2011, 68,121) painottaa mää-

rittelyssään lähinnä henkilön omaa kokemusta työstään ja sen sisäisestä palkitsevuudesta, 

kun taas Henttonen ja LaPointe (2015) puolestaan määrittelevät työn mielekkyyden tarkoit-

tavan työtä, joka on omaehtoista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Omaehtoisuudella 

he tarkoittavat toimijuutta, jossa työntekijällä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa omaan 

työhönsä ja sen olosuhteisiin. Heidän mukaansa toimijuus on työn mielekkyyden elinehto ja 

sen reunaehdot määräytyvät suhteessa vallalla oleviin käytäntöihin, kuten sosiaalisiin käy-

täntöihin. (Henttonen & LaPointe 2015, 9,11). 

Laajimmin ja yksityiskohtaisimmin kuitenkin mielestäni työn mielekkyyden käsitettä lähes-

tyy Antti Syväjärven tutkimusryhmä teoksessaan Inhimillisesti kestävä sairaala (2012), jossa 
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työn mielekkyyden käsite on suuressa roolissa. Syväjärven ym. mukaan työn mielekkyys 

on työntekijän ja työn välisessä suhteessa rakentuva kokemusaste, joka syntyy ihmis-

ten odotuksista, asenteista ja mielipiteistä omaa työtään kohtaan. Syväjärvi ym. liittävät 

myös työssä korostuvat tiedot, taidot sekä osaamiset osaksi työn mielekkyyttä, mikä tarkoit-

taa, että mielekkyys voi tarkoittaa yksilölle mitä tahansa työhön liittyvää.  (Syväjärvi ym. 

2012, 15).  

Työtä ei kuitenkaan aina koeta mielekkääksi. Antilan (2006) mukaan yleisimmin työn mie-

lekkyyttä heikentävä tekijä on liiallinen kuormitus. Tutkimukset osoittavat, että optimaali-

simmillaan tilanne on työn mielekkyyden kannalta silloin, kun työntekijän kokema työ-

kuorma on kohtuullisen kova, mutta hallittavissa oleva. Antilan mukaan suomalaiset kokevat 

myös tärkeäksi, että työkuorman ollessa kova, on sen tekemisen puitteiden, sosiaalisen ym-

päristön sekä sisällön oltava kunnossa. (Antila 2006, 69-70). 

Kaiken kaikkiaan työn mielekkyys nähdään osittain samanlaisena, subjektiivisena koke-

musasteena työn ja yksilön välillä, eri tutkijoiden painottaessa eri näkökulmia koskien sitä, 

mikä työssä mahdollisesti voi edistää mielekkyyden kokemusta. Järvinen (2014) huomauttaa 

myös, että työn mielekkyyden kokemukseen vaikuttavat yleisesti ottaen enemmän henkilön 

persoona ja arvomaailma, kuin itse työn substanssi (Järvinen 2014, 35). Kuitenkin, itse työn 

substanssia peilataan omaan persoonaan sekä arvomaailmaan, kuten edellä todettiin. Lisäksi 

työn mielekkyyteen voidaan nähdä vaikuttavan organisaation sisäinen vuorovaikutus, johta-

mistyylit sekä erinäiset tekijät työnkuvasta aina työpaikan sosiaalisiin suhteisiin. Työn mie-

lekkyyden kokemus tulee siis nähdä yksilöstä itsestään lähtevänä kokemuksena, jossa yksi-

lön täytyy pyrkiä sovittamaan omaa persoonallisuuttaan ja arvomaailmaansa oman työnsä 

sisältöön, merkityksiin sekä tavoitteisiin.  

3.2 Työn mielekkyyden ulottuvuudet 

Edellä huomattiin, kuinka moninaisesti ja eri näkökulmilta työn mielekkyyden käsitettä ja 

sen ulottuvuuksia voidaan lähestyä. Ainoa löytämäni lähde, jossa työn mielekkyyden käsit-

teen eri ulottuvuuksia kuvaillaan yksityiskohtaisesti ja perustellen, on kuitenkin Syväjärven, 

Lehtopuun, Perttulan, Häikiön & Jokelan (2012) teos, jonka esittelin jo edellä. Tästä syystä 

esitä seuraavaksi heidän kuvauksensa työn mielekkyyden ulottuvuuksista, jotta työn mielek-

kyyden aikaisempi teoreettinen jäsentely selkiytyisi ja mahdollistaisi näin ollen myöhemmin 
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työssäni, luvussa 6, tapahtuvan analyysini tulosten vertailun aikaisempaan teoreettiseen jä-

sentelyyn työn mielekkyyden eri ulottuvuuksista.  

Syväjärvi ym. (2012, 15) esittävät hyvin jäsentyneen näkemyksensä työn mielekkyyden ra-

kentumisesta. He näkevät, että työn mielekkyyden rakentumista tulee kuvata kehämäisesti, 

viiden eri ulottuvuuden summana. Kehä kuvaa kaikkia niitä eri elementtejä, joihin suhteessa 

ja joiden välillä työn mielekkyyden kokemukset nähdään muodostuvan. Työn mielekkyyden 

voidaan nähdä siis muodostuvan kuvan mukaisesti seuraavista tekijöistä: johtaminen ja työ-

suhteet, työn organisointi, työn sisältö, kokemukset ja tilanteet sekä osallisuus ja vaikutta-

minen. 

 

Kuvio 3. Työn mielekkyyden ulottuvuudet. (Syväjärvi ym. 2012, 16) 

 

Työn mielekkyyden tarkastelussa perustavana tekijänä on ajatus työntekijästä kokevana, ta-

juavana, kykenevänä, havainnoivana ja intuitiivisena toimijana. Yksilöllisten kokemusten ja 
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tuntemusten rakentuminen perustuu aina niiden suhteeseen yksilön omaan elämäntilantee-

seen ja kaikkiin sen osa-alueisiin ja ne ovat aina merkityksellisiä yksilölle itselleen. Osalli-

suuden ja vaikuttamisen mahdollistava toiminta onkin tärkeää ja olennaista mielekkyyden 

kokemuksen syntymiselle. Työn mielekkyyden ehtoina voidaan nähdä olevan oikeus tasa-

puolisuuteen, avoimeen vuorovaikutukseen, sekä mahdollisuuteen tulla kuulluksi ja osallis-

tua. Edellisiin liittyen mielekkyyteen voidaan liittää myös yleisesti vuorovaikutus, kommu-

nikaatio, keskinäisyys, toiseus, yhteistoiminnallisuus ja verkostoitumismahdollisuudet. (Sy-

väjärvi ym. 2012, 16). 

Työn sisältö- ja organisaatiotekijöissä puolestaan huomio kiinnittyy sisällöllisiin tekijöihin, 

kuten työn monipuolisuuteen ja haasteellisuuteen. Lisäksi merkityksellisiä ovat omaan pä-

tevyyteen, sekä organisaatiotekijöihin kuten työnjakoon, työtiloihin, sekä muihin työn teke-

misen realiteetteihin ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. (Syväjärvi ym. 2012, 17). 

Myös johtamisella nähdään olevan suuri merkitys työn mielekkyyden kokemukseen. Kuten 

Syväjärvi ym. viittaavat, on johtajuudessa ihmisten kannalta usein kyse kuuntelemisesta, 

viestien perille saamisesta, sekä sellaisen ilmapiirin luomisesta, jossa kommunikaation mer-

kitys sekä motivointi korostuvat organisaation toimintakulttuurissa. Näin ollen siis viestintä 

sekä yleinen vuorovaikutus ja ilmapiiri koetaan olevan tärkeässä osassa organisaation toi-

mintaa. Syväjärvi kumppaneineen myös toteavat työn mielekkyyden, ihmisten ja työyhtei-

söjen haastavan erityisesti sellaiseen johtajuuteen, joka huomioi ihmisen ja mielekkyyden 

elementit kokonaisvaltaisesti. (Syväjärvi 2012, 17). 

Työn mielekkyyden nähdään siis koostuvan useasta eri tekijästä, jotka yksilöllisten elämän-

tilanteiden, tarpeiden, arvojen ja kokemusten perusteella suhteutuvat työntekijän ja itse työn 

välillä. Kuten myös eri määritelmistä oli nähtävissä, on työn mielekkyyden eri ulottuvuudet 

selkeässä suhteessa myös vuorovaikutukseen ja sen laatuun. Tästä syystä vuorovaikutuskou-

lutuksen vaikuttavuutta tutkiessa on mahdollista ottaa tarkasteluun mukaan työn mielekkyy-

den käsite kuvaamaan työntekijöiden tämän hetkisiä asenteita ja tunteita työtään kohtaan, 

sekä tarkastella vuorovaikutuskoulutuksen merkitystä koulutukseen osallistuneiden henki-

löiden kokemukseen työn mielekkyydestä, kuten tutkimukseni tarkoituksena oli. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseni päätavoitteena oli tutkia vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta osallistu-

jien asenteisiin ja toimintaan, sekä tarkastella osallistujien kokemuksia koulutuksen merki-

tyksestä työn mielekkyyden kokemukseen. Lisäksi pyrkimyksenäni oli kartoittaa mahdolli-

sia osallistujien kokemuksissa esiintyviä kehitystarpeita koulutuksen suhteen. Tutkimusai-

neisto muodostuu fokus-ryhmäkeskustelussa sekä puhelinhaastattelussa kootusta aineis-

toista. Tutkimuksen yleisenä päämääränä on pyrkiä selittämään yleisesti tarkasteltuna kou-

lutuksen vaikutuksia, työntekijöiden työvoinnin tilaa sekä koulutuksen mahdollisuuksia ai-

neistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Vuorovaikutus on vahvasti sidoksissa työhyvinvointiin, sillä toimiva vuorovaikutus mahdol-

listaa niin tehokkaan työskentelyn kuin myös hyvän ja motivoivan työilmapiirin, kuten lu-

vussa 3 on todettu. Keskisuuressa teollisuusalan yrityksessä, jossa työn toimivuutta määrit-

tää osaksi esimiesten ja alaisten, työntekijöiden ja asiakkaiden sekä organisaation ja alihank-

kijoiden välinen vuorovaikutus, oli mielestäni oiva tilaisuus lähteä tutkimaan vuorovaiku-

tuskoulutuksen vaikuttavuutta sekä sen mahdollisten vaikutusten merkitystä työntekijöiden 

työn mielekkyyden kokemukseen.  

Mielestäni vaikuttavuutta tutkittaessa on olennaista tarkastella erilaisten mittareiden lisäksi 

myös osallistujien henkilökohtaisia kokemuksia koulutuksesta. Esimerkiksi Dreier (2011) 

on tuonut esille tutkimuksissaan, kuinka terapeuttien sekä potilaiden mielikuvat terapian vai-

kuttavuudesta saattoivat olla hyvin toisistaan eroavat: terapeutilla tutkimusten mukaan oli 

täysin eri käsitys potilaan paranemiseen vaikuttaneista tekijöistä, kuin potilaalla itsellään. 

Samaa ajatusta voidaan mielestäni yleistää pidemmällekin: emme koskaan voi olla täysin 

varmoja, onko toisen ihmisen kokemus omaani vastaava. Tästä syystä mielestäni on perus-

teltua tuoda koulutuksen vaikuttavuutta tutkittaessa esiin koulutukseen osallistuneiden omat 

kokemukset ja näkemykset sen vaikuttavuudesta sekä selvittää, vastaavatko tulokset koulu-

tuksen järjestäjien ajatuksia siitä, mikä koulutuksessa on vaikuttavaa. Tähän liittyen tarkas-

telukohteeksi valikoituivat myös mahdolliset osallistujien kokemuksissa esiintyvät koulu-

tuksen kehitysmahdollisuudet.  
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Työhyvinvoinnin ollessa hyvin laaja ja monipuolinen käsite ja kiinnostukseni kohdistuessa 

nimenomaan osallistujien henkilökohtaisiin kokemuksiin koskien koulutusta ja työelämää, 

päädyin valitsemaan tarkastelun kohteeksi hieman suppeamman, omakohtaisen kokemuksen 

työn mielekkyydestä.  Tarkoituksenani on siis selvittää seuraavien kysymyksien kautta, mitä 

vaikutusta koulutuksella on ollut osallistujien elämään, miten he kokevat työn mielekkyy-

den, sekä onko koulutuksella ollut merkitystä työn mielekkyyden tunteeseen ja miksi. Li-

säksi tärkeänä teemana on myös kerätä tietoa koulutuksen järjestäjille siitä, miten koulutus 

koetaan ja miten sitä mahdollisesti voisi kehittää.  

Edellä mainitsemiani teemoja lähestyn tutkimuksessani seuraavien tutkimuskysymysten 

kautta:  

1. Onko koulutuksella ollut vaikutusta osallistujien ajatuksiin ja toimintaan koulutettavien 

käsitysten mukaan?  

2. Kokevatko osallistujat, että koulutuksella on ollut merkitystä heidän kokemuksiin työn 

mielekkyydestä? Jos on, niin miksi? Jos ei, niin miksi ei?  

3. Millaisia koulutuksen kehittämisehdotuksia osallistujien puheissa esiintyy?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, kokevatko osallistujat että 

koulutuksella olisi ollut jotakin konkreettista vaikutusta heidän elämäänsä. Onko koulutuk-

sella ollut vaikutuksia, jotka osallistujat ovat tunnistaneet? Ovatko koulutuksen mahdolliset 

vaikutukset näkyneet osallistujien ajatuksissa ja toiminnassa ja jos ovat, niin miten ja jos 

eivät, niin miksi eivät.  

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoitus on selvittää, miten koulutuksen vaikuttavuus on kyt-

köksissä työn mielekkyyden tunteeseen, eli onko koulutuksella merkitystä työn mielekkyy-

den kokemukseen. Onko vuorovaikutuskoulutus niin merkityksellinen työn mielekkyyden 

kannalta, että osallistujat olisivat huomanneet tuntemuksensa työtään kohtaan muuttuneen? 

Kysymyksen kautta etsitään vastausta siihen, miten osallistujat kokevat työn mielekkyyden 

rakentuvan ja onko koulutuksen mahdollisilla vaikutuksilla ollut merkitystä mielekkyyden 

kokemukseen, eli ovatko osallistujat kokeneet koulutuksen myötä muutoksia omissa ajatuk-

sissaan ja tunteissaan työtään kohtaan ja jos ovat, niin miksi, ja jos eivät, niin miksi eivät.  

Kolmas kysymys puolestaan keskittyy vahvasti koulutuksen kehittämisen puoleen. Kysy-

myksellä pyritään selvittämään mahdollisia kehityskohteita koulutuksessa itsessään sekä 

sitä, eroavatko kouluttajien ja koulutettavien käsitykset koulutuksen laadusta toisistaan. 
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Koulutuksen vaikuttavuutta tarkastellessa en keskity sellaisiin tekijöihin, kuten kuinka osal-

listujat ovat kokeneet koulutuksen eri osatekijät, vaan siihen, kuinka hyödylliseksi osallistu-

jat ovat kokeneet koulutuksen työnsä kannalta ja esiintyykö heidän kokemuksissaan mah-

dollisuuksia kehittää koulutusta yhä vahvemmin vastaamaan koulutettavien tarpeita.  

4.2 Aineiston kuvaus 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui fokus-ryhmähaastattelu (focus-group-menetelmä). 

Fokus-ryhmähaastattelu perustuu ajatukseen siitä, että haastattelu ei muodostu ainoastaan 

haastattelijan esittämistä kysymyksistä ja haastateltavien suorista vastauksista kysymyksiin, 

vaan fokus-ryhmähaastattelussa annetaan tilaa haastateltavien keskinäiselle vuorovaikutuk-

selle. Fokus-ryhmätilanteessa keskeisessä roolissa ovat siis haastateltavien keskinäinen kes-

kustelu ja kommunikaatio. Tästä syystä kyseisestä aineistonkeruumenetelmästä voidaan 

käyttää myös nimitystä fokus-ryhmäkeskustelu, jota itsekin tutkimuksessani suosin.  

Perusteluna ryhmähaastattelun valinnalle yksilöhaastattelun sijaan oli se, että kyseinen 

ryhmä oli päässyt jo koulutuksen aikana hyvin läheisiksi toisilleen sekä luoneet luottamuk-

sen ilmapiirin jakaessaan toisilleen henkilökohtaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Pöntsösen & 

Välimaan (1998) mukaan ihmiset avautuvat ja jakavat mielipiteitänsä yleisesti herkemmin 

ryhmähaastatteluissa, kuin yksilöhaastatteluissa, joissa yksi henkilö jatkuvasti toimii vastaa-

jana. Hänen mukaansa ryhmähaastattelun etuna on nimenomaan se, että kyseisessä aineis-

tonkeruumuodossa toisilta osallistujilta tulee vastauksia ja täydentäviä virikkeitä, jotka puut-

tuvat kokonaan yksilöhaastattelusta. (Pötsönen & Välimaa, 1998, 14). 

Fokus-ryhmäkeskustelu on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään usein kerä-

tessä tietoa yksilöiden kokemuksista. Tutkimusmenetelmänä se onkin saavuttanut suuren 

suosion esimerkiksi markkinointitutkimusten parissa.  Tavoitteena ryhmän käytössä on su-

keltaa tutkimuksen aiheen keskeisiin ajatuksiin ja käsityksiin, jotta saavutettaisiin ymmärrys 

kohdejoukon näkemyksistä. (Greenbaum 2000, 3).  Päämääränä ryhmässä on saavuttaa sal-

liva ympäristö, joka rohkaisee osallistujia jakamaan näkemyksiä ja kokemuksia ilman pai-

nostusta vastata. Rohkaiseva ympäristö pyritään muodostamaan fokus-ryhmien parissa siten, 

että ryhmiin valitaan henkilöitä, jotka omaavat tietyt samankaltaisuudet, kuten tässä tapauk-

sessa yhdistävänä tekijänä ovat sama työpaikka ja kokemus vuorovaikutuskoulutuksesta. 

Näillä keinoilla pyritään Greenbaumin (2000) mukaan rohkaisemaan osallisia keskinäiseen 

vuorovaikutukseen, jotta keskustelun ulosanti tehostuisi. Lisäksi hän esittää, ettei toivottavia 
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erimielisyyksiä esiinny niin helposti, jos kysymyksiä kysytään yksi vastaaja kerrallaan, kuin 

silloin, kun haastateltavat voivat vetäjän rohkaisemana tuoda omat näkökannat perustelui-

neen esiin (Greenbaum 2000, 4,11). 

Käytännössä fokus-haastattelun järjestäminen tapahtui siten, että lähestyin haastateltavia 

sähköpostitse fokus-ryhmäkeskustelun tiimoilta, jonka kautta pyysin heitä osallistumaan yh-

teiseen keskustelutilaisuuteen, joka toimisi aineistonkeruumenetelmänä, mutta samalla 

myös hyvänä mahdollisuutena päästä reflektoimaan koulutuksen antia vielä koulutuksen jäl-

keen. Organisaation yhteyshenkilö järjesti kaikille sopivan ajan ja paikan organisaation ti-

loista, jotta haastateltaville olisi mahdollisimman helppoa saapua tilaisuuteen. Haastattelu 

järjestettiin neljä kuukautta koulutuksen jälkeen. Ensimmäinen sovittu tapaamiskerta jou-

duttiin siirtämään, sillä useampi osallistuja estyi pääsemästä keskustelutilaisuuteen. Toisella 

kerralla kahdelle osallistujalle tuli äkillinen este ja näin ollen tilaisuuteen osallistui yhteensä 

vain kolme henkilöä kuudesta. 

Fokus-ryhmäkeskustelu itsessään alkoi tutkijan, tutkimuskohteen sekä yleisten asioiden kä-

sittelyllä. Osallistujille kerrottiin, mitä tutkitaan ja miksi heidät on pyydetty tilaisuuteen. Li-

säksi käytiin läpi luottamukselliset seikat sekä kysyttiin lupa tilaisuuden videointiin sekä 

äänitykseen. Tämän jälkeen aloitettiin itse keskustelu, joka eteni johdollani aikaisemmin 

suunnittelemani keskustelun teemarungon mukaisesti (Liite 1).  Valmistauduin fokus-ryh-

mäkeskustelun vetämiseen lukemalla kyseisen aihealueen kirjallisuutta, joista tärkeimpänä 

teoksena esiin nousi tunnetun fokus-ryhmäkeskustelun tutkijan ja kehittäjän Thomas Green-

baumin teos Moderating focus Groups – A practical Guide for Group Facilitation vuodelta 

2000. Keskustelun teemarunko muodostui fokus-ryhmäkeskusteluita koskevan oppaan, sekä 

muun kirjallisuuden mukaisesti fokus-ryhmäkeskustelun olennaisia pääpiirteitä noudattaen. 

Suunnittelin runkoon ennalta päälauseet, joiden avulla johdatin osallistujat aihepiiriin, josta 

halusin heidän keskustelevan. Lisäksi pohdin ennalta rungossa näkyviä lisäkysymyksiä, joi-

den avulla kykenin seuraamaan, että osallistujat tulivat käsitelleeksi niitä seikkoja, joihin 

kysymyksilläni pyrin sekä tarvittaessa pystyin niiden avulla esittämään tarkentavia lisäky-

symyksiä osallistujille. Pyrin säilyttämään kysymykset mahdollisimman avoimina ja ennalta 

suunniteltu teemarunko auttoi mielestäni tässä pyrkimyksessä mainiosti. 

Fokus-keskustelutilaisuus kesti yhteensä 2 tuntia. Vaikka haastateltavia oli vain kolme, oli 

keskustelutilaisuus hyvin onnistunut ja sain vastaukset kaikkiin kysymyksiin, joita olin läh-

tenyt selvittämäänkin. Haastattelun päätteeksi kysyin osallistujilta, haluaisivatko he lisätä 
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vielä jotakin tilaisuuden aikana keskusteltuihin teemoihin liittyen. Lisäksi kerroin osallistu-

jille, että lähetän tulokseni vielä myöhemmässä vaiheessa osallistujien tarkasteltavaksi säh-

köpostitse mahdollisten väärinymmärrysten poissulkemiseksi. Tämän tein siinä vaiheessa, 

kun sain aineiston analyysini valmiiksi. Näin ollen osallistujat olisivat voineet korjata mah-

dolliset väärinymmärrykset tai lisätä myöhemmin mieleen tulleita asioita lähettämääni tie-

dostoon. Osallistujat eivät kuitenkaan kokeneet tarpeelliseksi korjata tulkintojani lähetetyn 

muistion pohjalta. 

Fokus-keskustelutilaisuuden vähäisen osallistujamäärän vuoksi haastattelu läheni normaalia 

ryhmähaastattelua, sillä vaikka vuorovaikutusta syntyikin hyvin haastateltavien välillä, oli 

oma roolini teemojen vetäjänä ja lisäkysymysten esittäjänä hyvin vahva. Tilaisuus kuitenkin 

eteni fokus-keskustelutilaisuuden mukaisesti ja sisälsi kyseiselle menetelmälle ominaista 

osallistujien välistä keskinäistä keskustelua ja ajatuksen vaihtoa ja onnistuin mielestäni luo-

maan hyvän, avoimen ja luotettavan keskusteluilmapiirin, joka mahdollisti myös vaikeista 

ja epämukavista asioista puhumisen.  

Fokus-ryhmäkeskustelun lisäksi haastattelin puhelimitse yhtä koulutukseen osallistunutta 

henkilöä, sillä aikataulujen puitteissa hän ei kyennyt osallistumaan fokus-ryhmäkeskuste-

luun. Toteutin puhelinhaastattelun fokus-ryhmäkeskustelutilaisuudessa käyttämäni teema-

rungon pohjalta ja esitin puhelinhaastattelussa samat kysymykset, joita käsiteltiin myös fo-

kus-ryhmäkeskustelussa. Haastattelu kesti tunnin verran. Haastattelun myötä oli yllättävää 

huomata, miten siinä esiin tulleet asiat olivat hyvin samankaltaisia kuin fokus-keskusteluti-

laisuudessa esiin tulleet seikat, pieniä eroavaisuuksia lukuun ottamatta. Oli mielenkiintoista 

päästä toteuttamaan sekä ryhmä-, että yksilöhaastattelu ja huomata, kuinka samankaltaiset 

vastaukset kuitenkin molemmissa haastatteluissa kävi ilmi.  

Koen haastatteluiden onnistuneen hyvin. Kykenin luomaan haastattelujen aikana avoimen ja 

luottamuksellisen tilan, jossa osallistujat pystyivät jakamaan avoimesti tuntemuksiaan. Koen 

tämän taustalla vahvasti vaikuttaneen aikaisemmat kasvatuspsykologian opintoni, joiden 

painopiste on ohjauksen, vuorovaikutuksen, oppimisen sekä yleisten psykologisten lainalai-

suuksien tarkastelussa. Opintoni ovat antaneet minulle laajasti ymmärrystä ryhmätilanteiden 

dynamiikasta sekä ammatillisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksista, joita pyrin haastattelus-

sani noudattamaan ja huomioimaan haastattelujen aikana. Esimerkkinä toiminnastani oli 

pyrkimys mukauttaa oma viestintäni haastateltavien kanssa samankaltaiselle tyylille, kuten 

tarkoituksen mukainen pyrkimys puhua asioista niin sanotusti haastateltavien kielellä, ilman 
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mahdollisesti haastavia akateemisia termejä. Lisäksi pyrin muotoilemaan haastattelurungon 

mahdollisimman avoimeksi ja huomioimaan haastattelun aikana haastateltavien tunteet, yk-

sityisyyden sekä haastattelun eettiset seikat, kuten luottamuksellisuuden varmistamisen ja 

sen, että ulkopuoliset eivät kyenneet kuulemaan haastattelun sisältöjä. 

4.3 Sisällönanalyysin vaiheet 

Tutkimukseni analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on laadul-

lisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen perinteissä. Sisällönanalyysi voidaan nähdä sekä yksittäisenä metodina, että väljänä 

teoreettisena kehyksenä, joka on liitettävissä erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Tuomi & 

Sarajärvi (2009) myös toteavat, että sisällönanalyysi on ikään kuin laadullisen analyysin 

jalka, johon muut eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät tukeutu-

vat tavalla tai toisella silloin, kun puhutaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen 

analyysistä väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93).  

Sisällönanalyysin eri ulottuvuuksia voidaan tarkastella esimerkiksi jakamalla se kolmeen eri 

analyysimuotoon, joita ovat aineistolähtöinen, teorialähtöinen sekä teoriasidonnainen ana-

lyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on luoda tutkimusaineistosta jä-

sennelty teoreettinen kokonaisuus siten, että aikaisemmat teoriat eivät ohjaa tai kytkeydy 

aineiston analyysiin, kuten teorialähtöisessä ja teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä on ta-

pana (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97,98,99. Tutkimukseni analyysimenetelmäksi valikoitui ai-

neistolähtöinen sisällönanalyysi, joka pyrkii aineistolähtöiseen tarkasteluun ilman kytköksiä 

aikaisempiin teorioihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että analyysissäni ei ole ollut käy-

tössä ennalta määrättyjä analyysiyksiköitä, vaan tutkimuksen painopiste on ollut aineistossa 

itsessään. Esimerkiksi teorialähtöistä analyysiä kritisoidaan muun muassa juuri siitä, että se 

ei jätä mahdollisuutta uusien teorioiden synnylle, vaan testaa ainoastaan vanhojen teorioiden 

toimivuutta uusissa konteksteissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 98). Pyrkimykseni oli kuitenkin 

antaa aineistolähtöisen analyysin kautta mahdollisuus myös uusien ajatusten sekä teoreettis-

ten jäsentelyiden synnylle.   

Sisällön analyysin nähdään perustuvan tulkintaan ja päättelyyn, jossa pyrkimyksenä on edetä 

empiirisen aineiston tarkastelusta kohti jäsentyneempää ja käsitteellisempää näkemystä tut-

kimuksen kohteena olevasta asiasta. Pyrkimyksenä analyysissä on jäsentää aineistoa ilma, 
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että sen sisältämää informaatiota kadotettaisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110,115). Aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi tuki mielenkiintoani tutkia osallistujien subjektiivisia kokemuk-

sia siten, että saisin heidän näkemyksensä ja kokemuksensa tutkimukseni kautta kuuluville. 

Mielenkiintoni käsitellä aineistoa siten, että alkuperäinen osallistujilta saatu informaatio ei 

katoaisi vaan säilyisi läpi analyysin ja korostuisi tutkimustuloksissani, sai valitsemaan ai-

neistolähtöisen analyysin analyysimenetelmäkseni.  

Aineistolähtöisessä analyysissä pyrkimyksenä on tarkastella aineistoa mahdollisimman ai-

neistolähtöisesti siten, että aikaisempien havaintojen, tietojen ja teorioiden ei tulisi vaikuttaa 

analyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). On kuitenkin 

hyväksytty tosiasia, että objektiivisia havaintoja ei sinällään ole olemassa, vaan jo käytetyt 

käsitteet, menetelmät ja tutkimusasetelma ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina tulok-

siin. Tässäkin työssä ymmärrän oman intressini tutkia vuorovaikutuskoulutuksen vaikutta-

vuutta sekä sen yhteyttä työn mielekkyyden kokemukseen ohjanneen aineiston keruuta sekä 

analyysiani ennalta määräämääni suuntaan. On selvää, että tarkasteluni kohteena olevat tut-

kimuskysymykset ohjaavat aineiston analyysiä suunnaten painopistettä niihin seikkoihin, 

joiden oletan omien ennakko-oletusteni sekä havaintojeni perusteella liittyvän jotenkin tut-

kimuskysymysteni kautta olennaisiin tekijöihin. Tämän asian tiedostaen, halusin kuitenkin 

pyrkiä kuvaamaan ja tarkastelemaan osallistujien kokemuksia mahdollisimman avoimin 

mielin ja aineistolähtöisesti siinä osin kuin oli mahdollista. Näin ollen päädyin aineistoläh-

töisesti vertailun ja yhdenmukaisuuksien tarkastelun kautta analysoimaan aineistoa, pyrkien 

pysymään mahdollisimman uskollisena aineistolle.  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi palveli tutkimustani, jossa halusin mahdollisimman pit-

kälti päästä tarkastelemaan haastateltavien subjektiivisia kokemuksia ja näkemyksiä koulu-

tuksen vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden ulottuvuuksista sekä työn mielekkyydestä. Lisäksi 

tarkoituksenani ei ollut lähteä testaamaan aikaisempien teorioita, vaan luoda puhtaasti kou-

lutukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksista syntyvä kokonaisuus koulutuksen vai-

kuttavuudesta.  

Aineistolähtöistä analyysiä ajatellen kokosin haastattelurungon, jonka pyrin pitämään mah-

dollisimman avoimena ja yleisellä tasolla, jotta aineiston keruu ei ohjaisi haastateltavia liikaa 

vaan he saisivat tuoda juuri omista lähtökohdista ja näkemyksistä kumpuavat kokemukset ja 

näkemykset esille. Tämä tapahtui muodostamani fokus-ryhmäkeskustelu –rungon kautta, 

joka on nähtävillä tässä työssä liitteessä 1. 
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Tuomi & Sarajärvi (2009, 110) kuvaavat Milesiin ja Hubermaniin (1984) viitaten aineisto-

lähtöisen aineiston analyysia karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi, joka muodostuu aineis-

ton redusoinnista, klusteroinnista sekä abstrahoinnista. Aineiston redusoinnilla tarkoitetaan 

aineiston pelkistämistä, klusteroinnilla puolestaan aineiston ryhmittelyä ja abstrahoinnilla 

teoreettisten käsitteiden luomista. Aineistolähtöinen analyysini eteni Tuomen & Sarajärven 

(2009) kuvaajan mukaisesti, sillä koin heidän mallin antavan selkeän rungon analyysin muo-

dostamiselle vaihe vaiheelta. Tuomen & Sarajärven aineistolähtöisen sisällönanalyysin vai-

heet ovat seuraavat: 

 

Kuvio 4. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet. (mukaillen: Tuomi & Sarajärvi 2009, 

111). 

Aineiston käsittely alkoi fokus-ryhmäkeskustelusta saadun nauhoitetun puheen muuntami-

sella kirjoitettuun muotoon, eli litteroinnilla. Käytännössä tämä tapahtui kirjoittamalla nau-

hoitettu aineisto auki sana sanalta tekstinkäsittelyohjelmistoon. Litteroinnin jälkeen luin ai-

neistoa läpi useamman kerran, jotta sain käsityksen käsitellyistä aiheista sekä kokonaisuu-

desta. Aineiston litteroinnin ja siihen huolellisen tutustumisen jälkeen siirryin etsimään ai-

neistosta tutkimuskysymyksilleni olennaisia ilmauksia, joiden avulla karsin aineistostani 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminenYläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistäAlaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä

Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminenPelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksistaSamankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmausten listaaminenPelkistettyjen ilmausten listaaminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminenPelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminenHaastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanaltaHaastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta
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pois kaiken ylimääräisen, joka ei liittynyt millään tavalla tutkimuskysymyksiini. Käytän-

nössä nämä asiat olivat esimerkiksi puhetta päivän säästä tai muista epäolennaisista sei-

koista. Aineiston läpikäyminen puolestaan tapahtui käytännössä siten, että tulostin litte-

roidun tekstin, kirjoitin tutkimuskysymykseni paperille ylös ja aloin käymään tekstiä läpi 

alleviivauskynien kanssa. Tutkimuskysymys kerrallaan aloin lukea litteroitua tekstiä läpi ja 

alleviivasin yhdellä värillä kaikki asiat, jotka saattoi liittää tarkastelun kohteena olleeseen 

kysymykseen. Toistin saman jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalle.  

Seuraavaksi vuorossa olikin redusointi. Palasin tutkimuskysymys kerrallaan käymään läpi 

siihen luokitellun aineiston ja aloin pelkistämään aineistoa. Aineiston pelkistäminen tapahtui 

lauseiden läpikäynnin kautta yhä uudelleen pohtien, mikä on niiden olennaisin sanoma. Tein 

pelkistyksen koko jäljelle jääneestä aineistoista, kohta kohdalta. Käytännössä kaikki seuraa-

vat aineiston analyysivaiheet tapahtuivat pääosin Microsoft Excel –taulukko-ohjelmaa hyö-

dyntäen. Seuraavaksi esimerkki tekemistäni pelkistyksistä:  

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista 

Alkuperäinen ilmaus  Pelkistys 

”No ehkä sitä ei oo aikaisemmin niin tajunnu 

että sitä tuo niin vahvasti sitä ommaa mielipi-

deettä esille, että sitä piti vähä niinku jonku täl-

lai tökkästä, että näinki vois ehkä hoitaa vähä 

korrektimmin näitä asioita. 

Tietoisuus omasta toiminnasta 

”No miten se.. No en mää tiiä, meillä ainaki ne 

keskustelu mitä mää kävin niitten tiettyjen ih-

misten kans, nii ne oli kyllä semmosia, niin 

tuota.. ehottomia aina, että siellä oli, ainaki se 

mun vastapuolella oli ainaki aina nii se ehoton 

totuus että se on näin. Meidän ei ois tarvinnu 

ku keskustella se kaks sannaa.. Nii tuota voihan 

sitä jollakin toisellakin olla jotakin viisasta sa-

noa.” 

Muiden kuunteleminen tärkeää 

”Se on kato ku ei heti suunapäänä puhu mitä 

sattuu, ku miettii niitä asioita” 

Asioiden pohtiminen 
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Pelkistämisen jälkeen siirryin klusterointiin, eli aineiston ryhmittelyyn. Yhdistelin saman-

kaltaiset pelkistetyt ilmaukset ja vertailin niitä toisiinsa. Tämän seurauksena pelkistyksistä 

alkoi muodostua erilaisia luokkia. Esimerkki tekemistäni ryhmittelyistä:  

Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista 

Pelkistetty ilmaus  Alaluokka 

Ei sivuuta toisten sanomisia 

Muiden kuunteleminen tärkeää 

Keskittyminen toisen sanomaan 

 

Kuuntelemisen tärkeys 

Asioiden kertominen muille 

Olo kuin terapiassa 

Muilla samankaltaisia ongelmia 

 

Vertaistuki 

 

Taulukon 2. Mukaisesti muodostuneista alaluokista teemoittelu jatkui muodostaen niistä yh-

tenäisiä yläluokkia vertailemalla alaluokkien sisältöjä toisiinsa, joiksi muodostuivat seuraa-

vat: koulutuksen yleiset vaikutukset, työn mielekkyys, työn mielekkyyttä heikentävät tekijät, 

koulutuksen merkitys työn mielekkyyteen, koulutuksen vaikutusta edistävät tekijät, koulu-

tuksen vaikutusta heikentävät tekijät sekä koulutuksen mahdolliset kehityskohteet. Yläluo-

kat puolestaan vastasivat jo selkeästi tutkimuskysymyksiini, ja näin ollen niistä muodostui 

analyysin pääluokat, jotka ovat: 1) Koulutuksen yleiset vaikutukset, 2) Koulutuksen merki-

tys työn mielekkyyteen sekä 3) Koulutuksen kehitysmahdollisuudet.  

Analyysini valmistuttua fokus-ryhmäkeskustelun pohjalta kerätystä aineistosta, sain uutta 

aineistoa puhelinhaastattelun myötä. Toimin aineiston kanssa käytännössä samoin, kuin olin 

toiminut aikaisemmin analysoimani aineiston kanssa: kävin askel kerrallaan läpi uutta ai-

neistoa ja vertasin sitä aikaisempaan aineistooni sekä tekemiini luokkiin. Puhelinhaastattelun 

kautta saamani aineisto oli sisällöllisesti hyvin samankaltainen fokus-ryhmäkeskustelusta 

saadun aineiston kanssa ja sulautui pääpiirteisesti aikaisemmin tekemiini luokkiin. Tässä 

vaiheessa kävin siis vielä kerran läpi aineiston analyysin sekä sen eri vaiheet, ottaen mukaan 

myös puhelinhaastattelun sisällöt. 

Lopuksi, sekä molempien aineistojen yhdistämisen sekä analysoinnin jälkeen oli abstrahoin-

nin vuoro. Abstrahointi tapahtui puolestaan lopuksi muodostamalla teoreettisen jäsentelyn 
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tuloksistani ensin tulosten muodossa luvussa 5. ja myöhemmin vielä luvussa 6. suhteutta-

malla analyysini tuloksia yleisesti muihin teoreettisiin lähtökohtiin. Tarkoituksenani ei ollut 

niinkään muodostaa uutta teoriaa, vaan saada jäsenneltyä aineistoa siten, että siitä muodos-

tuisi selkeät luokat joiden kautta tutkimiani ilmiöitä voitaisiin tarkastella. Analyysini loppu-

vaiheessa perehdyin vahvemmin aihealueiden teoriaan ja kirjoitin tutkimukseni teoreettisen 

viitekehyksen, jonka jälkeen palasin vielä tarkastelemaan tekemiäni teemoitteluja sekä eroa-

vaisuuksia saamieni tuloksien ja teoreettisen viitekehyksen välillä. Aineistolähtöisesti teh-

dyn analyysini pohjalta muodostuneet tutkimustulokset esitän luvussa 5. ja luvussa 6. ver-

tailen tutkimukseni tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin sekä teoreettisessa viitekehyksessä 

esittelemiini teoreettisiin jäsentelyihin aiheesta. 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen parissa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita on tarkasteltu eri 

tavoin eri tutkijoiden toimesta. Haasteet luotettavuuden mittaamiselle laadullisessa tutki-

muksessa muodostuu numeerisen mittausmahdollisuuden puuttuessa. Täten laadullisen tut-

kimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä tarkasteltaessa painotetaankin arviointia kvalitatiivi-

sen analyysin onnistuneisuuteen. Tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä Mä-

kelän kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteiden mukaisesti, joita ovat 1) Aineiston mer-

kittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka, 2) Aineistoin riittävyys, 3) Analyysin 

kattavuus, sekä 4) Analyysin arvioitavuus ja toistettavuus. (Mäkelä 1990, 47-59). 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneiden henki-

löiden subjektiivisia kokemuksia heille järjestetystä koulutuksesta, heidän tämän hetkisestä 

työn mielekkyyden kokemuksesta sekä sitä, minkälainen merkitys koulutuksella on ollut 

heidän työn mielekkyyden kokemukseen. Lisäksi osallistujien kokemusten pohjalta tarkas-

tellaan koulutuksen kehittämismahdollisuuksia. Tutkimukseni yhteiskunnallinen paikka on 

kasvatuspsykologisena tutkimuksena osanotto työelämän haasteiden sekä yksilön hyvin-

voinnin tutkimukseen sekä sitä kautta näiden kahden kehittämiseen ja tukemiseen. Tutki-

mukseni tuo tärkeää tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta sekä hyödyistä, kuten myös osal-

listujien kokemasta työn mielekkyyden tilasta ja mahdollisista kehityskohteista, joista voi-

daan nähdä olevan hyötyä työelämätutkimuksille, kohdeorganisaatiolle, itse osallistujille 

sekä koulutuksen järjestäjille.   
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Tutkimuksessani on kysymys haastattelututkimuksesta, johon jokainen osallistuja on osal-

listunut omasta tahdostaan. Tutkimuksen kohteena olevaan koulutukseen osallistui yhteensä 

kuusi henkilöä, joista kolme henkilöä osallistui järjestämääni fokus-ryhmähaastatteluun ja 

yksi myöhemmin järjestettyyn puhelinhaastatteluun. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioi-

dessa olisi ollut optimaalista saada haastateltua kaikki kuusi koulutukseen osallistunutta hen-

kilöä, mutta henkilökohtaisten syiden ja organisaation yleisen kiireen vuoksi kaikkien osal-

listujien haastattelu ei ollut mahdollista. Aineiston olisi ollut mahdollista monipuolistua en-

tisestään, jos kaikki osallistujat olisivat päässeet paikalle, mutta fokus-ryhmäkeskustelun jäl-

keen pidetyssä puhelinhaastattelussa kertaantui yllättäen hyvin samankaltaiset ajatukset ja 

kokemukset, kuin mitä tuli esiin aikaisemmin pidetyssä ryhmäkeskustelussa. Tämän perus-

teella voi todeta, että aineiston kylläisyyttä oli havaittavissa jo neljän henkilön haastattelun 

jälkeen. Mielestäni tämä kertoo aineiston olevan riittävä tarkastelemaan tutkimukselleni 

olennaisia kysymyksiä. Tutkimukseni ei ole yleistykseen pyrkivä, vaan laadullinen tapaus-

tutkimus, jossa pyrin tarkastelemaan yhden koulutuksen ja yhden organisaation kontekstiin 

liittyviä seikkoja mahdollisimman monipuolisesti. Tästä syystä neljä haastateltavaa ja yh-

teensä kolme tuntia litteroitua haastattelua antavat mielestäni riittävästi tietoa tutkimuskysy-

mysteni kannalta.  

Myös haastattelumuotojen merkityksellä aineiston laatuun ei näyttänyt näiden kahden haas-

tattelukerran välillä olleen kovin suurta eroa. Sekä fokus-ryhmäkeskustelussa, että puhelin-

haastattelussa haastateltavat puhuivat selkeästi avoimesti omista tuntemuksistaan. Toisaalta 

voi kuitenkin pohtia, olisiko aineisto ollut erilaista, jos kaikki osallistujat olisi haastateltu 

yksilöhaastattelun merkeissä, tai vaihtoehtoisesti kaikki olisivat päässeet osallistumaan ryh-

mäkeskusteluun. Ryhmäkeskustelun etuna pidetään usein sitä, että ajatukset pääsevät ikään 

kuin jalostumaan helpommin toisten antaessa erilaisia virikkeitä. En kuitenkaan näe, että 

tilanne olisi tällöin ollut merkittävästi erilainen.  

Analyysin arvioitavuus ja analyysin toistettavuus on pyritty mahdollistamaan mahdollisim-

man selkeällä kuvauksella tekemistäni tulkinnoista ja analyysini muodostumisesta esimerk-

kien kautta. Näin ollen lukijalla on mahdollisuus tarkastella kriittisesti tekemääni analyysiä 

ja sen tuloksia. Tutkimukseni analyysi perustuu sisällönanalyysistä tuotettuun kirjallisuu-

teen, jonka avulla olen pyrkinyt varmistamaan analyysini luotettavuutta.  
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Koen, että tutkimukseni tärkeimmät eettiset seikat kohdistuvat toteuttamiini haastatteluihin 

sekä aineiston käsittelyyn. Haastattelut pyrin järjestämään mahdollisimman hyvin tutkimus-

tarkoitukseni, päämääräni, sekä haastateltavien hyvinvoinnin ja yksityisyyden huomioon ot-

taen. Haastattelurungon muodostin pohtimalla mahdollisimman avoimia ja tilaa antavia ky-

symyksiä, jotka kuitenkin samalla kysyivät tutkimukselleni olennaisia kysymyksiä useam-

man eri näkökulman huomioiden. Lisäksi kerroin avoimesti haastateltaville tutkimukseni 

tarkoituksen ja päämäärän, aineiston merkityksen tutkimukselleni ja sen, miten tulen käsit-

telemään ja säilyttämään aineistoa. Pyrin myös luomaan avoimen ja luottamuksellisen tilan, 

jossa haastateltavilla oli mahdollisuus puhua kaikesta, minkä kokivat merkitykselliseksi. Li-

säksi kysyin kaikkien haastateltavien suostumuksen keskustelujen nauhoitukseen ja fokus-

ryhmäkeskustelun videoimiseen jo ennen haastattelutilaisuutta, sekä vielä haastattelutilai-

suuden alkaessa. Lisäksi näen tutkimuksen luotettavuutta lisänneen myös kanssatutkijuuden 

mukaan tuomisen tulkintojen oikeellisuuden vahvistamiseen. Tämä tapahtui edellä kappa-

leessa 4.2. kuivailemalla toiminnalla, jossa hain varmistuksen osallistujilta analyysini tueksi 

lähettämällä heille sähköpostitse tulkintani tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi.  

Tutkimukseni päämääränä on tarkastella vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta ja työn 

mielekkyyden näkökulmaa henkilöiden subjektiivisten tuntemusten ja ajatusten kautta, joten 

koen ensisijaisen tärkeänä, että haastateltavien puhe ja esiin tuodut kokemukset säilyvät 

mahdollisimman autenttisina. Olen pyrkinyt tuomaan tuloksissani esiin laajasti suoria lai-

nauksia haastateltavien puheisiin, jotta tutkimukseni tuloksista välittyy selkeästi myös osal-

listujien ääni.  

Objektiivisuuden olen pyrkinyt säilyttämään tiedostamalla oman taustani, kuten myös opin-

tojen myötä saavuttamani ennakkotiedon aiheeseen, henkilökohtaiset arvoni ja tavoitteeni 

sekä niiden merkityksen päätöksiini ja valintoihini tutkimuksen edetessä. Lisäksi oman opis-

kelutaustani ja aikaisemman tietoni aiheesta ymmärtäessäni olen pyrkinyt toteuttamaan ai-

neiston analyysin mahdollisimman aineistolähtöisesti, pyrkien pitämään osallistujien kuvaa-

mat kokemukset ja tuntemukset mahdollisimman autenttisina sekä tulkintani niistä mahdol-

lisimman objektiivisina. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on tarkas-

tella aineistoa mahdollisimman aineistolähtöisesti, jotta osallistujien äänet todella pääsevät 

esiin. Näin ollen mahdollistin myös täysin uusien teoreettisten havaintojen esiin nostamisen. 

Näen kaikkien edellä mainittujen seikkojen ottavan selkeästi huomioon tutkimuksen eettiset 

näkökulmat sekä osallistujien kokemuksien kunnioituksen. 
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5 Osallistujien kokemukset vuorovaikutuskoulutuksesta 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella, miten vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneet 

esimiehet kuvailivat koulutuksen vaikuttaneen heihin, oliko koulutuksen vaikutuksilla mah-

dollisesti merkitystä heidän työn mielekkyyden tunteeseensa, sekä sitä, esiintyykö osallistu-

jien kokemuksissa mahdollisia kehitystarpeita koulutuksen suhteen. Seuraavaksi esittelen 

analyysini tulokset kolmen eri pääteeman kautta, joita ovat koulutuksen yleiset vaikutukset, 

koulutuksen merkitys työn mielekkyyden kokemukseen sekä koulutuksen kehitysmahdolli-

suudet. 

5.1 Koulutuksen yleiset vaikutukset 

Yleisesti haastateltavat kokivat koulutuksen olleen opettavainen, tasapainoinen ja hyvä. 

Tyytyväisyys koulutuksen vaikuttavuuteen vaihteli sen mukaan, kuinka paljon osallistuja 

pääsi työssään hyödyntämään vuorovaikutustaitojaan. Tyytyväisimpiä olivat he, jotka olivat 

päivittäin tekemisissä useiden eri henkilöiden kanssa niin esimies- kuin asiakassuhteissakin. 

Vähäisempi vuorovaikutus päivittäisessä työssä puolestaan vaikutti tyytyväisyyteen hieman 

heikentävästi. Haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että koulutuksen myötä 

vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet ja vaikutukset ovat näkyneet niin työelämässä 

kuin vapaa-ajallakin.  

Analysoidessani tarkemmin millä tavalla ja miten osallistujat kokivat koulutuksen vaikutta-

neen heidän vuorovaikutustaitoihin, hahmottui aineistoista kuusi eri teemaa, jotka osallistu-

jat kokivat merkityksellisiksi vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. Nämä teemat nä-

kyvät taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Koulutuksen yleiset vaikutukset 

Koulutuksen yleiset vaikutukset  
 

 Kuuntelemisen taito 

 Kysymysten esittämisen taito 

 Neuvoista pidättäytyminen 

 Oman toiminnan reflektointi 

 Rauhallisuuden merkityksen huomiointi 

 Tilan antaminen toiselle  

 

Kuuntelemisen taito koettiin hyvin tärkeäksi koulutukselta saaduksi opiksi. Tällä tarkoitet-

tiin aitoa toisen henkilön kuuntelemista ja pyrkimystä ymmärtää hänen todellista sano-

maansa. Kuuntelemisen tärkeys ymmärrettiin koulutuksen teorian sekä roolityöskentelyn 

myötä uudella tavalla. Uutena huomiona koulutuksen myötä oli noussut ajatus siitä, että esi-

miesten on mahdollista saada hyviä ideoita myös alaisiltaan malttaessaan antaa heille mah-

dollisuuden puhua ideoistaan vapaammin. Lisäksi aitoon kuuntelemiseen oli pyritty koulu-

tuksen jälkeen panostamaan vanhan ”asioiden sivuuttamistaktiikan” sijaan. Esimerkkeinä 

edellisistä: 

 

h1: ”Joo sen hoksaa ku itekki on äänesä, niinku nyttenki äsken, nii se tulee että 

piämpä suun kiinni välillä.” 

h2: ”No kyllä mää sanoisin, että enempi sitä silleen jaksaa kunnella niitä on-

gelmia, että ei silleen semmonen sivuuttamistaktiikka, että ’okei okei, mutta 

mennäänpä tähän näin, että tämähän se oli se mun kysymys’..” 

h1: ”No ainaki tuolla jos ajattelee työ tuolla työmaalla. Sehän on se meikäläi-

sen sana aina se että mitä tehhään, niin ainaki nyt tullu, tai en mää tiiä onko 

se koulutuksesta johtunu, mutta että voi ne toisetki antaa niitä ideoita. Varsinki 

se *työkaveri* ja siellä on yks toinenkin *työkaveri*. Vähä niinku niillekki, että 

miten sitä.. Niiltä tullee joskus viisaitaki ideoita, ajatuksia. Että se ainoa oikea 

ei oo se miten minä ajattelen sen.” 
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Tarkentaminen oli omaksuttu uutena keinona löytää muun muassa yhteinen ymmärrys asi-

oihin. Tarkentaminen tapahtui osallistujien kuvailuissa kysymysten esittämisen kautta. Tar-

kentavien kysymysten avulla yhteisymmärrykseen pääseminen koettiin helpommaksi, 

vaikka toisen osapuolen näkemys aluksi saattoikin olla mahdollisesti virheellinen. Esimerk-

kinä seuraava kuvaus: 

h2: ”Viime viikollaki yhden alihankkijan edustajan kanssa väännettiin aika 

pitkään - - nyt oli sillai, että antaa vähä enempi niinku sen sillai ite kertoa sitä 

tarinaa ja antaa niitä joitaki pieniä kysymyksiä, että se etenee vähä sinne sy-

vemmälle, et se huomaa, että heissä on se virhe kuitenkin nyt tapahtunut.” 

Sama huomio oli tehty myös alaisten kanssa keskustellessa ja todettu toimivaksi tavaksi joh-

datella alaisia haluttua päämäärää kohti ilman, että suoraan patistaisi heitä omien intressien 

mukaisesti. Tällaisen toimintatyylin oli huomattu myös vähentävän konflikteja, kuten myös 

omaa henkistä kuormaa. Toimintamalli näkyi myös vapaa-ajalla:  

h3: ”Siviilissä sitte niinku yrittäny kysellä enemmän että ei oo samantien ollu 

sitte ratkaisua tarjoamassa.” 

Neuvoista pidättäytyminen koettiin tärkeäksi opiksi niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. 

Koulutuksen myötä ymmärrettiin, miten tärkeää on antaa toiselle tilaa kertoa omista ajatuk-

sistaan ja tuntemuksistaan ja selvittää asian todellinen laita, ennen kuin kertoo omat mieli-

piteensä asiasta: 

h2: ”Kylläkai ne varmaan kuitenki ne semmoset ajatusmallit, että onhan se 

jotenki niinku fiksumpaa antaa toiselle sitä tilaa enempi ku pelkästää ite lau-

koa niitä omia totuuksia sitte, että..” 

h4: ” eikä oo heti antamassa neuvoa toiselle vaa koittaa ensin selvittää se toi-

sen asia ennenku ottaa siihen välttämättä kantaa.”  

Huomio kiinnittyi erityisesti tilanteisiin, joissa toinen osapuoli oli selvästi hermostunut ja 

hyökkäävä. Koulutuksen jälkeen olikin huomattu jo oman kokemuksen kautta, miten omista 

neuvoista pidättäytyminen oli pelastanut hyvin tulehtuneenkin tilanteen: 
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h3: ”(Vapaa-ajalla) Siellä oli yks semmonen tilanne missä kanssaharrastaja 

kävi aika lämpöisenä epäonnistuneen suorituksen jälkeen - olin vain hilijaa. 

En alkanut sanomaan että miten se ois kannattanut tehdä että se ois mennyt 

paremmin. Olemme vielä puheväleissä, ehkä juuri tämän päätöksen vuoksi.” 

 

Neuvoista pidättäytyminen linkittyi myös vahvasti kysymysten esittämisen kanssa, jossa 

suorien neuvojen sijaan vuorovaikutuskumppania johdateltiin haluttuun suuntaan tarkenta-

vien kysymysten avulla.  

Tilan antaminen osoittautui tärkeäksi elementiksi kuuntelemisen tärkeyden rinnalla. Käy-

tännössä tämä esiintyi puheissa tilan antamisella ja joskus jopa tarkoituksenmukaisella hil-

jaisuudella, jonka aikana toinen osapuoli sai kertoa omista kokemuksistaan. Tilan antaminen 

kuvailtiin tilanteina, joissa keskustelukumppaneille annettiin mahdollisuus käydä läpi omat 

asiansa sen sijaan että puhuttaisi itse päälle, tarjottaisi neuvoja tai vastaavasti sivutettaisi 

koko asia. 

 h2: ”Onhan se jotenki niinku fiksumpaa antaa toiselle sitä tilaa enempi” 

h2: ”- - Koko se koulutus kuitenki sillee se tuli tyyliin niinku ensimmäisellä 

kerralla, että kannattaa antaa vähä niinku tilaa sille vastakeskustelijalle, että 

malttaa kuunnella. Että ei mee suinpäin eteenpäin niissä omissa ajatuksissa - 

-” 

h2: ”Antaa vähä enempi niinku sen sillai ite kertoa sitä tarinaa” 

Tilan antamisen hyödyt erityisesti kuuntelemisen ja rauhallisuuden tunteen säilymisen suh-

teen koettiin tärkeäksi. Tilan antaminen rinnastettiin esimerkiksi niin sanottuun ”tarinan ker-

tomiseen”, missä toiselle annettiin tilaa kertoa oma tarina tapahtuneista asioista rauhassa.  

Rauhallisuuden merkityksen huomiointi liittyi vahvasti osallistujien kokemuksissa tilan 

antamiseen sekä kuuntelemiseen. Aikaisempaan nähden osallistujat ymmärsivät vuorovai-

kutustilanteessa rauhallisesti toimimisen hyödyt, joita oli heidän mukaansa esimerkiksi se, 

että toinen osapuoli sai varmasti tilaa kertoa mielipiteestään vapaasti.  

h2: ”No kyllä mää sanoisin että enempi sitä silleen jaksaa kuunnella niitä on-

gelmia - - että antaa sitä aikaa, että kyllä ne yleensä sitte niinkö kohan nä vaan 
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saat niitä sun huolia ja murheitas jakaa jollekki vaikka sulla ei konkreettista 

apua siihen ois antaa nii kyllä se niinkö ainaki yleensä tuo sille toiselle ihmi-

selle semmosen hetkellisesti sen hyvemmän olon. 

h2: ”- - ainaki itelle jää semmonen vähä niinku parempi fiilis, että ei semmo-

nen turha mesoaminen, huutaminen ja käskeminen, että se varmaan huonom-

min toimii sitte ku semmonen rauhallisempi tyyli ja tapa toimia.” 

Lisäksi rauhallisuus rinnastettiin malttiin kuunnella toista sekä huomioon siitä, että jopa 

hyökkäävä keskustelu saattoi mennä hyvin, kun itse muisti ottaa rauhallisesti. Toisen ihmi-

sen tunteiden huomioinnin oli huomattu myös tuovan itselle mukavamman olon huutamisen, 

mesoamisen ja käskemisen sijaan ja se koettiin rakentavampana tapana toimia.  

Oman toiminnan reflektointi oli suuressa osassa koulutuksen vaikuttavuutta. Koulutuksen 

myötä osallistujat kokivat alkaneensa reflektoida omia sanomisiaan sekä käytöstään vuoro-

vaikutustilanteissa. Osalliset olivat huomioineet, että niin työelämän kuin vapaa-ajankin 

vuorovaikutustilanteissa tulee usein pohdittua omaa käytöstä sen kannalta, miten koulutuk-

sen mukaan heidän olisi kannattanut toimia. Lisäksi koulutuksessa opittujen asioiden läpi-

käyntiä ja pohdintaa koettiin tapahtuvan yhä edelleen:  

h1: ”Kylläkai ne varmaan kyttee tuolla mielenpäällä. Kylläkai sitä aina joskus 

hoksaa, että miten sitä pitäis (toimia).”  

Tärkeänä koettiin myös se, että koulutus hoksautti omista heikkouksista vuorovaikutustilan-

teissa:  

h2:”No ehkä sitä ei oo aikaisemmin tajunnut, että sitä tuo niin vahvasti sitä 

ommaa mielipidettä esille. Että sitä piti vähä niin ku jonku tällai tökkästä, että 

näinkin vois ehkä hoitaa vähän korrektimmin näitä asioita.” 

Osallistujien kokemuksissa koulutuksen anti näyttäytyi siis vahvasti myös mahdollisuutena 

päästä tarkastelemaan ja analysoimaan omaa toimintaa uudella tavalla. Oman toiminnan ref-

lektointi myös selkeästi jatkui vielä koulutuksen jälkeen, arjen tilanteissakin. 

Kuten jo aikaisemmin totesin, yleisesti ottaen osallistujat kokivat koulutuksen olleen vaikut-

tava ja koulutuksen aikaansaannokset näkyivät selkeästi osallistujien ajatusmallien laajentu-

misena ja näin ollen vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittymisenä. Vahvimmin koulutuksen 
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vaikutuksista nousi esiin muiden kuuntelemisen tärkeyden huomioiminen. Osallistujat koki-

vat huomanneensa kuuntelun tärkeyden niin työtehtävissä kuin vapaa-ajallakin ja koulutuk-

sen myötä kertoivat asettuvansa mahdollisimman paljon kuuntelijan rooliin. Kuuntelemi-

sesta oli pohdittu olevan myös hyötyä alaisten hyvinvoinnille ja näin ollen omaa käytöstä oli 

pyritty muuttamaan.  

Esiin nousseet teemat selkeästi kaikki linkittyvät toisiinsa tukien toinen toistaan. Koulutuk-

sella voi todeta olleen osallistujien mielestä vaikutusta heidän ajatusmalleihin sekä vuoro-

vaikutuskäyttäytymiseen. Vaikutus näkyy selkeästi myös siinä, että osallistujat totesivat 

koulutuksen oppien olevan mielessä usein myös tilanteissa, joissa oma vuorovaikutustoi-

minta tapahtui vanhojen tapojen mukaisesti, esimerkiksi töksäyttäen tai omat mielipiteet 

liian kärkkäästi esiin tuodessa. Vaikka koulutuksen oppien reflektointi ja läpikäynti omassa 

mielessä eivät vielä takaa oppien kulkua käytäntöön, kokivat osallistujat kuitenkin muutta-

neen omia vuorovaikutustapojaan – osa jokapäiväisesti, osa hieman vähemmässä määrin.  

 

5.2 Koulutuksen merkitys työn mielekkyyden kokemukseen 

Koulutettavien organisaatiossa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuria muutoksia 

johtoportaassa sekä organisaation toiminnassa. Organisaatiomuutoksen tuomat haasteet nä-

kyivät selkeästi osallistujien kuvauksissa työn mielekkyydestä. Työtä ei koettu kovin mie-

lekkääksi, sillä muutoksen myötä taloudellisen vastuun, kiireen ja riittämättömyyden 

tunteen koettiin voimistuneen liiallisiksi. Vastaavasti esiin nousi myös kokemus siitä, mi-

ten omassa työnkuvassaan ei päässyt hyödyntämään täysin omaa osaamistaan, jota oli han-

kittu lisäkoulutuksen myötä.  Myös yleinen markkinatalouden muutos ja yleisen kilpailun 

tuoma kiire ja taloudellinen paine koettiin vaikuttavan oman organisaation ulkopuolisena 

tekijänä oman työn mielekkyyden kokemukseen.  

Koulutuksen vaikutuksilla koettiin olevan merkitystä työn mielekkyyden kokemukseen, 

mutta sen osuus työn mielekkyyden kokemukseen koettiin melko pienenä. Työn mielek-

kyyttä tarkasteltaessa aineistosta selkeästi erottuivat ne seikat, joista osallistujat kokivat mie-

lekkyyden koostuvan, sekä tekijät, joiden koettiin laskevan työn mielekkyyttä. Lisäksi 

omana teemana muodostuivat seikat, joiden myötä koulutuksen koettiin olleen tai ei koettu 
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olleen merkityksellinen suhteessa työn mielekkyyden kokemukseen, kuten seuraavassa tau-

lukossa 4. esitän.  

 

Taulukko 4. Koulutuksen merkitys työn mielekkyyden kokemukseen 

 

Työn mielekkyys 
 

 Vapaus organisoida omaa työtä 

 Työn sopiva kuormittavuus 

 Työnkuvan ja persoonallisuuden yhteensopivuus 

 Vuorovaikutus 

 

 

Työn mielekkyyttä heikentävät tekijät 

 

 Organisaatiomuutokset 

 Organisaatiokulttuuri 

 Johtoportaan johtamistyyli 

 Markkinatalouden luomat realiteetit 

 Riittämättömyyden tunne 

 Palautteen puute 

 Jatkuva ongelmien parissa työskentely ja erimielisyydet 

 Urakehityksen estyneisyys 

 

 

Koulutuksen merkitys työn mielekkyyteen 

 

 +Vertaistuki 

 +Parempi ryhmähenki osallistuneiden keskuudessa 

 +Avoimempi vuorovaikutus osallistuneiden keskuudessa 

 +Vuorovaikutustaitojen lisääntyminen 

 -Ei merkitystä 

 -Kokemus vuorovaikutuksen vähäisestä merkityksellisyydestä työhön 
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Työn mielekkyys koettiin muodostuvan tietynlaisesta vapaudesta organisoida työt halua-

mallaan tavalla, työn sopivasta kuormittavuudesta sekä oman työnkuvan sopivuudesta 

omaan persoonallisuuteen. Mielekkyyden koettiin lisääntyneen hieman erään osallistujan 

kohdalla työn kuormittavuuden laskiessa lisärekrytoinnin seurauksena. Vapaus organisoida 

omaa työtään puolestaan näkyi useamman henkilön kuvauksessa työn mielekkyydestä. Käy-

tännössä tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että sai itse päättää, mitä asioita hoitaa minäkin päi-

vänä, ja missä on konkreettisesti läsnä milloinkin: 

h1: ”Joo kyllä se on aika pitkälti, että saa ite päättää, että mitä siellä tekee. Kyllä ne sitte 

huutaa jos jotaki tekkee väärin. - - Saa sitä tehä (työtä vapaasti), minä tykkään hirveesti.” 

h1: ”Pääasia, että siellä saa touhuta niinku haluaa ja sillon se meneeki parhaiten.” 

 Työnkuvan sopivuus omaan persoonallisuuteen puolestaan näkyi siinä, että ekstrovertim-

mät osallistujat toimivat mieluusti asiakassuhteiden parissa nauttien työstään, kun taas intro-

vertimpaa henkilöä miellytti enemmän oma työ, jossa asiakassuhteet eivät ole samalla ta-

valla suuressa osassa työnkuvaa. 

h3: ”Ja aika pitkälti se mielekkyys itellä tulee siinä, että on rutiinit joita pystyy noudatta-

maan. Että ei oo niinku näillä (muilla), että pittää pystyä soveltamaan ja sitte tuota hyppiä 

paikasta toiseen. Mulle riittää, että mulla on se oma kuutio missä mää oon.” 

Vain yksi osallistujista koki vuorovaikutuksella olevan erittäin suuri merkitys työn mielek-

kyyden kokemukseen. Tämä esiintyi hänen kuvauksessaan mahdollisuutena keskustella työ-

paikalla asioista ja olla vuorovaikutuksessa toisten työntekijöiden kanssa.  

Työn mielekkyyttä heikentävinä tekijöinä koettiin organisaation muutokset, johtoportaan 

ylhäältä alaspäin toteutuva johtamistyyli, organisaation vuorovaikutuskulttuuri, markkina-

talouden luomat realiteetit ja oman urakehityksen estyminen. Heikentävien tekijöiden näh-

tiin olevan itse työssä ja sen realiteeteissa, eikä koulutuksella nähty olevan mahdollisuutta 

vaikuttaa näihin tekijöihin: 

h3: ”Ei varmaan tuossa koulutuksessa, että se on ite työssä se..” 
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h2: ”Ne on kuitenkin ne työn tuomat realiteetit siellä taustalla, että ei niillä 

varmasti kovinkaa oo sillain niinku painoarvoa näillä, kuitenkaan näillä, vuo-

rovaikutustaidoilla. Että se vähä mitä niillä pystyy tekemään niin se on var-

maan kuitenki jo aikalähellä sitä ääripäätä, sitä että miten niitä oikeasti.. no 

tässä tilanteessa oikein käytetään.” 

h2: ”Vähä sama silleen niinko, siinä on vähä semmonen ristiriita, että ei se 

ihan hirviäisti siihen voi vaikuttaa, että ei se sitte loppuperin oo siihen vaikut-

tanutkaan, että..” 

Jatkuva ongelmien parissa työskentely ja riittämättömyyden tunne, sekä positiivisen palaut-

teen puute olivat mielekkyyttä heikentäviä tekijöitä, jotka liittyivät organisaation vuorovai-

kutuskulttuuriin sekä johtoportaan johtamistyyliin. Nämä näkyivät kokemuksina erimieli-

syyksistä niin organisaation sisällä, kuin asiakkaidenkin kanssa, sekä positiivisen palautteen 

puuttumisena. Johdolta kaivattiin työntekijöiden aitoa kuuntelemista ja ymmärrystä ja ar-

vostusta heidän antamaansa työpanosta kohtaan.  

h2: ”- - vähä semmosta koko ajan semmosta ongelmien parissa työskentelyä 

niin ei oo oikein semmonen motivoiva tällä hetkellä tämä työ. Mutta silti pitää 

kaikki hoitaa. Ja päivittäin semmosta kahakkaa jonku kans. - - Ideaali tilanne-

han se ois, että se työ ois vielä mukavaaki, mutta tällä ehtkellä se ei sitä oo.” 

h2: ”Että pitemminkin (työ on) semmosta tappelua päivästä toiseen. Nii ois 

paljo mukavampaa keskustella semmosista asioista, että ei tarttis tapella.” 

h2: ”Toki on semmosia mitä sitte voi yrittää tehä (paremmin), mutta ku tekkee 

ne niin hyvin ku pystyy nii silti niistä saa vaa semmosen… *hiljenee*”. 

h1: ”Sillon ku puhelin ei soi, niin ehkä menee ok”, 

h1: ”Ja ainut kiitos on se, että ei kuulu vittuilua”. 

Myös markkinatalouden tuomat vaatimukset kilpailulle, siitä johtuva kiire sekä organisaa-

tiomuutoksen myötä korostunut taloudellinen paine näkyi myös työn mielekkyyttä heiken-

tävänä tekijänä: 

h1: ”- - siinä se työn mielekkyys laskee saman tien ku aletaan puhhuu ra-

hasta.” 
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Taloudellisen tilanteen tuomat paineet organisaation toimintaa kohtaan todettiin ymmärret-

täviksi, mutta paineet ja ylemmän johdon tapa viestiä organisaation tilanteesta koettiin lisää-

vän omaa työn kuormittavuutta. Myös erään osallistujan kohdalla työn mielekkyyttä laski 

huomattavasti se, että johtoporras ei huomioinut lainkaan hänen työn ulkopuolella tapahtu-

nutta oma-aloitteista lisäkouluttautumista, jonka olisi toivonut näkyvän hänen työkuvan 

muutoksena ja urakehityksenä. 

Osallistujat kokivat myös, että koulutuksella olisi voinut olla mahdollisesti enemmän vaiku-

tusta osallistujien työn mielekkyyden kokemukseen siinä tapauksessa, jos heitä ylemmät 

johtoportaan työntekijät olisivat tavoittaneet myöskin koulutuksen opit. Tällä hetkellä orga-

nisaation johdon koettiin toimivan vahvasti ylhäältä alaspäin ja organisaatiokulttuuriin, 

etenkin sisäiseen vuorovaikutukseen, kaivattiin vahvasti muutosta. Kokemus siitä, että joh-

don tapa viestiä ja toimia olisi kaivannut myös uudenlaista lähestymistapaa, näkyi osallistu-

jien puheissa: 

h2: ”Toki (vuorovaikutuksella voisi olla sijaa työn mielekkyyden kokemuk-

sessa), jos sitä saatais vielä tuonne ylöspäin sitä vuorovaikutustaitoa vietyä, 

niin sittenhän se saattais muuttua mielekkäämmäksi. Ku ne vielä ne päälliköt 

vaan töksäyttää”. 

Työn mielekkyyteen vahvimmin koettiin vaikuttavan siis organisaatiokulttuurin sekä yleisen 

markkinatalouden luomat realiteetit, kuten taloudellinen vastuu ja siitä johtuva kilpailu ja 

kiire sekä organisaation toimintakulttuuri, jonka osia vuorovaikutuskulttuuri sekä johtamis-

kulttuuri ovat. Vahvempaa arvostuksen osoitusta työntekijöiden työnpanokselle kaivattiin 

selkeästi, niin palautteen kuten myös ymmärryksen muodossa. Työtä ja työpaikkaa kuitenkin 

arvostettiin selkeästi ja esiin nousi ajatuksia siitä, miten erilaiset organisaation ulkopuoliset 

tekijät vaikuttavat organisaation toimintaan ja sitä kautta heidän työhönsä, eikä tilanteen us-

kottu olevan kovin erilainen muissakaan organisaatioissa. Kaiken kaikkiaan kokemus työn 

mielekkyydestä tai epämielekkyydestä kertoivat erilaisista kokemuksista ja tuntemuksista, 

mitä erilaiset tekijät työssä herättivät työntekijöissä sillä hetkellä, kun haastattelu pidettiin. 

Koulutuksen merkitys työn mielekkyyteen koettiin melko vähäisenä, mutta koulutuksen 

koettiin kuitenkin vaikuttaneen positiivisesti työn mielekkyyden kokemukseen. Mielekkyy-

teen vaikuttavia tekijöitä olivat muutaman osallistujan mielestä koulutuksesta saatu vertais-

tuki, joka käytännössä tarkoitti sitä, että osallistujat jakoivat koulutuksessa toinen toisilleen 
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erilaisia töihinsä liittyviä ongelmia. Vertaistuki auttoi osallistujien sanojen mukaan jaksa-

maan arjessa hieman paremmin, ainakin hetkellisesti. 

h2: ”Siellähän sai onneksi kuitenkin niinku paljo mielenpäältä purettua pois 

ku keskusteltiin semmosista, niinku lähijaksamiseenki liittyvistä asioista, että 

sai niistä itelle tärkeistä asioista niinku kuitenki kertoa muille ihmisille siinä. 

Nii kyllähän se ainaki hetkellisesti tuli semmonen olo, että kyllähän tämä, ku 

sai ees semmosen pienen taakan pois harteiltaan, niin tuli semmonen, että kyllä 

mää nyt ens viikolla jaksan taas maanantaista heti ne kaks ensimmäistä tuntia 

*naurahtaa*.” 

Vertaistuen tuomaa tunnetta rinnastettiin myös terapiaan todeten vertaistuen tuoneen saman-

laista tunnetta, kuin olisi osallistunut terapiaan:  

h3: ”Vähän niinku ois terapiassa ollu, ihan samanlainen olo tuli.”. 

Lisäksi yksi osallistujista totesi koulutuksen luoneen parempaa ryhmähenkeä ja avoimempaa 

vuorovaikutusta koulutukseen osallistuneiden keskuudessa. Edelliseen liittyen myös vuoro-

vaikutustaitojen lisääntymisellä nähtiin olevan merkitystä työn mielekkyyden kokemukseen. 

Koulutuksen vaikutukset työn mielekkyyden tunteeseen nähtiin kuitenkin jokseenkin vähäi-

sinä, sillä osallistujat kokivat, että organisaation asettamat realiteetit ja johtoportaan asetta-

mat paineet ovat niin suuressa merkityksessä työn mielekkyyden kokemusta, ettei vuorovai-

kutuskoulutuksella ole mahdollisuutta vaikuttaa heidän työhönsä kovin suuresti:  

h2: ”Varmaan niin pienessä merkityksettömässä (Koulutuksen vaikutukset 

työn mielekkyyteen), ainaki omalla kohalla on, että ei sitä silleen sais käännet-

tyä tätä työtä sen kummemmin mielekkääksi vaikka kuinka hyvin ite sitä veis 

etteenpäin (vuorovaikutuskoulutuksen oppeja). Tokihan sitä voi niillä noille.. 

keskusteluilla tai miten siinä sitte keskustelee, nii ehkä sitte sitä toistaki saada 

sitte, jos tässä tapauksessa puhutaan, näitä esimiehiä tai muita.. Nii haastetta 

siinä ainaki ois, että sais ymmärtää neki, että kyllä me tässä oikeasti kaikki 

tehdään, että ei välttämättä pysty enempäänsä.” 

Yksi osallistujista myös koki, että koulutuksella ei ollut minkäänlaista merkitystä hänen ko-

kemukseensa työn mielekkyydestä. Koulutuksen merkitys osana työn mielekkyyden koke-

musta nähtiin kaiken kaikkiaan siis melko pienenä. Osallistujilla oli vahva kuva siitä, että 

koulutus ei merkinnyt enempää työn mielekkyyden kokemukseen sen hetkisen organisaation 
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muutostilanteen sekä ulkopuolisten tekijöiden vuoksi, sillä työn mielekkyyteen vaikuttavien 

perustavimpien tekijöiden nähtiin muodostuvan sellaisista seikoista, joihin koulutuksella ei 

kyetty vaikuttamaan.  

5.3 Koulutuksen kehitysmahdollisuudet 

Koulutus koettiin pääsääntöisesti hyväksi kokonaisuudeksi, joka oli opettavainen ja tasapai-

noinen. Osallistujat kokivat koulutuksen tuntuneen hyödylliseltä, mielenkiintoiselta ja on-

nistuneelta. Erityisesti koulutus koettiin yllättäneen positiivisesti, sillä osallistujilla ei ollut 

juurikaan ennakkotietoa siitä, mihin koulutukseen he olivat osallistumassa ja mitä koulutuk-

sen sisällölliset tavoitteet ja koulutustavat olivat, ennen ensimmäistä koulutuskertaa. Koulu-

tuksen kehittämismahdollisuuksia analysoidessani aineistosta muodostui kolme eri teemaa, 

jotka ovat: koulutuksen vaikutusta edistävät tekijät, koulutuksen vaikutusta heikentävät te-

kijät sekä kehitysideat, joita osallistujat koulutukselle antoivat seuraavan kuvion mukaisesti: 
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Taulukko 5.  Koulutuksen kehitysmahdollisuudet 

Koulutuksen vaikutusta edistävät tekijät 
 

 Positiivinen asenne ja kokemus koulutusta kohtaan 

 Teorian ja käytännön pääpiirteinen tasapainoisuus 

 Kokemus koulutuksen tarpeellisuudesta 

 Roolityöskentely 

 Vertaistuki 

 

Koulutuksen vaikutusta heikentävät tekijät 
 

 Päätöstilaisuuden puuttuminen 

 Kertaustilaisuuden puuttuminen 

 Organisaation sisäiset tekijät  

 

Koulutuksen mahdolliset kehityskohteet 

 

 Koulutuksen annin vienti laajemmalle organisaation sisälle 

 Kertaustilaisuuden järjestäminen 

 Kohdeyleisön huolellisempi huomioiminen 

 Koulutuksen sisällön viennin henkilökohtaisemmalle tasolle 

 

 

Koulutuksen vaikutusta edistävinä tekijöinä esiintyivät osallistujien puheissa positiivinen 

asenne ja kokemus koulutusta kohtaan, teorian ja käytännön osuuksien pääpiirteinen tasa-

painoisuus, koulutuksen tarpeellisuudesta kokemus, vertaistuki sekä roolityöskentely. Posi-

tiivinen asenne koulutusta kohtaan muotoutui ensimmäisen kerran jälkeen, jolloin osallistu-

jat huomasivat koulutuksen mielenkiintoisuuden sekä hyödyllisyyden.  

h2: ” - - että erittäin positiivinen yllätys oli, että - - siitä oikeasti niinko tuli jo 

sen ensimmäisen kerran jälkeen semmonen olo, että tästähän vois oikeasti 

saada aika paljonki irti.” 

Teorian ja käytännön harjoitusten koettiin olevan suhteellisen hyvin tasapainossa toisiinsa 

nähden, eikä kumpaakaan koettu tulleen liiaksi lukuun ottamatta yhtä osallistujaa, joka koki 

teoriaosuuden hieman raskaana.  
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Koulutuksen harjoituskerroilla tapahtunut roolityöskentely koettiin myös opettavaisena ja 

silmiä avaavana. Muun muassa kuuntelemisen tärkeys ja rauhallisuuden säilyttämisen tär-

keys konkretisoitui roolityöskentelyjen kautta. Lisäksi keskustelujen myötä osallistujat sai-

vat vertaistukea toisiltaan työelämän arjen haasteisiin ja sitä kautta ”hetkellisen tsempin”: 

h1: ”En tiiä olihan siellä yllättävän semmosia purkautumisia siinä keskuste-

lussa ainaki osalla, että - - kyllä se ainaki sillon maanantaina oli ihan virtaa 

täynnä ku tämmösiä keskusteltiin. Kyllä sitä aina semmosen hetkellisen tsem-

pin sai.”  

Osallistujat totesivat opittujen asioiden jääneen hyvin mieleen ja uskoivat, että koulutuksen 

vaikuttavuus tulee säilymään samanlaisena koko elämän.  

 

Koulutuksen vaikutusta heikentävinä tekijöinä korostui analyysissä koulutuksen päätös-

tilaisuuden sekä kertaustilaisuuden puuttuminen. Osallistujat palasivat useaan otteeseen 

pohtimaan, miten hyödyllistä olisi ollut pitää yhteinen koulutuksen lopetuskerta sekä orga-

nisaation sisäinen palaveri, jossa koulutuksessa olleet olisivat voineet jakaa uudet oppinsa 

myös muulle henkilökunnalle: 

 h2: ”Silleen ehkä vähä jäi semmonen kuitenki semmonen harmitus, että niittä 

ois ehkä aktiivisemmin pitäny kuitenki muistella niitä juttuja ja keskitetysti 

meillä ois pitäny kuitenki sitte aina jotenki ainaki se yks kerta istahtaa, että 

sitte ois voinu niinku muillekin enempi antaa. Että kyllähän niitä joitakin jut-

tuja jäi onneksi sinne selkäytimeen istutettua mutta silleen että enempiki ois 

voinu käyttää hyväksi.” 

Lisäksi kertausta kaivattiin. Asioiden kertauksen uskottiin mahdollistavan vielä syvemmän 

ja laajemman oppimisen. Vaikka oppien todettiin olevan yhä käytössä, oli mielessä kuiten-

kin se, miten paljon koulutuksen sisällöstä oli jo kerennyt unohtua. 

h2: ”No kyllä sitä pitäis varmaan niinku semmonen niin sanottu kertaus käydä 

vaikka sitte itekseen, että se ois aktiivisesti mielessä, että ku tullee tämmönen 

keskustelutilanne, että joitaki ollaan jo tuossa puhuttu että joitaki asioitahan 

sitä jäi silleen mieleen aika hyvin ja joitaki juttuja käyttääki jopa lähestulkoon 
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päivittäin jossei jopa päivittäin, mutta että mitä muuta siinä oli siinä koulutuk-

sen aikana käytiin niitä, että ei varmaan ihan kuiteskaan kaikki ne opit oo 

jääny siitä mielenpäälle. Semmone pikku preppaus ja niitä vois sitte käyttää 

isommassa mittakaavassa niitä oppeja hyödyks” 

 Jonkinlaiseen koulutuksen kertaustilaisuuteen ja päättäjäisiin oltaisiin kaivattu kouluttajilta 

aloitteellisuutta, mutta toisaalta todettiin, että organisaation kiireet ovat olleet pääsyynä sii-

hen, miksi osallistujat eivät itse ole toteuttaneen omalla porukalla tai organisaation sisällä 

tapaamista, jossa olisivat voineet palata koulutuksen anteihin.  

Myös organisaation sisäiset tekijät, kuten organisaation keskustelukulttuuri sekä johtopor-

taan heikoksi koettu viestintä ja vuorovaikutustaidot nähtiin ulkopuolisena tekijänä vaikut-

tavan koulutuksen vaikuttavuuden laajuuteen heikentävästi. Johtoportaan tapa viestiä ja toi-

mia vuorovaikutuksessa lannisti tunnetta mahdollisuudesta viedä koulutuksen oppeja laa-

jemmin osaksi organisaation yleistä vuorovaikutuskulttuuria. Osallistujat kokivat esimer-

kiksi, että heidän omat vaikutusmahdollisuutensa organisaation ilmapiiriin ja kulttuuriin 

ovat niin pienet, ettei heidän ajatusmallien muutos vaikuta juuri yleisellä tasolla organisaa-

tion arkeen. Organisaation sisälle kaivattiin jotakin uudenlaista kanavaa, jossa kaikki työn-

tekijät saisivat varmasti äänensä kuuluviin. Koulutuksen aikana ideoidut ”tuumaustauot”, 

joissa työntekijät voisivat puhua mielessään olevista työasioista, olivat jääneet toteuttamatta 

siitä syystä, että kukaan ei ollut ottanut organisointivastuuta niiden toteutuksesta.  

Lisäksi koettiin, että ilman yhteistä tilaisuutta, jossa koulutukseen osallistuneet olisivat voi-

neet kertoa koulutuksesta ja sen annista myös muille työntekijöille, ei koulutuksesta saadut 

opit olleet päässeet vaikuttamaan juurikaan organisaation vuorovaikutuskulttuuriin. Näke-

mys siitä, että vuorovaikutuskoulutuksen vaikutukset koko organisaation toimintaan olisivat 

vahvemmat, jos koulutukseen olisi osallistunut enemmän työntekijöitä sekä ylempiä johto-

portaan henkilöitä, tuli selvästi esiin osallistujien kokemuksissa.  

Kiireen koettiin heikentävän koulutuksen vaikutusta siltä osin, että kiirettä pidettiin syynä 

sille, miksei yleistä organisaation sisäistä kertaustilaisuutta koulutuksen jälkeen oltu pidetty. 

h4: ”Kyllähän siinä meillä oli aika hässäkkä se koko loppu syksy ja alku vuosi 

ja oikeastaan että nyt voi vasta sanoa että on pikkasen rauhoittunut tilanne, 

että meillä oli ensinnäki organisaatiossa muutoksia ja muutamalla työmaallla 

oli aika hektiset paikat,  nii oikeastaa itelläki meni pikkusen niinku se alkuvuosi 
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ettei hirveästi ninku.. pitkiä päiviä oli töissä ja töitten kans hommaa nii se meni 

siinä et ehkä se mitä me suunniteltiin että mitä lähetään kehittää nii se kyllä 

jäi sitte siinä sen asian tiimoilta että ku siinä oli se kiire..” 

h4: ” - - se jäi kyllä sitte sen kiireen.. että tässä on kyllä ollu tosi paljon meillä 

muutoksia ja tämä organisaatiomuutos että kaikki on vähä aiheuttanu sen, ku 

kaiken näköistä projektia päällä että kyllä se vähä hautautu sinne..” 

Myös yksi haastateltavista koki, että olisi kaivannut lisää säännöllisyyttä koulutuksen tapaa-

miskerroille. Toisaalta kuitenkin jokainen selkeästi ymmärsi, että koulutuksen epäsäännöl-

lisyys johtui ainoastaan työntekijöiden omista kiireistä. Muut eivät kuitenkaan kokeneet epä-

säännöllisyyttä ongelmalliseksi.  

Koulutuksen vaikuttavuuteen heikentävinä tekijöinä vaikuttaneet seikat olivat kaiken kaik-

kiaan kuitenkin pääosin koulutuksen ulkopuolisia tekijöitä.  

 

Koulutuksen mahdollisina kehityskohteina nähtiin koulutuksen annin vienti laajemmalle 

organisaation sisällä. Toiveena oli, että koulutuksen anti olisi saatu vietyä vahvemmin or-

ganisaatioon useamman henkilön koulutuksen kautta: 

h4: ”- - mutta että sitä pitäis tietysti nyt laajentaa sitte että tietenki ei ois pa-

hitteeksi jos sitte niinku meilläki kävis vähä laajempiki porukka tosta johdosta 

alkaen vähä samanlaisessa koulutuksessa.” 

Toisaalta kuitenkin tässä korostettiin myös osallistujien oman aktiivisuuden merkitystä ja 

sitä, miten myös heillä itsellä olisi ollut mahdollisuus kertoa laajemmin koulutuksen annista, 

mutta mikä kuitenkin jäi kiireen keskellä toteuttamatta. Toisaalta kuitenkin toivottiin myös, 

että laajempi joukko, johtoportaasta lähtien, olisi osallistunut koulutukseen tai koulutuksen 

vetäjät olisivat pitäneet jonkinlaisen infopaketin koulutuksen tärkeimmistä anneista koko or-

ganisaatiolle. 

Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna analyysi osoitti myös, että koulutuk-

sen järjestäjätahon toivottiin järjestettävän koulutuksen jälkeisen kertaustilaisuuden, jossa 

asioita pääsisi palauttamaan mieleen vielä koulutuksen päätyttyä.  
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Yksi osallistujista toivoi kouluttajilta teoriaosuuksien puolella kohdeyleisön huolellisempaa 

huomiointia tiedon jaossa, jolla tarkoitettiin esimerkiksi teorian tuomista enemmän osallis-

tujien kielelle. Teoriapainotteisuus nähtiin hankalana ymmärtää ilman tieteellistä opiskelu-

taustaa:  

h3: ”No mulla jatkaa siitä teorian ja käytännön puolesta, että vähemmän sitä 

teoriaa tai ainaki siinä paremmin ottaa huomioon siinä teorian opetuksessa 

että ne kuuntelijat, ne ei oo opiskelijoita eikä välttämättä ees yliopistoa käy-

neitä, että se kannattaa miettiä sillain että..” 

Myös yksi osallistujista nosti esiin koulutuskertojen epäsäännöllisistä ajoista, joka konk-

reettisesti oli näkynyt koulutuksen aikana eri mittaisina taukoina koulutuskertojen väleissä. 

Toiset kuitenkin huomauttivat, miten koulutuskertojen epäsäännöllisyys oli johtunut täysin 

heidän, osallistujien, omista työkiireistä.  

Eräs osallistujista nosti esiin koulutuksen mahdollisena kehityskohtana koulutuksen sisällön 

viennin vielä henkilökohtaisemmalle tasolle. Tällä hän tarkoitti syvällisempää, yksilöllistä 

paneutumista koulutuksen aikana omiin vahvuuksiin sekä heikkouksiin vuorovaikutustai-

doissa yhdessä kouluttajien kanssa. Ehdotuksena hän toi esiin koulutuksen lopussa pidettä-

vän henkilökohtaisen ohjauskeskustelun, jossa jokainen pääsisi kouluttajien kanssa pohti-

maan konkreettisia keinoja, joilla voisi tehdä omasta vuorovaikutuksesta toimivampaa ja 

ammatillisempaa.  

Kaiken kaikkiaan koulutukseen oltiin selkeästi hyvin tyytyväisiä, eikä siihen kaivattu juuri-

kaan muutoksia. Tekijät, jotka koettiin heikentäneen koulutuksen vaikutusta, olivat pääsään-

töisesti koulutuksen ulkopuolisia tekijöitä. Organisaation sisäiseen toimintakulttuuriin kai-

vattiin selkeästi yleistä muutosta, jotta vaikutukset voisivat olla vahvemmat. Koulutuksen ja 

kouluttajien näkökulmasta ainoat konkreettiset muutostoiveet olivat teorian tuominen hie-

man käytännönläheisemmälle kielelle, jota teollisuusalan ihmisten olisi helpompi omaksua, 

sekä kertaustilaisuuden järjestäminen. Lisäksi yhtenä mahdollisuutena esitettiin yksilöllisiä 

ohjauskertoja, joissa tarkasteltaisiin omia vahvuuksia sekä heikkouksia ammatillisen vuoro-

vaikutuksen kontekstissa.  
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6 Yhteenveto 

Tutkimuksessani onnistuin tuomaan esiin vuorovaikutuskoulutukseen osallistuneiden hen-

kilöiden kokemuksia koulutuksen vaikutuksista heidän ajatuksiin ja asenteisiin. Samalla 

nostin analyysini kautta esiin autenttista tietoa osallistuneiden henkilöiden näkemyksistä 

työelämän tilasta sekä henkilökohtaisista kokemuksistaan työn mielekkyyden kokemusta 

määrittävistä tekijöistä sekä omasta kokemuksestaan siitä, missä määrin vuorovaikutuskou-

lutus on merkityksellinen osana heidän työn mielekkyyden kokemusta. Lisäksi tarkastelun-

kohteena olivat erilaiset tekijät, jotka vaikuttavat tai ovat mahdollisesti vaikuttaneet koulu-

tuksen vaikuttavuuteen positiivisesti tai heikentävästi, ja tekijät, joiden kautta koulutuksen 

vaikutusta voisi olla mahdollista kehittää osallistujien kokemuksien perusteella. Seuraavaksi 

esitän johtopäätökseni tuloksistani sekä suhteutan aikaisempia tutkimuksia sekä teoreetti-

sessa viitekehyksessä esittelemiäni jäsennyksiä tuloksiini. 

Koulutuksen yleiset vaikutukset 

Koulutuksen yleisiä vaikutuksia tarkastellessa kävi selkeästi ilmi, että jokainen osallistuja 

koki koulutuksen olleen hyödyllinen ja tukeneen heidän ammatillista vuorovaikutusta. 

Kolme neljästä osallistujasta kokivat hyötyjen olleet merkittävät myös ammatillisen toimin-

nan kannalta. Yksi osallistuja puolestaan koki koulutuksesta olleen hyötyä, mutta työnku-

vansa myötä ammatillisen vuorovaikutuksen merkityksen vain vähäisenä työssään. Vuoro-

vaikutustaitojen parantumisen koettiin näkyvän sekä työelämässä, niin osallistujien keski-

näisessä vuorovaikutuksessa kuin myös esimies-alais -suhteissa. Lisäksi vaikutusten koettiin 

yltäneen myös vapaa-ajalle.  

Konkreettiset vaikutukset näkyivät selkeästi siinä, että osallistujat olivat sisäistäneet vuoro-

vaikutuksen onnistumisen kannalta tärkeäksi seuraavat tekijät:  

1) Kuuntelemisen  

2) Tarkentamisen  

3) Neuvoista pidättäytymisen 

4) Tilan antamisen 

5) Rauhallisuuden merkityksen huomiointi 

6) Oman toiminnan reflektoinnin 
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Nämä vuorovaikutuksen laatuun merkittävästi vaikuttavat tekijät osallistujat kokivat oppi-

neen sisäistämään koulutuksen myötä. Koulutuksen kannalta huomattavaa on, että edellä 

esittämäni kuusi kategoriaa, ovat hyvin pitkälti yhteneväiset tarkastelemassani vuorovaiku-

tuskoulutuksessa korostettujen toimivan ammatillisen vuorovaikutuksen perusperiaatteiden 

kanssa (ks. tässä työssä luku 2). Erona esitettyihin perusperiaatteisiin osallistujat kuitenkin 

nostivat suureen merkitykseen myös oman toiminnan reflektoinnin, joka koettiin olennai-

sena osana vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oman toiminnan tarkastelu onkin tärkeää 

toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi, mutta myös olennainen osa oppimista ja koulu-

tusta, johon koulutuksen aikana pyrittiin videotallenteiden tarkastelun ja erilaisten palauttei-

den kautta (ks. Soini, Rantanen & Suorsa 2012, 47-49). 

Kuuntelemisen tärkeys korostui osallistujien puheissa vahvimmin. Aidolla kuuntelemisella 

koettiin olevan paljon hyötyjä, joita aikaisemmin ei ollut välttämättä tiedostettu. Koulutuk-

sen myötä ymmärrys siitä, miten kuuntelu esimerkiksi alaissuhteissa voi tuoda uusia näkö-

kulmia asioihin ja antaa jotakin ajateltavaa omien mielipiteiden lisäksi, sekä lisäksi vaikuttaa 

positiivisesti alaisten hyvinvointiin, koettiin koulutuksen myötä avautuneena uutena näkö-

kulmana.  

Tarkentamisella korostettiin erityisesti erilaisten kysymysten esittämistä toiselle osapuolelle. 

Kysymysten avulla osallistujat kuvailivat onnistuneensa pääsemään yhteisymmärrykseen 

vuorovaikutustilanteen toisen osapuolen kanssa muun muassa ristiriitatilanteissa. Tarkenta-

vien kysymysten esittämisen avulla myös todettiin olevan helpompaa saada toinen osapuoli 

näkemään kokonaiskuva ja päästä yhteisymmärrykseen asioista. 

Uusi ymmärrys siitä, miten toisen aito kuunteleminen ja omista näkemyksistä ja neuvoista 

pidättäytyminen luo rakentavaa ja toimivaa vuorovaikutusta, koettiin tärkeänä oppina. Huo-

mio kiinnittyi erityisesti siihen, miten neuvoista pidättäytymällä kykeni antamaan tilaa toi-

selle kertoa omat näkemyksensä, rauhoittaa tilanne ja selvittää, mikä toisen näkemys asiasta 

on. Tärkeänä huomiona oli näkemys siitä, että myös itse saattoi hyötyä toisen osapuolen 

näkemysten kuuntelemisesta, esimerkiksi uusien näkökulmien myötä. 

Neuvoista pidättäytymiseen liittyi vahvasti myös tilan antaminen toiselle. Tilan antamisen 

myötä huomio kiinnittyi uudella tavalla siihen, miten tilan antaminen toiselle oli tärkeä osa 

vuorovaikutusta ja kuulluksi tulemisen tunnetta. Tilan antaminen rinnastettiin tarjottuun 

mahdollisuuteen kertoa vapaasti asiasta, joka sillä hetkellä oli mielen päällä ilman suoraa 

oman näkökulman esittämistä tai neuvojen antoa.  
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Tilan antamiseen liittyi myös vahvasti rauhallisena pysyminen ja sen tuomat hyödyt. Rau-

hallisena pysyminen oli puolestaan huomattu ratkaisevan tulehtuneenkin tilanteen parem-

min, kuin niin sanottu mesoaminen tai ärsyyntyminen. Koulutuksen myötä oli huomattu, että 

mitä rauhallisemmin itse toimii, sitä paremmin hankalasta vuorovaikutustilanteesta saattoi 

selvitä. Lisäksi huomio kiinnittyi uudella tavalla siihen, miten toisen osapuolen arvostami-

nen ja hänen tarpeiden kunnioittaminen vaikutti myös positiivisesti esimerkiksi alaissuhtei-

siin sekä omaan hyvinvointiin mesoamisen, käskemisen ja huutamisen sijaan.  

Kuten edellä mainitsin, antoi koulutus uudenlaisen mahdollisuuden myös oman toiminnan 

reflektointiin, joka korostui koulutuksen tärkeänä antina. Osallistujat kokivat erityisen hyö-

dylliseksi koulutuksen myötä mahdollistuneen oman toiminnan tarkastelun. Moni koki tär-

keäksi huomioksi erityisesti sen, että koulutus avasi silmät omalle aikaisemmalle tavalle olla 

kuuntelematta aidosti toista osapuolta ja tavasta neuvoa ja tuoda omat mielipiteet esiin vah-

vasti vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen myötä osallistujat olivat myös alkaneet kiinnit-

tää huomiota omaan vuorovaikutuskäyttäytymiseen vahvemmin, kuten myös analysoimaan 

sitä. Tämä näkyi vahvasti muun muassa siinä, että osallistujat kertoivat pohtivan usein, miten 

haastavassa ja mahdollisesti epäonnistuneessa vuorovaikutustilanteessa olisi koulutuksen 

oppien mukaan kannattanut toimia.  

Reflektion merkitys oppimisen kannalta onkin yleisesti todettu tärkeäksi osaksi oppimista. 

Esimerkiksi Stefano, Gino, Pisano & Staats (2016) osoittavat tuoreessa tutkimuksessaan Ma-

king Experience Count: The Role of Reflection in Individual Learning, että ammatillisen 

toiminnan kehitystä tutkittaessa oman toiminnan ja aikaisempien kokemusten reflektoinnilla 

on oppimisen kannalta suuremmat hyödyt, kuin esimerkiksi pelkän lisäkokemuksen hankki-

misella omaa työtehtävää rikastuttamaan. Oletettavaa on siis, että oman toiminnan reflek-

toinnilla on suuri merkitys osallistujien oppimiskokemuksessa ja tällainen koulutusmalli tar-

joaa selkeästi erinomaiset mahdollisuudet siihen.  

Koulutukselle voidaan siis todeta olleen vaikutusta osallistujien ammatillisen vuorovaiku-

tuksen kehittymiseen ja osallistujat kokevat vaikutuksen näkyvän omassa työkäyttäytymi-

sessään. Koulutuksen vaikutusten voidaan siis todeta näkyvän vielä työelämässä koulutuk-

sen päätyttyäkin.  
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Koulutuksen merkitys työn mielekkyyden kokemukseen 

Työn mielekkyys näyttäytyi pääosin rakentuvan työnkuvan antamista mahdollisuuksista or-

ganisoida työtään itselle mielekkäällä tavalla. Lisäksi mielekkyyteen nähtiin vaikuttavan 

vahvasti se, että oma työnkuva vastasi omaa persoonallisuutta ja työssä pääsi toteuttamaan 

itselle mielekästä tapaa toimia. Tämä viittaa myös Henttosen & LaPointeen kuvaukseen työn 

mielekkyyden suhteesta omaehtoisuuteen, kuten teoriaosuudessani esitin. Persoonallisuuden 

ja työnkuvan suhteen kannalta vahvimmat erot näkyivät introverttien sekä ekstroverttien vä-

lillä: ulospäinsuuntautuneet henkilöt nauttivat asiakassuhteiden ylläpidosta ja siitä, että työ 

sisälsi paljon sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa, kun taas sisäänpäinsuun-

tautuneemman henkilön mielekkyys koostui asiakassuhteiden vähäisyydestä ja itsenäisestä 

työskentelystä. Lisäksi työn mielekkyyden todettiin hieman lisääntyneen tilanteessa, jossa 

työn kuormitus oli laskenut hieman uuden työntekijän johdosta. Antilan (2006, 69-70) mu-

kaan tutkimukset osoittavatkin, että optimaalisin tilanne on työn mielekkyyden kannalta sil-

loin, kun työkuorma on kohtuullisen kova, mutta hallittavissa oleva.  

Koulutuksen merkitys työn mielekkyyden kokemukseen koettiin melko vähäiseksi. Työn 

mielekkyyden koettiin muodostuvan tekijöistä, joihin vuorovaikutuskoulutuksella ei koettu 

olevan mahdollisuutta vaikuttaa. Koulutuksessa saatu vertaistuki toisilta osallistujilta ja vuo-

rovaikutustaitojen lisääntyminen koettiin työn mielekkyyttä lisänneiksi tekijöiksi, vaikkakin 

vaikutus nähtiin melko vähäisenä. Yksi osallistujista kuitenkin koki, että koulutus ei ollut 

lisännyt hänen kokemustaan työn mielekkyydestä laisinkaan. Taustalla saattoi olla syynä se, 

että kyseisen työntekijän työnkuva ei sisältänyt niin paljon vuorovaikutusta asiakkaiden tai 

muiden työntekijöiden kanssa, kuin muiden työnkuvat.  

Koulutuksen tarjoaman vertaistuen koettiin tuoneen hetkellistä voimaa työssä jaksamiseen, 

kuten myös erään osallistujan kokemuksessa parempaa ja avoimempaa ryhmähenkeä osal-

listuneiden keskuuteen. Koettu vertaistuki muodostui käytännössä siitä, että osallistujat pää-

sivät vuorollaan koulutuksen aikana jakamaan erilaisia töihinsä liittyviä haasteita. Vuoro-

vaikutustaitojen lisääntyminen puolestaan koettiin vaikuttaneen hieman työn mielekkyyteen, 

mutta silti kuitenkin niin suuressa määrin, kuin vain osallistujat kokivat vuorovaikutustaito-

jen kasvulla olevan mahdollisuutta vaikuttaa heidän mielekkyyden kokemukseensa. Organi-

saation asettamat realiteetit sekä johtoportaan asettamat paineet koettiin niin vahvoina vai-
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kuttavina tekijöinä työn mielekkyyden kokemukseen, ettei osallistujien kokemuksen mu-

kaan vuorovaikutuskoulutuksella ollut kovin suurta mahdollisuutta vaikuttaa työn mielek-

kyyttä voimistavasti niiden rinnalla.  

Työn mielekkyyttä heikentävinä tekijöinä koettiin siis vahvimmin vaikuttavan organisaa-

tiokulttuurin sekä yleisen markkinatalouden luomat realiteetit, kuten taloudellinen vastuu ja 

siitä johtuva kilpailu ja kiire sekä organisaation toimintakulttuuri, jonka osia vuorovaikutus-

kulttuuri sekä johtamiskulttuuri ovat. Lisäksi organisaatiossa tapahtuneet muutokset johto-

portaassa sekä organisaation toiminnassa vaikuttivat heikentävästi työn mielekkyyden ko-

kemukseen. Organisaatiomuutoksen myötä taloudellinen vastuu, kiire ja riittämättömyyden 

tunne koettiin vahvempana kuin aikaisemmin ja niihin kiteytettiin pääasiassa syyt, miksi 

työtä ei koettu kyseisellä hetkellä kovin mielekkääksi. Vahvempaa arvostuksen osoitusta 

työntekijöiden työnpanokselle kaivattiin selkeästi, niin palautteen kuten myös ymmärryksen 

muodossa. Vaikka työ pääosin koettiin enemmän epämielekkääksi, kuin mielekkääksi, on 

kuitenkin huomioitava, että se ei kuitenkaan näkynyt haluttomuutena tehdä töitä tai arvos-

tuksen puutteena työtä ja työpaikkaa kohtaan. Kokemus työn mielekkyydestä tai mielettö-

myydestä kertoivat erilaisista kokemuksista ja tuntemuksista, mitä erilaiset tekijät työssä he-

rättivät työntekijöissä sillä hetkellä, kun haastattelu pidettiin. 

Muun muassa Wiezerin, Nielsenin, Pahkin, Widerszal-Bazylin, Jongin, Mattila-Holapan 

sekä Mockatton (2011) tutkimukset organisaatiomuutoksien vaikutuksista työhyvinvointiin 

kuvastavat hyvin samankaltaisia tuloksia työn mielekkyyden laskusta. Wiezerin ym. tutki-

muksissa osoitettiin useiden analyysien kautta organisaatiomuutoksilla olevan hyvinvointia 

laskeva vaikutus henkilöihin, jotka työskentelevät organisaatiossa ennen muutosta, muutok-

sen aikana sekä muutoksen jälkeen. Heikentynyt hyvinvointi näkyi tutkimusten mukaan 

muun muassa työtyytyväisyyden laskuna, kyynistymisenä, emotionaalisena uupumuksena, 

omistuneisuuden laskuna, stressin tuntemuksina sekä työkyvyn laskuna ja tuntemuksena 

työn epävarmuudesta. Lisäksi tutkimus osoitti, että omistajamuutosten jälkeiset vaikutukset 

voivat näkyä vielä viiden vuoden päästäkin muutoksesta työntekijöiden tuntemuksena työn 

epävarmuudesta. (Wiezer ym. 2011,8). Aikaisempien tutkimuksien valossa voidaankin to-

deta, että organisaatiossa tapahtuneilla suurilla muutoksilla on luonnollisesti vaikutuksia 

työntekijöiden kokemukseen omasta työstään.  
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Kuitenkin työn mielekkyyden laskun kokemuksessa näkyi vahvasti myös johtoportaan vies-

tintä, joka korostui erityisesti riittämättömyyden ja epävarmuuden tunnetta kuvailevissa pu-

heissa. Tämä vahvistaa työn mielekkyyden yhteydessä esittelemäni Syväjärven ym. (2012) 

näkemyksen siitä, miten ihmisten ja työyhteisöjen voidaan nähdä haastavan erityisesti joh-

tajuuteen, joka huomioi ihmisen ja mielekkyyden elementit kokonaisvaltaisesti. Muun mu-

assa Stenvall & Virtanen (2007) toteavat viestinnän olevan tärkeässä osassa onnistunutta 

organisaatiomuutosta, johon liittyy myös työntekijöiden sitouttaminen muutokseen. He ko-

rostavat etenkin johtajien vastuuta viestinnän avainhenkilönä, jonka näkevät tarkoittavan 

sitä, että viestinnän ollessa heikkoa, on johtajan tehtävä etsiä viestintään oikeanlaiset, toimi-

vammat toimintatavat (Stenvall & Virtanen 2007, 66). Epäonnistunut viestintä selkeästi loi 

osallistujien keskuuteen rauhattomuutta ja epävarmuuden tunnetta. Lisäksi kokemus siitä, 

että viestintä oli usein hyvin negatiivissävytteistä, sai osallistujat kaipaamaan myös positii-

vista palautetta tekemästään työstä.  

Muun muassa Warner Bruke (2002) ja Elisa Juholin (2006) korostavat teoksissaan avoimen 

vuorovaikutuksen merkitystä muutosviestinnässä, jonka tehtävänä on sitouttaa työntekijät 

muutokseen. Käytännössä tällä viitataan avoimeen dialogiin, tiedottamiseen sekä vastaanot-

tajalähtöiseen viestintään johdon puolelta, joka tapahtuu kaikille ymmärrettävällä kielellä 

(ks. Juholin 2006, 318).  Tähän viitaten osallistujat kuuluttivatkin useasti johtoportaan vuo-

rovaikutustaitojen perään, jonka koettiin olevan puutteellista. Koulutuksen olisi toivottu ole-

van laajempi ja ylettyneen laajemmin organisaation sisälle, myös johtoportaaseen. Osallis-

tujat kokivat, että koulutuksen vaikutukset eivät olleet levinneet juurikaan heitä laajemmalle 

organisaation sisällä. Olennaista onkin mielestäni pohtia, onko koulutuksen tavoitteiden mu-

kaisesti osallistujilla todella mahdollisuutta vaikuttaa heitä ylempien toimijoiden vuorovai-

kutuskäyttäytymiseen, sekä sitä, onko tämä esteenä organisaation vuorovaikutuskulttuurin 

muutokselle. Toisaalta koulutuksen tarjoaminen ja mahdollistaminen voidaan nähdä myös 

ylemmän johdon pyrkimyksenä parantaa organisaation vuorovaikutuskulttuuria välillisesti 

koulutukseen osallistuneiden kautta.  

Koulutuksen merkitys koettiin vain melko pienenä työn mielekkyyden kokemukseen. Osal-

listujilla oli myös vahva kuva siitä, että koulutuksella ei olisi ollut mahdollisuutta vaikuttaa 

enempää työn mielekkyyteen työn realiteettien vuoksi. Mahdollisina syinä tähän kokemuk-

seen saattoi olla ajatus siitä, että vuorovaikutuksella ei koettu olevan lopulta kovin suurta 

merkitys osallistujien työn mielekkyyden rakentumisessa. Toisaalta mahdollinen selittäjä 
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voi olla myös se, että työn mielekkyyttä laskevia tekijöitä oli organisaation sisällä niin useita, 

että vuorovaikutuskoulutuksella ei pystytty vastaamaan niin kompleksisiin ongelmiin.  

Johtamistyyli sekä organisaation vuorovaikutuskulttuuri kytkeytyivät vahvasti toisiinsa. 

Osallistujat kaipasivat enemmän työntekijöiden huomiointia, heidän työpanoksen arvostusta 

sekä toimivampaa vuorovaikutusta ylhäältä alaspäin. Myös riittämättömyyden tunne, posi-

tiivisen palautteen ja arvostuksen puute, sekä organisaation sisäiset sekä ulkoiset erimieli-

syydet koettiin raskaina. Kokemus siitä, että johtoportaasta ei kuulu mitään muulloin, kuin 

silloin kun jokin on huonosti, kuvaili kokemusta organisaation sisäisestä vuorovaikutuksesta 

haastatteluhetkellä. 

Rakentavan palautteen, arvostuksen kaipuun sekä palautteen saanti ovat tärkeä osa oman 

työn kehittämisen lähtökohtia sekä voimavaroja työssä. Juuti & Vuorela (2002) painottavat-

kin teoksessaan Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi ensisijaisen tärkeänä tekijänä työn 

mielekkyyden rakentumisessa työstä saatua palautetta. Työstä saatu palaute parhaimmillaan 

auttaa työntekijää kehittämään toimintaansa sekä antaa lisää voimavaroja, joiden avulla voi-

maannutaan kohtaamaan vaikeatkin työt. Toisaalta kuitenkin palautteen ollakseen motivoi-

vaa, tulee palautteen antajan tuntea alaisen työ ja se, mitä tämä työssään on saanut aikaan. 

Palautteen kohdentuessa väärin, voivat epäoikeutetut palautteet epämotivoida työntekijän. 

Juuti & Vuorela painottavat myös esimiehen velvollisuudeksi tietää, mitä alainen on tehnyt 

ja mitä hän on saanut aikaan. (Juuti & Vuorela 2002, 81-82). Kohde organisaation moni-

paikkaisuus voi luoda kuitenkin omat haasteensa johtamiselle sekä alaisten seuraamiselle ja 

vaatii toimiakseen erityisesti panostusta muun muassa yhteisten yhteydenpitokäytäntöjen yl-

läpitoon (Haukkala 2011, 29).  

Riittämättömyyden tunne voidaan rinnastaa organisaation kasvaneisiin tehokkuusvaatimuk-

siin. Organisaation sisällä lisääntyneiden tehokkuusvaatimusten kautta lisääntynyt kiire voi 

vaarantaa työn hallinnan tuntemuksen josta seuraa riittämättömyyden kokemuksia, kuten 

osallistujien kuvauksissa selkeästi ilmeni.  

Kaiken kaikkiaan osallistuneiden kokemuksissa työn mielekkyyden rakentumisesta voidaan 

nähdä selvä yhteneväisyys Syväjärven ym. (2012) esittämiin työn mielekkyyden eri ulottu-

vuuksiin, jotka esitin tutkimuksen teoriaosuudessa. Tutkimukseni siis vahvistaa näkemystä 

siitä. että työn mielekkyyteen voidaan nähdä vahvasti vaikuttavan muun muassa työn sisäl-

lölliset tekijät sekä työn organisointiin, johtamiseen ja työsuhteisiin, kokemuksiin ja tilan-



 

 

 

69 

teisiin kuten myös osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvät tekijät. Työn mielekkyyden ra-

kentuessa näiden useiden eri ulottuvuuksien kautta, ei vuorovaikutuskoulutuksella ja sen 

vaikutuksilla nähty olevan kovin suurta merkitystä työn mielekkyyden kokemukseen. 

Koulutuksen kehitysmahdollisuudet 

Koulutuksen koettiin olleen onnistunut kokonaisuus, eikä siihen juurikaan kaivattu muutok-

sia. Koulutukseen oltiin tyytyväisiä ja koulutuksen vaikutusta edistävinä tekijöinä koettiin 

oma positiivinen asenne ja kokemus koulutusta kohtaan, teorian ja käytännön osuuksien pää-

piirteinen tasapainoisuus, koulutuksen tarpeellisuuden kokemus, vertaistuki sekä roolityös-

kentely. Yksi tärkeimmistä tekijöistä koulutuksen onnistumiselle onkin juuri osallistujien 

asenne ja kokemus koulutusta kohtaan. Muun maussa Kirkpatrickit kuvaavat oman motivaa-

tion ja asenteen olevan varsin suuressa merkityksessä koulutuksen onnistumiselle (ks. tässä 

työssä luku 2) ja vaikutusten siirtymiselle työkäytäntöihin. Osallistujien kokemusten perus-

teella jo ensimmäinen koulutuskerta oli onnistuneesti herättänyt osallistujien mielenkiinnon 

koulutusta kohtaan sekä saanut heidät näkemään koulutuksen mahdollisen potentiaalin hei-

dän henkilökohtaisen ammattitaidon kehittämisessä.  

Osallistujat kokivat, että jotta koulutuksesta olisi saatu vielä vaikuttavampi, olisi ollut tär-

keää heidän näkökulmastaan järjestää koulutukselle päätöstilaisuus, sekä/tai kertaustilai-

suus, jossa olisi voinut vielä kerrata koulutuksen tärkeimpiä anteja. Päätöstilaisuuden kaipuu 

saattoi liittyä tietynlaiseen haluun päästä luomaan vahvempi ryhmähenki ja kokemukseen 

siitä, että koulutuksen tapahtumia ja sisältöjä olisi vielä haluttu pohtia hieman rennommissa 

merkeissä. Lisäksi tärkeässä roolissa oli aikomus myös jakaa opittua tietoa ja taitoa koko 

organisaation sisällä myös muille työntekijöille yhteisen tapaamiskerran puitteissa, mutta 

erinäisten syiden, kuten kiireen takia, tällainen tilaisuus oli kuitenkin jäänyt järjestämättä. 

Ongelmaksi kuitenkin koettiin, että tämän johdosta uusia toimintatapoja ei oltu saatu vietyä 

laajemmin organisaation sisälle. Tämän seurauksena koulutuksen olisi kaivattu koskevan 

myös ylempää johtoporrasta, sillä ainoastaan omalla käytöksellä koettiin olevan vaikeaa 

muuttaa organisaation vuorovaikutuskulttuuria. Koulutuksen jälkeisen kertauksen puoles-

taan olisi koettu lisänneen koulutuksen vaikutusta entisestään sekä asioiden mieleenpainu-

vuutta. 

Yhtenä ehdotuksena tuli esiin erään osallistujan ajatus koulutuksen viennistä henkilökohtai-

semmalle tasolle esimerkiksi yksilöllisten ohjauskertojen kautta, joissa olisi paneuduttu tar-
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kemmin yksilöllisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa. Täl-

laista ohjauskertaa osallistuja ehdotti järjestettäväksi esimerkiksi koulutuksen loppuun, jotta 

osallistujat pääsisivät vielä yksilöllisesti yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tarkastele-

maan omia kehityskohteitaan sekä sitä, miten koulutuksen jälkeen olisi järkevää pyrkiä ke-

hittämään omaa ammatillista vuorovaikutustoimintaansa.  

Kaiken kaikkiaan kokemus koulutuksen vähäisestä merkityksestä työn mielekkyyden koke-

mukseen ja syyt, joiden myötä koulutuksen vaikuttavuuden koettiin heikentyneen, nähtiin 

sijaitsevan itse organisaation sisäisessä toimintakulttuurissa, yleisen markkinatalouden luo-

missa puitteissa sekä niiden johdosta seuranneista tekijöistä, kuten kiireestä sekä siinä, että 

vuorovaikutuksella ei nähty olevan kovin suurta sijaa työn mielekkyyden rakentumisessa. 

Itse koulutukseen ja sen antiin oltiin tyytyväisiä ja sen vaikuttavuus koettiin onnistuneeksi 

ja pitkäkestoiseksi.  

Mielenkiintoista oli huomata, kuinka samankaltaiset tutkimustulokset Laura Pirttikoski 

(2016) sai tutkiessaan Pro gradu -tutkimuksessaan konsultatiivisen vertaistyöskentelyn mah-

dollisuuksia ja haasteita esimiesten vuorovaikutustaitojen koulutuksessa. Pirttikosken tutki-

muksessa tarkasteltu koulutusryhmä oli sama, mistä myös haastateltavani olleet henkilöt oli-

vat. Hänen tutkimuksensa pääpaino sijoittui koulutukseen osallistuneiden henkilöiden kou-

lutuksen aikana esiin tulleisiin kokemuksiin ja näkemyksiin koulutuksen mahdollisuuksista 

ja haasteista. Tutkimuksessa analysoitiin kuitenkin myös koulutettavien esiin nostamia aja-

tuksia siitä, mikä on hyvää ja tarkoituksenmukaista toimintaa koulutuksen sisällä tapahtu-

vissa vuorovaikutustilanteissa. (Pirttikoski 2016). 

Kuten myös omissa tuloksissani, painottivat osallistujat Pirttikosken tuloksissa hyvää vuo-

rovaikutusta tarkastellessaan kuuntelemisen tärkeyttä, kysymysten esittämisen tärkeyttä, 

rauhallisen tilan ja ajan tarjoamista, sekä rauhallisuuden huomioimisen tärkeyttä. Ratkaisun 

hakeminen, sekä kertojan rooli puolestaan olivat kuitenkin tekijöitä, jotka esiintyivät koulu-

tuksen toiminnassa, mutta eivät enää tutkimukseni mukaan työelämäkontekstissa. Selittä-

vänä tekijänä tähän eroon kuitenkin voi nähdä sen, että koulutuksessa korostui myös ohjauk-

sellinen puoli vahvasti, jonka takia kertojan roolia painotettiin erillä tavalla kuin työelä-

mässä, jossa vuorovaikutus ei ole strukturoitua vaan roolit ovat luonnolliset ja muodostuvat 

kunkin tilanteen mukaisesti. Toisaalta taas kertojan rooli voidaan rinnastaa esimiehen roo-

liin, joka voi olla työelämässä esimiehille itsestään selvyys. Ratkaisujen löytäminen liittyi 

koulutuksessa tietyllä tavalla esitettyihin ongelmiin ratkaisun etsimisessä ja siihen liittyvissä 
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haasteissa, kun taas työelämässä ratkaisujen löytäminen painottui osallistujien puheessa 

enemmänkin neuvoista pidättäytymiseen, tilan antamiseen, rauhallisena pysymiseen sekä 

sitä kautta yhteisen päämäärän saavuttamiseen. 

Myös Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer (2009) on tutkinut johtajien vuorovaikutus-

omaamista ja sen kehittymistä viestinnänkoulutuksen myötä. Hänen tutkimuksensa painot-

tuu Johtamisen erikoisammattitutkinnon osana toteutettavan johtamisviestintäkoulutuksen 

vaikuttavuuden tutkimukseen, jossa korostettiin johtajien vuorovaikutuksellisia ja viestin-

nällisiä taitoja. Rouhiainen-Neunhäusererin tutkimustulokset vaikuttavuuden suhteen ovat 

pitkälti samankaltaisia tutkimukseni tuloksien suhteen. Hän toteaa tiivistyksenä omista tu-

loksistaan vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ilmenneen tutkimuksessa uudenlaisena tie-

dostumisena omasta vuorovaikutusosaamisesta, joka tapahtuu vuorovaikutustilanteissa op-

pimisen sekä oivaltamisen kautta, kuten myös mukautuvana vuorovaikutuskäyttäytymisenä 

sekä haluna oppia ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamista (Rouhiainen-Neunhäuserer 

2009, 178-179). Sama huomio on selkeästi yhdistettävissä myös tutkimukseni tuloksiin. 

Vuorovaikutuskehityksen mahdollistumisen pohjana nähtiinkin tulosteni kautta oman toi-

minnan reflektio, kuten myös uudenlainen havahtuminen vuorovaikutuksen tärkeyteen sekä 

haluun kehittää omia vuorovaikutustaitoja. Erona kuitenkin tuloksissa esiintyi Rouhiainen-

Neunhäusererin tuloksissa esiintynyt johtoportaalle koulutuksen myötä syntynyt halu kehit-

tää organisaation johtamisviestintää ja koulutuskäytäntöjä, mikä uskoakseni selittäytyy joh-

tajien erilaisina mahdollisuuksina vaikuttaa organisaation yleiseen käytäntöön verrattuna 

tutkimani koulutuksen esimiesten ja asiantuntijoiden asemaan.  

Lopuksi voidaan todeta koulutuksen tavoitteiden toteutuneen tulosteni perusteella, sillä kou-

lutus on kehittänyt osallistujien kokemuksissa heidän ammatillisia vuorovaikutustaitoja, tar-

jonnut helpotusta arjen ongelmiin vertaistuen muodossa, kehittänyt vuorovaikutuskoulutuk-

sen innovaatioita sekä vakiinnuttanut jossakin määrin ammatillisen vuorovaikutuksen perus-

periaatteita osallisten edustamassa organisaatiossa. Myös Kirkpatrickien teoreettisen mallin-

nuksen mukaisesti voidaan todeta vaikuttavuuden ylettyneen työkäyttäytymisen tasolle. Tut-

kimukseni perusteella ei kuitenkaan voida ottaa kantaa siihen, näkyvätkö koulutuksen vai-

kutukset organisaation tuloksellisuuden tasolla.  
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7 Pohdinta 

Tässä Pro gradu -tutkimuksessani olen keskittynyt selvittämään SOLMU–koulutuskokonai-

suuteen kuuluvan vuorovaikutuskoulutuksen vaikutuksia niin osallistujien ajatuksiin ja toi-

mintaan kuin myös koulutuksen merkitystä heidän kokemukseensa työn mielekkyydestä. 

Tarkoituksena ei ole ollut pyrkiä tuomaan esille koulutuksen konkreettisia, todistettuja, vai-

kutuksia vuorovaikutustilanteissa, vaan keskittyä erityisesti osallistujien omaan kokemuk-

seen ja näkemykseen siitä, minkälaisia vaikutuksia koulutuksella on ollut heidän elämäänsä. 

Tästä syystä olen lähestynyt tutkimuksessani tutkimuskysymyksiä osallistujien subjektiivis-

ten kokemusten kautta sekä pyrkinyt tutkimuksellani tuomaan esiin osallistujien näkökul-

man koulutuksen vaikuttavuuteen, tukemaan sekä mahdollisesti myös haastamaan koulutuk-

sen järjestäjien näkemyksiä koulutuksen vaikuttavuudesta.  

Analyysini sekä johtopäätöksieni valossa vuorovaikutuskoulutuksella on onnistuttu pääse-

mään asetettuihin tavoitteisiin: osallistujat ovat sisäistäneet ammatillisen vuorovaikutuksen 

perusperiaatteet ja saaneet työkaluja ammatillisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, kehittä-

neet oma-aloitteisesti omaa vuorovaikutustoimintaansa sekä toteuttaneet oppimiaan amma-

tillisen vuorovaikutuksen taitoja työelämässä oman kuvailunsa perusteella. Tutkimukseni 

tulosten perusteella näyttää, että koulutuksen aikana tehtyjen CROS-mittausten antamat viit-

teet vuorovaikutustaitojen kehityksestä näkyvät myös osallistujien yksilöllisissä kokemuk-

sissa vielä koulutuksen jälkeenkin.  

Tutkimuksen painopiste keskittyy koulutettavien subjektiiviseen kokemukseen omasta toi-

minnasta ja ajatusmaailman muutoksista koulutuksen myötä ja kuvailee kyseisestä näkökul-

masta vuorovaikutuskoulutuksen oppien näkyvyyttä organisaation arjessa. Työkäyttäytymi-

sen muutoksia organisaation arjessa olisi lisäksi mielekästä tutkia etnografisesti, jolloin tar-

kastelun kohteena voisi olla vahvemmin esimerkiksi käyttäytymisen muutokset vuorovaiku-

tustilanteissa. Koen kuitenkin, että koulutuksen, ammatillisen kasvun sekä yksilöllisen hy-

vinvoinnin kehittämisen mahdollistamiseksi subjektiivisten kokemusten tarkastelu on myös 

olennainen osa vaikuttavuuden tutkimusta. Työn mielekkyyden kokemuksen rakentuessa 

subjektiivisesti, oli sen tutkimisen yhteydessä myös olennaista keskittyä jokaisen subjektii-

visen kokemuksen tarkasteluun.  

Vaikka tutkimus antoi viitteitä siitä, että koulutuksella ei ollut kovin suurta merkitystä työn 

mielekkyyden kokemukseen, on kuitenkin tärkeää huomioida, että organisaatiossa tapahtui 
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koulutuksen aikana suuria muutoksia, jotka vaikuttivat laajasti työntekijöiden työhön. Tut-

kimukseni tulokset olisivat voineet olla erilaiset työn mielekkyyden osalta, jos organisaation 

sisällä olisi ollut seesteisempi vaihe. Toisaalta kuitenkin muutokset kuuluvat tietyssä määrin 

organisaatioiden arkipäivään, joten olisi tärkeää pystyä pitämään työn mielekkyyden koke-

mus hyvänä myös muutosten keskellä. Organisaatiomuutokset vaativat hyvin onnistuakseen 

etenkin ylimmältä johdolta erityisen taitavaa johtamista sekä vuorovaikutusta, toisaalta on 

myös huomioitava, että jokaisella työntekijällä on oma persoonallinen tapansa suhtautua 

muutokseen. Mikäli muutosta ei johdeta alusta loppuun huolella, voi muutoksen tuomat vai-

kutukset työhyvinvointiin näkyä vielä pitkäänkin muutoksen jälkeen yksilön ja työyhteisön 

hyvinvoinnissa. On kuitenkin vaikea sanoa ilman syvempää analyysiä, miltä organisaation 

johtotyyli sekä vuorovaikutus näyttävät ja miten se ilmentyy kokonaisvaltaisemmassa ku-

vassa. 

Tutkimukseni onkin avaus keskiasteen esimiesten näkemyksestä siitä, millä tavoin he koke-

vat organisaationsa toimintakulttuurin ja organisaatiomuutoksen toimineen. Mielenkiin-

toista olisikin tarkastella lisäksi myös ylemmän johdon kokemuksia ja näkemyksiä samasta 

ilmiöstä, jotta kokonaiskuva tarkentuisi ja mahdollistaisi näin ollen esimiesten näkemysten 

tarkastelun suhteessa johtoportaan näkemyksiin. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia vastai-

suudessa, kokevatko esimerkiksi toisen ammattialan edustajat koulutuksen vaikutusmahdol-

lisuudet samoina. On kuitenkin huomioitava, että tutkimukseni tulokset eivät pyri yleistä-

mään, vaan kuvaamaan juuri tutkimuksen hetkellä ilmentyneitä kokemuksia ja näkemyksiä. 

Tutkimukseni tuo tärkeää tietoa kouluttajille koulutuksensa vaikutuksista, tarjoaa kohdeor-

ganisaatiolle mahdollisuuden tarkastella organisaatiossa koettuja onnistumisia ja kipupis-

teitä sekä kehittää toimintaansa näiden kautta, sekä tarjoaa myös osallistujille mahdollisuu-

den saada äänensä kuuluviin niin kouluttajien kuin myös organisaation johdon suuntaan. 

Lisäksi toteuttamieni haastattelujen kautta koen osallistujien päässeen reflektoimaan ja ker-

taamaan koulutuksen sisältöjä ja oppeja, sekä kokoontumaan kiireen keskellä yhdessä, mikä 

on osaltaan voinut vaikuttaa myönteisesti osallisten hyvinvointiin sekä koulutuksen vaikut-

tavuuteen. Vaikka kiireisen arjen keskellä ajan löytäminen haastattelua varten voi tuntua 

raskaalta ja turhauttavalta, tarjoaa tällainen mahdollisuus kuitenkin oivan tilan pysähtymi-

selle ja asioiden oppimiselle hektisen organisaatioelämän keskellä. Jatkotutkimuksissa tar-

kastelukohteeksi voisi ottaa esimerkiksi aikaisemmin mainitsemani etnografisen lähestymis-

tyylin vaikutuksen tarkasteluun työelämässä. Tutkimukseni osoittaa myös selkeän tarpeen 
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tarkastella laajemmin työn mielekkyyden rakentumista sekä ongelmakohtia kohdeorganisaa-

tiossa, jotka laskevat osallistujien mielekkyyden tunnetta. Näin myös kohdeorganisaation 

toimintaa pystyttäisiin kehittämään entisestään yhä tuloksellisempaan suuntaan.  
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LIITE 1 

Fokus-ryhmäkeskustelun runko:  
 

1.Tervehdys ja kiitos läsnäolosta: 
 

 tutkija esittäytyy, aikataulu, lupa videoinnille, aineiston käsittelyn kertaus, ai-
heen esittely ja menettelytavat lyhyesti 

 

2. Lämmittelykysymys:  
 

“Nyt kun vuorovaikutuskoulutuksesta on kulunut jo jonkin aikaa, niin 
kertoisitteko vähän siitä, että miten teillä on lähtenyt arki pyörimään 
koulutuksen jälkeen? Oletteko kerenneet kiireen keskellä keskustella 
keskenänne koulutuksen jälkeen? ” 

 

3. Yleistä:  
 

“Seuraavaksi voitaisiin sitten lähteä tarkastelemaan tämän hetkisiä tun-
temuksianne koskien aikaisemmin järjestettyä vuorovaikutuskoulu-
tusta, jossa koulutuspäivien myötä pääsitte harjoittelemaan erilaisissa 
rooleissa vuorovaikutustaitoja ja käsittelemään erilaisia ongelmia, jotka 
liittyivät työhönne.  Nyt pyytäisin palauttamaan mieleenne ajatuksianne 
ja tuntemuksianne koulutuksesta ja merkkaamaan edessänne olevaan 
paperiin sen numeron, joka kuvastaa tällä hetkellä yleisiä tuntemuksi-
anne koulutuksesta. 1 kuvaa melko kurjia tuntemuksia ja 10 pelkkää po-
sitiivisuutta.  

 

--> Kertoisitteko toisillenne vuorollanne minkä numeron valitsitte?  
--> Perustelisitteko valintojanne hieman?” 

 

-Millainen yleisvaikutelma koulutuksesta? 

-Onko jokin muuttunut koulutuksen myötä?   
-Mikä on muuttunut koulutuksen myötä? Miksi? 

-Onko muutosta tapahtunut omassa työssä?  
-Onko muutosta tapahtunut muualla kuin omassa työssä? Työyhteisössä? 
Organisaation tasolla? Asiakassuhteissa? Alaissuhteissa?  
-Missä asioissa mahdolliset muutokset ovat näkyneet? 

-Minkä takia muutokset ovat näyttäytyneet kuvailemallanne tavalla? 
 

2. Odotukset ja tarpeet:  
 

“Näin jälkeenpäin tarkasteltuna, muistatteko millaisia odotuksia ja tar-
peita teillä oli koulutukselta ja vastasiko koulutus tarpeisiinne?” 

 

-Miten koulutus vastasi omia odotuksia?  
-Miten koulutus vastasi omiin tarpeisiin? 

-Oliko omilla odotuksilla merkitystä koulutuksen vaikuttavuuteen?  



 

 

-Oliko omalla motivaatiolla vaikutusta lopputulokseen? Miten? Miksi?  
-Onko haluttua muutosta tapahtunut suhteessa odotuksiin? Miten? Miksi?  

 

3.Työn mielekkyys:  
 

“Vuorovaikutus ja sen sujuvuus voi olla olennainen osa työhyvinvoin-
tia. Työn mielekkyys tarkoittaa puolestaan sitä, kuinka mukavaksi oman 
työnsä tuntee. Sitä kautta lähestyn teemaa siitä, että miten teidän mie-
lestänne muodostuu mielekäs työ?” 

 

-Mitä on mielekäs työ?  
-Mistä asioista se koostuu eli mitkä tekijät vaikuttavat kuvailemiinne asioihin? 

-Vaikuttaako vuorovaikutuksen toimivuus työn mielekkyyteen? 

-Onko koulutus muuttanut kokemustanne työn mielekkyydestä verraten en-
nen koulutusta ja koulutuksen jälkeen? Esimerkiksi ongelmatilanteet ennen 
koulutusta vs. koulutuksen jälkeen?  
- Millä tavoilla koulutus on vaikuttanut työn mielekkyyden kokemukseen? 

-Onko tapahtunut lähiaikoina työn ulkopuolisia muutoksia, jotka olisivat voi-
neet vaikuttaa työ mielekkyyden kokemukseen tai vuorovaikutustaitojen li-
sääntymiseen?  

 

4. Koulutuksen vaikuttavuus:  
 

“Seuraavaksi tarkastellaan hieman koulutuksen tuloksia ja niihin vai-
kuttavia tekijöitä. Arvioisitteko asteikolla 1-10, kuinka paljon koulutus 
vaikutti työhönne ja sen mielekkyyteen?  

 

--> Keroisitteko vuorollanne toisillenne, mitkä numerot annoitte?  
--> Perustelisitteko valintojanne?”  

 

-Tapahtuiko muutosta? Miksi ei, miksi tapahtui? 

-Mikä edisti muutoksen mahdollisuutta?  
-Mikä heikensi?  
-Mitä olisi voinut tehdä toisin, jotta vaikutus olisi lisääntynyt?  
-Mitä olisi voinut tehdä lisää? Yksilön, yhteisön, organisaation, koulutuksen 
järjestäjän ja sisällön suhteen?  
-Mikä esti vaikuttavuutta työn mielekkyyden kokemukseen?  

 

5. Tulevaisuus:  
 

“Jos tarkastelemme seuraavaksi tulevaisuutta, niin miten näette toimin-
tanne jatkuvan tästä hetkestä eteenpäin koulutuksen näkökulmasta?” 

 

-Miten arvioisitte koulutuksen tulosten näkyvän tulevaisuudessa?  
-Miten arvioisitte vaikuttavuuden kestoa?  
-Miten koulutuksen hyödyllisyyttä voisi tehostaa? 

 

 
 



 

 

 

 
 
6. Neuvot kouluttajille:  
 

“Keskustelutilanne on melkein ohitse, mutta vielä olisi viimeinen silaus 
jäljellä, joka helpottaisi keskustelun kokoamista. Oletetaan, että koulut-
tajat tulevat sisään ja pyytävät teitä kertomaan 30 sekunnin ajan vuoro-
tellen neuvoja, joita kouluttajat voisivat käyttää suunnitellessaan seu-
raavaa koulutusta. Voitte esimerkiksi neuvoa kouluttajia heittämään 
koulutuksen romukoppaan tai antaa vinkkejä, miten koulutuksesta saa-
taisiin entistä vaikuttavampi. Nyt pyytäisin teitä kirjoittamaan paperille 
ylös ensimmäisenä mieleenne tulevat neuvot” Aikaa pari minuuttia 

 

(Tämän jälkeen kaikkia pyydetään lukemaan ääneen antamansa neuvot - 
näin voi vielä tarkastella ja tarkentaa niitä aikaisemman keskustelun valossa)  

 

Lopetus:  
 

”Olemme keskustelleet nyt seuraavista asioista... Olisiko jollakin vielä li-
sättävää johonkin käsiteltyyn aiheeseen tai haluaisiko joku sanoa jota-
kin, mitä ei ole vielä päässyt sanomaan?” 

 

Kiittäminen ja ohjeistus siitä, miten tutkimus seuraavaksi etenee. 

 


