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Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston hallinnollinen rakenne ja 
opetuksen suunnittelun järjestelmä uudistuivat vuonna 2013.

Organisaatioiden kehityksessä tekniikka, hallinto ja rakenne muuttuvat nopeas-
ti. Ihmisten arvostukset ja tavat muuttuvat hitaasti. On totuteltava, löydettävä, 
luovuttava vanhasta ja opittava tuntemaan uusi työn maisema niin, että se 
koetaan omaksi. 

Muutosprosessi on päättynyt, kun uudesta tulee vanha. Me rakennamme vielä 
työmme maisemaa, pala palalta, oksa oksalta. On rakennettava, on purettava, 
on käännettävä maata. Muuttaminen on helppoa, muuttuminen haastavaa. 

Kiitän Helsingin kaupungin suomenkielistä työväenopistoa siitä, että saan 
osallistua näin monipuoliseen ja haastavaan toiminnan kehittämistyöhön. 
Kiitokset hallinnollisesta tuesta sekä luottamuksesta rehtori Taina Saariselle 
ja hallinto-osaston osastopäällikkö Marko Enbergille. Sari Antikainen auttoi 
työni kieliasun selkeyttämisessä. Taiton teki Annamari Korpi. Lämpimät 
kiitokset avustanne.

Työväenopiston vanhassa organisaatiossa oli monia, joita haluaisin kiittää nyt. 
Rakennamme kuitenkin uutta, joten osoitan kollektiivisen kiitokseni Koillisen 
porukalle, toimistolle, opisto-isännille ja opettajille. Kiitokset lojaalisuudes-
tanne, itseohjautuvuudestanne sekä työnne jäljistä. Kiitokset myös Pohjoisen 
porukalle. 
     Eräs vuosien takainen kehittämishanke jäi monen mieliin itämään. Nyt sen 
ituja on uudessa organisaatiossamme hyvä edelleen kasvattaa. Kiitokset Auli, 
Riitta ja Veikko.

Työväenopistossamme toimii työnilon työpajat. Teitä kaikkia pajalaisia kiitän 
syksyn aherruksesta ja myös tulevasta. Meistä jokaisesta se alkaa – olimmepa 
pajalaisia tai emme. Niin mikä? – Tietysti hyvän näkeminen: kun hyvän näkee, 
on se helpompi laittaa kiertämään.

Kiitos.
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”Miten sinä keskimäärin voit työssäsi” on teokseni näkökulma työvointiin. 
Työvointi on työtä tehtäessä työympäristöön liittyvien tai siinä viriävien tunte-
musten, ajatusten, tunteiden ja mielialojen elimistöllinen ja mielellinen tila. 
Työvointi ei ole muuttumaton, vaan se elää ajassa muuttuvana ja kehittyvänä. 
Tämän vuoksi työvointi on tila, johon voidaan vaikuttaa ja jota voidaan kehittää 
ja muovata.
     Tässä teoksessa katsomme työvointia psykologisesta, sosiaalisesta, 
henkilöstön ja organisaation kehittämistyön näkökulmasta. Työvoinnin kovat 
tekijät, joilla tarkoitan lääketieteellisiä, fysiologisia sekä esimerkiksi työergo-
nomisia näkökulmia, jäävät katseen katvealueelle, siis syrjään ja varjoon.

Kirja sopii henkilöstöasioiden kanssa työskenteleville, erityisesti organisaation 
ja henkilöstön kehittäjille sekä esimiehille. Ihmisten johtaminen, henkilöstön 
ja organisaation kehittäminen on vaikeasti palasteltava ja haasteellinen koko-
naisuus haltuun otettavaksi. Osaamisen lisäksi tarvitaan myös näkemisen 
silmää, havaitsemisen taitoa – kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Sellaisen 
tietämyksen saavuttaminen edellyttää teoreettista ponnistelua.
     Käytännön kokemus auttaa ja tuo syvää kypsyyttä esimerkiksi henkilöstön 
kehittämiseen ja organisaatioiden ymmärtämiseen. Tekemisen taitoa ja osaa-
misen vaistoa kertyy, mutta miten arvioida vaistoaan, jos se ei ole tietoista?
Miten sitä silloin kehittää, vie eteenpäin, jos se on ainoastaan ”hiljaista tietoa, 
jota ei voi sanoiksi pukea”? Hiljaisesta tiedosta tulee ihmiseltä toiselle siirret-
tävää, yleistettävää ja laaja-alaisesti sovellettavaa, kun ymmärtää teoreetti-
sesti, mistä on kyse.

Näin rakennamme teoreettisesti ja käytännöllisesti toimivat työvälineet 
ymmärtää ja kehittää työvointia työpaikan arjessa, osana päivittäistä rutiinia. 
Tutkijana ja esimiehenä olen paljon miettinyt, kykenenkö viestimään lukijalle 
optimaalisen työvoinnin kokemuksen ihmisen omin sanoin. Tehtävä on vaikea, 
sillä optimaalista työvoinnin kokemusta ei voi ankkuroida työntekijän ulkopuo-
lisiin tekijöihin. 

Työympäristöt ja organisaatiot poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä.  Ja silti 
lähes kaikissa organisaatioissa on mahdollista, että työntekijän elimistöllinen 
ja mielellinen työvointi on hyvä tai jopa erinomainen. Tämä kertoo ihmisen 
todella suuresta sopeutumiskyvystä, henkisestä taidosta, jossa välttämättö-
myys muutetaan hyveeksi. Toisaalta se kertoo myös siitä, että ihmiset 
kykenevät, tahtovat ja löytävät mielen ja merkityksen työhönsä, ellei sitä 
ehdoin tahdoin ehkäistä.

PROLOGI
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Työvointi on ihmisen sisäinen tila. Raskaassa ja kiireisessä hoivatyössä 
työntekijä totesi ammatillinen ylpeys äänestä kuuluen: ”Ei tämä aina kivaa ole, 
mutta kyllä meidän pumpussa asiat ovat kuitenkin aina hoituneet hyvin, jokai-
nen hoitaa tonttinsa ja hommista vastataan yhdessä, myös surut ja ilot jaetaan 
meidän hoitsujen kesken.”

Tuo on mielestäni esimerkki optimaalisesta työvoinnin kokemuksesta. Työpai-
kan olosuhteiden ei tarvitse olla juuri tietyllä tavalla rakennettuja. Kuvaajan 
yhteys tunteisiinsa vaikuttaa rehelliseltä. Kaikki ei ole aina kivaa, elämässä ja 
työssä on iloja ja suruja. Tulee kolhuja, mutta niistäkin selvitään kun ”meidän 
pumppu” tarjoaa suruille ja iloille kasvualustan. 
     Työvoinnin optimaalisimpana tasona pidän tuollaista realistista ja karuakin 
kuvausta työvoinnista. Hoitajan kuvaus kuitenkin tihkuu luottamusta, moni-
puolisia tunteita sekä yhteisöllisyyttä. Kenties myös lukijalle tulee hoitajan 
työvoinnin kokemukseen eläytyessään tunne, että ”tuolla voi heittää itsensä 
peliin, koetaan vaikeuksia ja hankaluuksia, mutta toinen toiseen tukeutuen ja 
omaan ammattitaitoon luottaen haasteista ja ongelmista selvitään kunnialla”.

Voimakkaasti positiivista ja energisyyttä uhkuvaa työvointia kuvataan usein 
sanalla työnimu tai työnilo. Kreikkalaisessa mytologiassa Ikaros lensi liian 
lähelle aurinkoa ja hänen siipensä paloivat. Vastaavasti voimakkaat tunneti-
lat – olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä – polttavat ihmisen loppuun, jos ne 
jatkuvat tai niitä yritetään jatkaa pidempään. Sen vuoksi henkilöstön ja orga-
nisaation kehittämisessä ei päämääräksi tule mielestäni asettaa voimakkaita 
kokemuksia työnimusta tai työnilosta.
     Työnilo tai työnimu tulevat, jos ovat tullakseen, kestävät aikansa ja sitten 
muuttavat muotoaan, toivottavasti vain ja ainoastaan arkipäiväistymisen eli 
rutinoitumisen vuoksi. Mikäli organisaatio asettaa ne tavoiteltavaksi normiksi, 
on kyseessä vakavasti ihmisen tunnejärjestelmää kuormittava työtodellisuus. 
”Yrittäkääpä itse kestää sanomiset ja kuormittava työ ja silti vielä hymyillä ja 
viestiä yleistä positiivisuutta koko päivä putkeensa” – kova ja vaikea tehtävä.

Asetan työvoinnin optimaaliseksi kokemukseksi suhteellisen neutraalin,
lievästi positiivisen, mutta selkeän rehellisen ja tiedostetun tunnekoke-
muksen. Työvoinnin myönteisimpiä ääripäitä ei tule ottaa henkilöstön kehit-
tämisen normatiiviseksi päämääräksi. Myönteisimpien tunteiden on annetta-
va kummuta vapaasti todellisuudesta tai olla kumpuamatta. Yleispositiivinen
”fanitus” tuo työelämään vai lisää kuormitusta ja ehkäisee todellisuuden 
havaitsemista. Näin mahdolliset oikeat työnilon, sitoutumisen ja työnimun 
kokemukset voivat olla yhteisiä ilon ja ylpeyden aiheita aidosti. Eivät vain 
normin määräämää pakollista peruskauraa.

Kantani saattaa hämmentää lukijaa. Kannattaako tuollaista mietettä tai kirjoit-
tajaa ottaa vakavasti? Olen toiminut osastopäällikkönä noin kymmenen vuotta. 
Sitä ennen työskentelin tutkijana ja opettajana yliopistossa yli kaksikymmentä 
vuotta, joista kahdeksan vuotta aikuiskasvatustieteen professorina. Tutkimus-
työni kohteena on ollut henkilöstön kehittäminen ja kestävän työuran kaari, 
abstraktimmin ilmaisten muutoksen ja pysyvyyden suhde aikuisuudessa. 
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Kokemukseni ja tutkimuksellisen taustani vuoksi asetun mielelläni valtavirtaisia 
näkemyksiä vastaan, jos koen sen aiheelliseksi.
     Olenko väärässä vai oikeassa, sen arvioi lukija teokseni päätteeksi – mutta 
mielellään vasta päätteeksi. Siihen asti toivon häneltä sinnikkyyttä ja keskittyvää 
lukua. Olen varma, että kun lukija on päätelmissään valmis, on hän saanut uusia 
ajatuksia, näkemyksiä ja parhaimmassa tapauksessa uuden tavan nähdä näitä 
asioita. Oikeassa tai väärässä, kehityksen polkua teokseni kuitenkin palveli, sillä 
harhapolunkin tiedostaminen auttaa pysymään oikeammalla polulla!

Kuva 1. Työvoinnin kehä

Konteksti

Yksilön sisäinen 
tapahtumisen prosessi

Yksilön oman aktiivisuuden kehä

Tämän teoksen tapa tarkastella työvointia voidaan kuvata sisäkkäisinä ympy-
röinä. Työvoinnin sisin kehä on yksilön sisäinen tapahtumisen prosessi, jossa 
ihminen reagoi tapahtumiin. Työvoinnin keskimmäinen kehä on yksilön oman 
aktiivisuuden kehä – miten aktiivisuus ja mielen sisäinen työskentely luovat 
työvoinnin tilaa. Työvoinnin uloin kehä on kontekstitekijöiden kehä: millaisiksi 
organisaatiot ja työt rakennetaan, miten henkilöstöstrategioilla ja johtamisella 
voidaan tukea työvointia ja kestävää työuran kaarta vuosikymmentenkin ajan.

Sisimmässä kehässä tarkastelemme työvointia työnteon arjessa tapahtuvan 
oppimisen tuloksena – ihmisen elimistöllisenä oppimis- ja tuntemusvasteena. 
Ympäristö tuottaa, ihminen reagoi. Reagoinnin ohella ja tuloksena ihmiset 
myös toimivat – opimme vaikuttamisen tapoja. Ja passiivisen reagoinnin sekä 
aktiivisen vaikuttamisen tuloksena on työvoinnin laatu ja määrä (luvut 2 ja 3).
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Keskimmäisessä kehässä katsomme työvointia myös ajallisena, historialli-
sesti kehittyvänä ilmiönä. Osaamisen, asiantuntijuuden kehittyminen vaikuttaa 
kokemaamme työvointiin. Tiedon ja taidon kehittyminen on pitkä prosessi, 
siihen tarvitaan myös hikeä ja kärsivällisyyttä. Tunne oman tiedon ja taidon 
kehittymisestä voimistaa ihmisen. Työn mieli ja merkitys sekä suhteellisuus 
jäsentyvät. Asiantuntijuuden kehitysprosessi ei ole oikotie hyvään työvointiin. 
Silti kehittymisen prosessi kannattaa ymmärtää – aloittelija ja asiantuntija 
tarvitsevat työssään aivan erilaista kehittämisen tukea (luku 4).

Uloimmassa kehässä katsomme organisaatiomaiseman ja yksilöllisten 
mielenmaisemien estetiikkaan (luvut 5–7). Niiden välillä on aina jännite, 
hierrettä ja karheutta. Maiseman riittävä samuus tuotetaan erityisesti sosi-
aalisen oppimisen ja samaistumisen avulla. Kestävä työura tarvitsee organi-
saatiomaiseman, jossa vetävät tekijät ovat edes auttavasti samansuuntaisia. 
Henkilöstöstrategian avulla viritetään organisaatiomaisema hyvää ja kestävää 
työuraa tekeväksi – organisaation oppimisprosessiin paneudutaan tapaus-
esimerkin avulla.

Paneudumme myös kehittämisen metodeihin ja välineisiin. Työniloa kehit-
tämismetodina havainnollistetaan yksilön voimaantumisen väylänä ja itseoh-
jautuvuuden tukijana. ”Meidän pumppu” –tasoisen yhteisen mielenmaiseman 
tuottamiseksi kuvataan metaforien eli vertauksien käyttöä kehittämisen
menetelmänä. Niiden avulla työvoinnin mielenmaiseman yksilölliset ja yhtei-
sölliset solmukohdat saadaan tietoisen katseen kohteeksi. Työnilon metodi 
on kehittämäni, metaforien käyttöä kehittämisen välineenä olen ainoastaan 
systematisoinut.

Teoksen päätteeksi pohditaan henkilöstön kehittämisen yleisen teorian 
ominaisuuksia, rakennetaan kokonaiskuvaa teoksessa esitetyistä työvoinnin 
kehistä. Henkilöstön kehittämisen keinot, teoria sekä hyvän työn piirteet ovat 
tekijöitä, joiden avulla riittävän hyvän työvoinnin, kestävän työuran kaaren 
edellytykset tuotetaan. 

Avausluvun päätteeksi on lausuttava muutama sana kirjoittajan taustanäke-
myksistä. Olen paljon joutunut isänä, esimiehenä, tutkijana, kehittäjänä sekä 
opettajana pohtimaan ihmiskuvan merkitystä näissä tehtävissä. Syvimmillään 
arvopohdintani kiteytyy kysymykseen, onko kasvattajan, esimiehen tai henki-
löstön kehittäjän kannalta parempi, jos hänen ihmiskäsityksensä on optimisti-
nen, vaikka se olisikin todellisuutta vastaamaton.
     Kyllä arkikokemus tuon oletuksen todeksi osoittaa. Luottamus poikii 
luottamusta. Kun luottaa työntekijöidensä tietoon, taitoon ja rehellisyyteen, 
niin yleensä kaiku vastaa. Luottamus luo tilan vastuulliseen ja aikuismaiseen 
käytökseen, se rakentaa kunnioituksen esimiehen ja alaisen välille. 
Ihmisten johtamisessa menestyy paremmin, jos uskaltaa luottaa. Vara on 
kuitenkin pidettävä, houkkaa elämä opettaa. Mutta todellisuutta vastaamat-
tomanakin positiivinen ihmiskuva kantaa käytännön työssä parempaan kuin 
kyynisyyteen vivahtava realismi.
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     Nykyisen ihmistieteen luoma käsitys ihmisen toiminnan motiiveista, kyky-
jen ja halujen rajoista ei ole nihilistinen. Sen sijaan sitä kuvaa ehkä parhaiten 
sana ”realistinen”. Tutkimukset ovat osoittaneet, että psyykkisesti täydessä 
voimassaan olevat ihmiset hahmottavat maailman, siis myös itsensä ja lähei-
sensä, lievähkön positiivisen tulkintaharhan lävitse. Masentuneessa mielenti-
lassa oleva ihminen havainnoi todellisuuden syy-seurausrakenteet tarkemmin 
kuin optimistisessa mielentilassa oleva ihminen.

Optimistinen, myönteinen käsitys ihmisestä sekä ihmisen halusta vastuullisuu-
teen työelämässä on suuri luottamuksen, kunnioituksen ja sitoutumisen virit-
täjä organisaatioissa. Myönteisyys luo myönteisyyttä ja joustavuutta ympäris-
töönsä. 

Onneksi useimmat kasvattamisen ja kehittämisen opit ovat valoisia ja ihmisen 
mutkattomuuteen uskovia. Ne korostavat ihmisen luonteen valoisuutta, harmo-
nian ja rauhan tavoittelua, pyyteettömyyttä ja tasa-arvoisuutta oikean ihmisen 
piirteinä. Mikäli ihminen ei tuollainen ole, hän on jostakin syystä kasvanut tai 
kehittynyt vinoon. Ja sen vuoksi tilanne on myös korjattavissa: jos kasvu on 
kasvatuksessa ja muussa ”koulimisessa” taipunut vinoon, on se myös suoraksi 
muutettavissa.

Seuraava kasvatuksen puutarhurimääritelmä sopii myös henkilöstön kehit-
tämisen määritelmäksi. ”Kasvattaminen on kasvamaan saattamista, ja tämä 
merkitsee, että se on luonnollisen, selittämättömän mutta ilmauksissaan 
täysin selvän kasvamisvoiman tielle asettuvien esteiden poistamista”. 

Niinpä henkilöstön kehittäminen on henkilöstön kehittymään saattamista, ke-
hittymisvoiman tiellä olevien esteiden poistamista. Tuon ajattelutavan syvään 
merkittävyyteen inhimillisten arvojen kannalta katsottuna uskon voimakkaasti. 
Lisäksi uskon ajattelutavan toimivan käytännössä hyvin.
     Miksi kehittäminen on myös kehittymisen tiellä olevien esteiden poistami-
sena? Aikuisen oppimisen määrästä noin 80 prosenttia arvioidaan olevan 
oppimista, joka vain ”sattumanvaraisesti takkiin tarttuu”. Siis ennakoimatonta 
oppimista, opimme työtovereilta, käytäväkeskusteluista, epäonnistumisista, 
opimme sitoutumaan ja luottamaan. Valtaosa oppimisesta vain tapahtuu 
tapahtumisen luonnollisen virran kulun myötä.

Ei tuota kehittymisen virtaa padota kaavoihin, normeihin tai sanoin toiseksi 
komenneta. Kehittäjän on havaittava työprosessin ja työympäristön yksilöön 
kohdistama massiivinen ärsykepommitus. Vuosien saatossa se koulii ihmistä 
syvästi. Tuo ärsykepommitus mahdollistaa hyvän, sitoutuneen ja työnantajan 
etua kunnioittavan työntekijän. Tai sitten se tuottaa jotain muuta. 

Voimme kehittäjinä, esimiehinä, koskiveneen perämiehinä nähdä ja ennakoi-
da oppimisen virran kulkua. Väistämme ja poistamme kasvamisvoiman tiellä 
olevia esteitä. Mutta esteet on osattava nähdä! Kehittäjän on siis osattava 
tehdä hyviä havaintoja kohtaamastaan. Havainnot ovat syvimmältään kehittä-
jän pitkälle kehittyneen ammattitaidon ilmaus. Ekspertillä on kyky nähdä ja 
ymmärtää!
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Kauniit puheet organisaation oppimisesta pitävät paikkansa, mutta vain silloin 
kun ne elävät yksilön työympäristössä siten, että hän uskaltaa luottaa itseensä 
ja organisaatioonsa sekä kokee tulevansa kunnioitetusti kohdelluksi ja henki-
lönä arvostetuksi. ”Elämä opettaa, että keittoa on parempi syödä lusikalla 
kuin haarukalla.” Katsomme tässä teoksessa, miten elämä työpaikalla opettaa, 
koulii, muovaa ihmisen oppimisen – oppimisen tulokset näkyvät työuran 
kaarena, joka kantaa vuosikymmenestä toiseen vankentuen. Kaaren rakenta-
mista tukemaan myös tämä teos on kirjoitettu.



17PROLOGI



18 TYÖVOINTI – JUHA VARILA

”Marco Polo kuvailee sillan kivi kiveltä.
– Mutta mikä kivi kannattaa siltaa? 

kysyy Kublai-kaani.
– Siltaa ei kannata tämä tai tuo kivi, Marco vastaa, 

– vaan kaaren linja, jonka ne muodostavat.
Kublai-kaani on hiljaa ja miettii. 

Sitten hän lisää: 
– Miksi puhut minulle kivistä? 
Minua kiinnostaa vain kaari.

Polo vastaa: – Ilman kiviä ei ole kaarta.”

(Italo Calvino, Näkymättömät kaupungit)
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Miksi rakentaa kestävän työuran kaarta? Työuran tuloksellisuus mitataan 
työuran päätteeksi. Vakituisen henkilöstön työuran kesto on konserneissa ja
isoissa organisaatioissa keskimäärin yli kymmenen vuotta. Työurat ovat 
isoissa organisaatioissa tai konserneissa yllättävän pitkäkestoisia. Henkilöstön 
kehittämisessä on välittömän tuloksellisuuden ohella siis syytä huomioida myös 
pidemmän aikajänteen näkökulma.

Ihmisen tiedot, taidot ja jopa asenteetkin päivittyvät työuran aikana, mutta hyvä 
olisi jos päivitykset rakentuisivat toisiinsa kasautuen, synergiaa synnyttäen. 
Kivien avulla rakennetaan kaari – kestävän työuran kaari. Inhimillinen pääoma 
tarvitsee huoltoa, osien vaihtoa ja virittäviä tarkastuksia, kuten autokin. Inhimil-
lisen pääoman johtamisessa, huollossa ja virittämisessä on nähtävä välitön 
tuloksellisuus ja tehokkuus. On kuitenkin uskallettava katsoa myös vuosien 
päähän. 

Inhimillisen pääomahuollon vaikutukset ovat kasautuvia ja kerrostuvia. Huippu-
taito opitaan vaihe vaiheelta. Monet työtehtävät ovat operatiivisesti suhteellisen
yksinkertaisia. Niiden mekaaninen osaaminen eli auttava selviäminen tehtävistä 
tai tempputaituruus opitaan työelämän arjessa töitä tekemällä varsin nopeasti. 
     Esimerkki: Toimelias ja oppivainen ihminen kehittyy työssä oppien jonkin-
laiseen koulutuksensuunnittelun ammattitaitoon muutamassa vuodessa. 
Tuossa ajassa hän on oppinut rutiininomaisen kurssituotannon tekemisen tavat 
ja yksityiskohdat. Toiminta on tuloksellista vakioisessa ympäristössä. Kurssit 
pyörivät ja tuotantovolyymit ovat kohdallaan kurssituotannon näkökulmasta 
katsottuna. Ja siihen se ammatillinen kehitys sitten päätyykin: operaatiotason 
rutiinien osaamiseen. Kurssien uudistajaksi hänestä harvemmin on. 

Inhimillisen pääomahuollon vaikutukset ovat vaikeasti nähtäviä. Kärkevä 
esimerkkini yllä osoittaa inhimilliseen pääomahuoltoon liittyvän sosiaalisen 
loukun. Sosiaalisessa loukussa toiminnan välitön hyöty on heti havaittavissa, 
mutta haittavaikutukset piileviä ja hitaasti kertyviä. Tupakka helpottaa välit-
tömästi tupakoitsijan oloa. Sitä vastoin pitkäaikaisvaikutukset ovat hitaasti 
kertyviä ja huomaamattomia. Ja vaikka ne jo tuntuisivatkin, niin se osoittaa 
monelle tupakoitsijalle vain sen, että nyt on jo liian myöhäistä.
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Aivan vastaavasti inhimillisessä pääomahuollossa toimii välittömän hyödynnet-
tävyyden oppi. Yleisemmin sitä kutsutaan ongelmalähtöiseksi tai -korostuneeksi 
kehittämis- ja kouluttamissuunnitteluksi. Täsmäkoulutuksen keinoin pyritään 
tuottamaan juuri riittävä osaaminen, jotta työssä pärjättäisiin ”tässä ja nyt”. 
Hyvä tavoite, jonka avulla turhasta kouluttautumisesta on päästy irti. Toki 
työssä pärjääminen on keskeistä, mutta pelkän pärjäämiskyvyn tuottaminen 
voi lukita ammattitaidon kehittymisen. Aiheeseen palataan luvussa 4.1.

Täsmäkoulutuksen tuottama tempputaituruus näkyy välittömästi sovellettava-
na osaamisena. Osaamisen kehittyminen on helposti nähtävää ja mitattavaa. 
Samalla kuitenkin työntekijän tiedollinen kyky jäsentää toimintatodellisuuttaan 
jää operaatiotasoiseksi. Operaatiotasoinen osaaminen ajautuu herkästi umpi-
kujaan, jos toimintaympäristö muuttuu. Reseptit eivät enää toimi, vaan 
on aika opetella uudet ”pirkkaniksit” ja heittää vanhat käyttökelvottomina 
romukoppaan!
     Työntekijän ammattitaidosta jää syvyys puuttumaan. Syvyyden puute heijas-
tuu ammattitaidon kehittymättömyytenä, ajassa tarkasteltaessa oppiminen ei
tuota kasautuvaa pärjäämisvaikutusta vaan tilannekohtaisen pärjäämisen mini-
mitason. Se näkyy kyvyttömyytenä ratkaista poikkeavia tilanteita tai yllättäviä 
ongelmia. Aikaa myöten tyytyminen ”pirkkaniksi”-tasoiseen reseptioppiin vai-
kuttaa lamaannuttavasti työntekijän persoonallisuuteen ja ammattietiikkaan 
(Varila ja Ikonen-Varila 2002, Varila 1992).

Ongelmalähtöisyys voi olla ongelma, vakavakin sellainen itsessään. Se tarjoaa 
helpon ratkaisun siihen, miksi henkilöstön kehittäminen ja koulutus on tärkeää. 
Samalla se suuntaa kehittämistoiminnan nopealiikkeisyyteen, välittömyyttä 
painottavaan tuloshakuisuuteen ja tempputaituruuden tuottamiseen. Tämä on 
toki hyvä näkökulma. joka on konkreettinen ja selkeä. Mutta onko sen oltava 
ainoa oikea näkökulma?
     Juuri itsestäänselvyytensä vuoksi ongelmakorostuneisuus muuttuu välittö-
män hyödyn, käytännönläheisyyden ja asioiden helpon ratkaistavuuden puhdas-
oppiseksi dogmiksi. Silloin katoaa tasokkaan sekä–että-ajattelun edellytykset. 
On haettava ratkaisua, jossa lyhyen ja pitkän aikajänteen kannalta työurien 
kokonaistuloksellisuus muodostuisi maksimaaliseksi.

Henkilöstön kehittämisen pysyvä tehtävä on vaikuttaa ammattitaitoon siten, 
että operaatiotason osaaminen sekä syvempi näkemys oman työn kokonai-
suudesta, rajoista ja reunaehdoista kehittyvät vuosien saatossa. Näkemystä ja 
osaamista, operaatio-osaamista sekä syvää kykyä nähdä ammatin ytimeen – 
kumpaakin tarvitaan hyvään työuran kaareen. Kyse on dynaamisesta tasapai-
nottelusta nykyisten vaatimusten ja tulevaisuuden haasteiden välissä. Tähän on 
hyvä mahdollisuus isoissa konserneissa, jos aiempaa paremmin tiedostamme 
työuran ajallisen kaaren.

Julkisissa organisaatioissa työurien pituus luo erityisen kehittämishaasteen. 
Vuosikymmenet kuluttavat ihmistä. Tottuminen ja rutinoituminen, tavallistumi-
nen ja urautuminen ovat luonnollisia ja normaalin työuran kehityksen tuottamia 
kulumisen tuntemuksia. Kuitenkin näkemyksemme hyvästä työurasta ovat 
selkeät. Hyvää, vuosikymmeniä kestävää aktiivista työuraa luonnehtii ammatti-
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taidon laajentuminen, itseohjautuvuus ja sitoutuminen tuottavuuteen sekä 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Hetkinen, tuo kuulostaa nyt kliseiseltä. Totta. Ammattitaidon laajentuminen, 
itseohjautuvuus ja sitoutuminen esitetään arkisessa puheessa, strategia-
työskentelyssä ja visioissa päämääränä. Entäpä jos tarkastelemmekin niitä 
säikeinä, joiden on oltava sopivassa määrin kestävän työuran kaarta luonneh-
tivia ominaisuuksia kaikissa työuran vaiheissa. Kyse on ominaisuuksien annos-
telusta, keskinäisestä suhteesta. Toisinaan tarvitaan teräviä niksejä, toisinaan 
syvää perustehtävän pohtimista ja työn mielekkyyden ja vaikuttavuuden kypsyt-
telyä. 

Miten me henkilöstön ja organisaation kehittämisen asiantuntijoina edistäm-
me kestävän työuran kaarta? Olen tarkkaan lukenut henkilöstön kehittämisen 
kotimaisia ja ulkomaisia kirjoja. Niitä on runsaasti. Kirjallisuudesta ei ole 
pulaa. Kaikille kirjoille yhteistä on kuitenkin se, että henkilöstön kehittämisen 
on oikeutettava olemassaolonsa organisaatioissa. Tämä teos lähtee paljon 
yksinkertaisemmasta ajattelusta. 
     Kestävien työurien maailmassa henkilöstön kehittäminen on itseisarvoista 
toimintaa. Inhimillisen pääomahuollon puuhastelevuus mitataan tuotettuina 
kurssipäivinä. Inhimillisen pääomahuollon vaikuttavuus sitä vastoin näkyy 
organisaation arjessa. Organisaation toiminta on sujuvaa ja tasapainoista. 
Yritteliäisyys ja ahkeruus, itseohjautuvuus ja ”meidän pumppu” -tyyppinen 
sitoutuneisuus ovat hyvän työympäristön ohessa ja sisällä eläen esiin 
kasvaneita henkilöstön ominaisuuksia. 
     Ne ovat ominaisuuksia, joita ei voi suoraan tuottaa, määrätä tai komentaa. 
Hyvänä psykologisena vertauksena on ujouden piirre. Ujoutta ei komentamal-
la voiteta, päinvastoin. Samoin ihminen tarvitsee aloitteellisuuteen, yritteliäi-
syyteen ja itseohjautuvuuteen sopivan kasvutilan, kasvualustan. Miten ja millä 
tavoin tämä taittuu organisaation tuloksellisuudeksi, on vaikeasti ennakoita-
vassa. On nimittäin niin, että organisaationkin on kehityttävä, jotta se pystyisi 
vastaanottamaan aloitteellisten ja itseohjautuvien työntekijöiden tai tiimien 
tulokset ja ajatukset.

Organisaation kyky vastaanottaa ihmisten toivotulla tavalla muuttuneet 
työmallit ei ole mikään itsestäänselvyys. Ovatko itseohjautuvuus ja -vastuulli-
suus erityisen toivottavia silloin, kun ne ovat myönteisyyttä lisäävää abstraktia 
spekulointia? Työntekijöiden voimaantumisen ja valtaantumisen kehittäminen
ei toimi, ellei johto ole myös ennakoivasti oppinut luottamaan heihin. Sain 
tämän kokea karusti. Kehittämishankkeessani työntekijät ottivat itseohjautu-
vasti lisää tilaa oman työnsä suunnitteluun ja laajempaan vastuuseen. Esi-
mieskunta pyörsi tilauksen ja selitti kyllä rehellisesti toteamalla: ”Me emme 
ole tähän valmiita. Mihin sitten esimieskuntaa tarvittaisiin, jos työntekijät 
todella voimaantuisivat ja valtaantuisivat?” Niinpä niin.
     Samalla on kuitenkin itseohjautuvan henkilöstön katsottava peiliin: ideat 
ja ajatukset eivät aina ole toteutuskelpoisia, hyviä tai ylipäätään mahdollisia. 
Henkilöstön itseohjautuvuuden ja omasäätöisyyden oppi muuttuu kovin oma-
laatuiseksi, jos emme hyväksy siinä ajatusta että ”yhteispelissä asiat rakenne-
taan eikä henkilöstökään aina taida esimiehiä paremmin asemaansa”. 
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Joskus on henkilöstön vain luotettava esimiestensä ammattitaitoon. 
Luottamus on kaksisuuntainen suhde! 

Kestävän työuran kaari on vaarantunut ja kivet haurastuneet, jos työntekijä 
arvioi työvointinsa toistuvasti heikoksi. Tällöin puhumme työpahoinvoinnista. 
Työvointia, työtyytyväisyyttä sekä työhyvinvointia on tutkittu todella paljon. 
Keskeisenä mielenkiinnon kohteena on ollut työvoinnin taso: voiko työntekijä 
hyvin vai huonosti. Tutkimuksen määrällisestä runsaudesta huolimatta yllät-
tävän vähän on pohdittu työvointia oppimisen tuottamana, yleistyneenä ja 
elimistöllis-mielellisenä tunnetilana. Tunteet virittävät ihmisen valmiuden 
tilanteen vaatimuksia vastaavaksi. Niinpä työvoinnin kokemus on yleistynyt 
tunnetila, joka kuvaa työntekijän työhönsä, työympäristöönsä ja organisaa-
tioonsa liittämiä tuntemuksia.

Teoksen ensimmäisissä luvuissa pohdimme siis työvoinnin oppimista. 
Oppimisteorioiden avulla saadaan työvoinnin olemus, laatu ja luonne hyvin 
esiin – kyetään kuorimaan työvoinnin ydinprosessit näkyviin. Paneudumme 
sellaisiin oppimisen teorioihin, jotka selittävät tunteiden liittämistä tiettyyn 
tilanteeseen sekä työntekijän aktiivisuuden, sinnikkyyden sekä aloitteelli-
suuden oppimista – tai poisoppimista.

Työvointi on yleistynyt tunnetila, joka opitaan, kuten muutkin yleistyneet tun-
netilat. Kun tunnemme työvoinnin oppimisen periaatteet, pystymme aiempaa 
paremmin näkemään, miten työnantaja voi henkilöstön ja organisaation kehit-
tämisen avulla vaikuttaa koettuun työvointiin. Samalla opimme ymmärtämään 
myös eräitä muita tärkeitä työelämän ilmiöitä, kuten esimerkiksi työniloa, 
ammattiylpeyttä ja sitoutumista.

Ihminen toimii aina jossakin ympäristössä, mutta kuinka monta ympäristöä 
mahtuu yhteen organisaatioon? Ihmisen ympäristö asettaa hänen toiminnal-
leen karkean mielen ja merkityksen. Se määrittää arvostettavan ja tavoitel-
tavan. Ihmisen kokeman ympäristön on mukauduttava riittävästi ympäris-
töönsä, jotta mielekäs toiminta olisi ylipäätään mahdollista. Organisaatioi-
den sosiaalinen todellisuus näyttäytyy silti aina eri ihmiselle erilaisena.

”Sosiaalinen todellisuus” on ilmaisuna kankea, paikalleen jähmettynyt. 
Organisaatiot ovat täynnä dynaamista vuorovaikutusta, sosiaalista tapah-
tumista ajassa ja paikassa. Ja jokainen ihminen näkee tapahtumisen omalta 
kantiltaan. Tämä dynaaminen, moniääninen todellisuus avautuu paremmin 
maisemavertauksien avulla (joista lisää erityisesti luvussa 5). 
     Organisaation mielenmaisema välittää koetun ja tiedollisen näkökulman 
käytännöllisen merkityksen luontevasti. Jokainen työntekijä muotoaa itselleen 
oman organisaatioon liittyvän mielenmaisemansa. Asiantuntijuuden kehitys, 
työssä oppiminen sekä henkilöstöstrategisen ajattelun sovellukset muotoavat 
työntekijää ja hänen välitöntä ympäristöään jatkuvasti. 
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Puhutaanpa yksilön tai organisaation mielenmaisemasta, niin ne muuttuvat 
joka hetki. Vain muutos on jatkuvaa ja luonnollista. Henkilöstön kehittämisen 
yleiselle teorialle on tilauksensa. Henkilöstön kehittäminen on monimutkais-
tuvassa työelämässä kuitenkin yksi tapa, jolla organisaatio kykenee vaikutta-
maan tehokkuuteensa, luomaan henkilöstöstään kilpailuun kelvollisen me-
nestystekijän. Tietoa ja kokemuksia on olemassa paljon, kokoava näkemys 
puuttuu. (luku 8).
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”Jo kaksisataa metriä ennen työpaikan 
oven avaamista minulle tulee syvän  

etova olo”, toteaa suunnittelija Paavo.

”Kiva on päästä duuniin vapaiden jälkeen 
heittään helttaa duunikavereille ja tekemään 

yhteistä proggista asiakkaiden kanssa. On 
kuin samppanja kuplisi suonissa”, kuvaa 

hovimestari Marko työvointiaan.
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Tunteet ovat työn kannalta eriarvoisia. Työelämä arvottaa ihmisen tunteita. 
Työntekijän kuuluu tuntea tietyllä tavalla. On olemassa toivottuja, vähemmän 
toivottuja ja ei-toivottuja työhön liittyviä tunteita. Tunnesäännöt kertovat, miten 
sallittua on kokea tiettyjä tunteita ja miten niitä ilmaistaan. Toiset tunteet pitää 
peittää, toisia tunteita pitää kokea aitoina tai ainakin tuoda ikään kuin aitoina 
esiin.

Karrikoidaanpa nämä mielikuvat esiin: Hyvä työntekijä on tyytyväinen, iloinen,
työhönsä ja organisaationsa sitoutunut. Hän on suorituksiin motivoitunut työ-
muurahainen, joka kokee tunteensa joukkueurheilijan lailla: me menestymme 
ja tiimin menestys on omaa menestystäni tärkeämpää.  
Huono työntekijä kokee esimerkiksi kateutta, inhoa, vihaa. Huonojen tuntei-
densa vuoksi hän uupuu, väsyy ja muuttuu loppujen lopuksi kyyniseksi, 
työyhteisön ikiomaksi “sitruunaksi”.

Työvointi on työhön kohdistuvan tunnetilan nimitys. Sen positiivista puolta 
kuvataan esimerkiksi sanoin työnilo, ammattiylpeys, työhyvinvointi tai työn 
imu. Kielteiseksi miellettyä puolta kuvaavat esimerkiksi sanat työtyytymättö-
myys, työpahoinvointi ja työuupumus.
     Kun ihmiset kuvaavat työvointinsa ääripäitä, he kuvaavat sen usein elimis-
töllisenä ja tilallisena kokemisena, tapahtumisena. Työvointi kuvautuu tunne-
kokemukseksi, joka työntyy ihmiseen syvänä ja voimakkaana. Tunnekokemus 
voi olla hetkellinen: ”tänään jännitin ulkomaisen vieraan tapaamista”. Olipa 
kokemus hetkellinen tai pitkäkestoinen, sillä on aina historiansa ja odotus-
arvonsa. Kun Paavo kokee etovuutta tai Martti samppanjan kuplimista, on 
tuon nimenomaisen kokemuksen takana heidän kokemushistoriansa ja odo-
tusarvonsa siitä, mitä päivän tai tunnin kuluessa työssä kohdataan. Ihminen 
voi muokata tietoisesti tuota odotusarvoaan ja näin vaikuttaa tunnekokemuk-
sensa laatuun.

Pitkäkestoisen psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että 
muokatessaan odotusarvojaan vaikkapa ”positiivisen ajattelun” -kursseilla ih-
minen ei ajautuisi taistelemaan omia tunnekokemuksiaan vastaan. Mikäli osa 
tunteista normitetaan ja markkinoidaan ihmiselle huonoiksi tai vääriksi, niin 
ihmisen tunnejärjestelmä menettää kykyään suojata hyvinvointiaan.
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Arkinen kokemuksemme osoittaa, että ainakin kokemuksellisen jatkumonsa 
ääripäissä työvointi kuvataan nimenomaan elimistölliseksi tunnetilaksi. 
Entä miten työvointi kuvataan silloin kun se on ”riittävää”? ”Aika tyytyväinen 
olen, välillä harmittaa, välillä ei ole ollenkaan tervanjuontia, kyllä tämä loppu-
jen lopuksi mulle sopii”, kuvasi opettaja Jukka työvointinsa.

Työn, henkilöstön tai organisaation kehittämistä ei tule ankkuroida hetkelli-
siin tuntemuksiin. Yksittäisen tunnetilat menevät ja tulevat. Harmistukset ja 
ilonaiheet – niitä kyllä on jokaisen ihmisen arjessa. Sitä vastoin kun ihmiset 
tekevät hetkellisistä tuntemuksistaan yleistyneen päätelmän, niin tuo yleistynyt 
päätelmä on karkea tunnetaloudellinen likiarvo ihmisen työssään kohtaamista 
asioista ja niiden vaikutuksesta häneen itseensä.

Työvointi on ihmisen kokonaisvaltainen arvio siitä, miltä hänestä keskimäärin 
työssä tuntuu. Työvoinnissa on kolme juurta, jotka kasautuvasti vaikuttavat 
työvoinnin kokemukseen. Juuret ovat objektiivinen, subjektiivinen sekä näiden 
kahden vain kehittyvä vastavuoroinen vuorovaikutus. 

Työvoinnin objektiivinen juuri ankkuroituu todella tapahtuneeseen, merkit-
täviin tapahtumiin, jotka ovat aiheuttaneet ihmisessä tunnekokemuksen. Näi-
den tapahtumien ei tarvitse olla tietoisesti havaittavia. Ihmisen elimistö reagoi 
jatkuvasti ympäristön tapahtumiin, joista vain pieni osa seuloutuu tietoisen ha-
vainnoin kohteeksi. Sen vuoksi on mahdollista, että ihminen joutuu toteamaan 
itselleen ”minullahan on kaikki työssä hyvin, mutta minusta vain tuntuu siellä 
niin hiton pahalta”. 
     Mikäli ihminen syyllistää itsensä tuosta kokemuksestaan, on hänellä 
vielä pitkä ahdistuksen polku kuljettavanaan ennen kuin tunnekokemus on 
muuttunut paremmin tiedostetuksi ja siten käsiteltävämmäksi. Uusia asioita 
on opeteltava ja tunnettava itsessään. On opittava kohtaamaan oma itsensä, 
myönnettävä ja hyväksyttävä omien tunteiden arvokkuus ja merkittävyys 
– vaikka ne eivät aina tahdon vaatimuksia tottelisikaan. 
     Ja on uskaltauduttava käyttämään omaa itseään omien asioidensa ja oman 
vointinsa mittapuuna. Suuria ovat nämä opittavat asiat eikä poisoppimisen 
prosessi oman itsensä syyllistämisestä ole helppo, mutta se tie on silti mah-
dollista kulkea. Muiden suulla puhumisen aikakausi päättyy samalla.
     Objektiivisen juuren ravintoa ovat todella tapahtuneen, konkreettisen arjen 
pienemmät ja suuremmatkin tapahtumat. Ne voidaan selitellä pois, liudentaa 
näkymättömiin. Se ei poista niiden vaikutusta. Se vain kuormittaa ihmistä 
lisää. Tähän viittasi eräs opiskelijani aikoinaan kirjoittaessaan esseeseensä: 
”Miten kuluttavaa on uskotella itselleen, että rakastaa kumppaniaan.” Tuo 
lause on itsessään jo tulevaisuutta luova. Ihminen ymmärtää aiempaa parem-
min itseään ja voi muovata toivomallaan tavalla sitä tärkeintä tuntemaansa 
eli itseään. 

Työvoinnin subjektiivinen juuri ankkuroituu ihmisen toiveisiin, unelmiin, 
odotuksiin sekä työhön liittyviin vaatimuksiin. Subjektiivinen juuri itää jo 
varhaisesta lapsuudesta. Vanhempien malli, isovanhempien puheet, lapsuuden 
asuinalueen väestörakenne, opettajien lausahdukset koulussa ja kaveripiiri 
vaikuttavat odotuksiimme, toiveisiimme. Ne määrittelevät sitä, näemmekö työn 
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välttämättömänä pahana, maineen ja menestyksen tantereena vai riittääkö 
meille oman paikan täyttäminen. 
     Subjektiivisen juuren merkitystä ei tule väheksyä: se suuntaa valintamme 
ja se tarjoaa meille työvoinnin arvioimisen kriteerit. Subjektiivinen juuri on 
kaksi- tai kolmiteräinen miekka. Voimme nimittäin näennäisen yksinkertai-
sesti määritellä työvoinnin siten, että se kuvaa työhön liitettyjen subjektiivisten 
tarpeiden ja työssä tyydytettyjen tarpeiden välistä kohtaamista. Jos tarpeentyy-
dytys on täydellinen, on työvointi maksimissaan eli koemme työhyvinvointia. 
Jos vastaamattomuus on suuri, koemme työpahoinvointia. 
     Konkretisoidaan esitetty: jos kriteerimme ovat kovin vaativia, niin voi olla 
ettemme koskaan ole työhömme tyytyväisiä. Ehkäpä ihmisen kannattaa tällöin 
muuttaa itseään. Vaihtoehtona nimittäin on loputon haaveissa eläminen. 
Toisaalta työhyvinvointi voi perustua myös siihen, että emme uskalla toivoa, 
odottaa oikein mitään. Silloin olemme tyytyväisiä kovin vähään.

Työvoinnin interaktiivinen juuri saa ravintonsa työssä koetuista prosesseista, 
tapahtumista ja sattumuksista. Se sisältää ajassa aina kumulatiivisesti kertyviä 
vaikutuksia. Uuteen työpaikkaan tuleva työntekijä kohtaa työssään jo valmiiksi 
muotoutuneen organisaatiotodellisuuden. Sen rakenteet ja dynamiikka tulevat 
hänelle valmiiksi annettuna. Tehtäviin kasvun ja pärjäämisen keskeinen haaste 
uudessa työpaikassa on ”uida sisään organisaation prosessien monitahoiseen 
kudelmaan”.
     Työntekijän näkökulmasta hänen unelmansa muodostavat yhden psyykki-
sen kiinnekohdan. Työn virittämät tunteet ja tuntemukset muodostavat toisen 
kiinnekohdan. Ajallisesti varhain kehittyneet tuntemukset (unelmat) ja työn 
tapahtumissa syntyvät ”tässä ja nyt” -tuntemukset ristipölyttävät toisiaan. Jos 
tämä ristipölytys tapahtuu ihmisen ammattitaitoa ja ammatillista identiteettiä 
lujittavasti, on kestävän työuran kaari kunnossa.

Työvoinnin interaktiivisen juuren näkyväksi tekeminen on tämän teoksen 
keskeisiä haasteita. Vielä emme voi jäsentää interaktiivista juurta tuon konk-
reettisemmin. Käsitteellis-teoreettiset välineet täytyy ensiksi rakentaa. Toimiva 
metafora lienee kuitenkin perhostoukka! 
     Toukka kehittyy suojaavassa kotelossa. Kotelon sisällä tapahtuu muutoksia, 
mutta todellisuus rajautuu kotelon reunoihin. Ihmiset muotoutuvat ja muok-
kaavat itseään samalla tavoin rajatussa tilassa ja näkökulmassa. Aikanaan 
toukka murtautuu kotelostaan ja lentää tiehensä perhosena. Ihmiset kokevat 
monia potentiaalisia läpimurtoja, kun heidän elämänsä tapahtumat asettavat 
kotelon rajat koetteille. Tapahtumat työntävät heitä ulos tutusta ja turvallisesta, 
pois omalta mukavuusalueeltaan. Sen ulkopuolella he saavuttavat etäisyyttä 
aiempaan koteloonsa.
     Tuon palveleminen on kestävän työuran kaaren tukemisen haaste. Kestä-
vällä, dynaamisella työuralla tarvitaan muutoksia, tapahtumia, myös niiden 
itsensä vuoksi. Mutta vain sopivassa määrin – muutos ja pysyvyys ovat ihmisen 
maailmassa toisiaan tukevia vastakohtia, eivät toisiaan vastaan taistelevia. 

Työvoinnin kokemukset ankkuroituvat siis yksilön subjektiivisiin toiveisiin, 
sisäiseen tunnejärjestelmään sekä todella tapahtuneeseen, tilanteisiin ja 
prosesseihin, joita hän on työssään kohdannut.
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Tässä kirjassa katson työvointia yleistyneenä, arvioivana ja työnteon arjessa 
tapahtuneiden oppimisprosessien kautta syntyneenä tunteena tai tunteen 
tuntemuksena. Tämä rajaus on tieteellisesti selkeä ja pitää työvoinnin konk-
reettisena ilmiönä. Näkökulma sopii organisaatioiden ja henkilöstön kehittämi-
seen: henkilöstön työvoinnin taso on työtodellisuuden laadun yksi kriteeri,
se on pikemminkin lähtökohta ja prosessi kuin päämäärä sinänsä.

Työtyytyväisyys, työhyvinvointi ja työnilo ovat tietysti tavoiteltavia asioita. 
Vastaavasti työtyytymättömyys, työpahoinvointi sekä työallergia ovat tietysti 
asioita, joihin ei tule pyrkiä. Nämä ovat kuitenkin jo niin voimakkaita itsestään-
selvyyksiä, että ne todennäköisesti toimivat ajattelun esteenä.

Tavoiteltavat ja vältettävät asiat piirtyvät välittömästi ajattelun kehikoksi, kun 
mietimme henkilöstöjohtamista ja kehittämistä. Hyvin johdetussa organisaa-
tiossa henkilöstö kokee työniloa ja työtyytyväisyyttä. Ja jos henkilöstö ei niitä 
koe, on organisaatiossa jotakin pielessä.
     Valitettavasti elämä eikä henkilöstön johtaminenkaan eivät ole noin yksin-
kertaisia asioita. Tunnetila on aina prosessi. Tunnetila ei ole päätepiste. 
Tunteet menevät ja tulevat, mielialat menevät ja tulevat. Harmistuksen ja ilon 
aiheet menevät ja tulevat. Kaikki on elämässä tulemisen ja menemisen 
prosessissa.

Ihmisen työvointi on ennen kaikkea prosessi. Ja työvointi on osa laajempaa 
elämän kokonaisuutta. On elämän ruuhkavuosia, on parisuhteen perustamis-
ta, omien vanhempien voinnin heikentymistä, työsuhteen muutoksia, toiveita 
ja pelkoja perheen perustamisesta ja lasten koulutiellä menestymisestä, iloa 
lapsenlapsista, huolta omista ja läheisen sairauksista. 

Työvointi on käsitteenä neutraali. Se ei mahdollista välittömästi hyvän ja pa-
han erottamista toisistaan. Se ei lyö välittömästi vältettävää ja torjuttavaa luk-
koon. Se ei heti täsmennä ”tällaisia me olisimme, jos olisimme hyviä ihmisiä”. 
Juuri neutraalisuutensa vuoksi työvointi tarjoaa mahdollisuuden valtaantumi-
seen, voimaantumiseen sekä aitoon henkilöstön kohtaamiseen.
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_______________________________________________________________

Taulu 1. KOLME TYÖVOINNIN KUVAUSTA

Käsiteltävää aihetta syvennetään tai konkretisoidaan näissä tauluissa. 
Lukija voi halutessaan jättää taulut lukematta ja palata niihin myöhemmin. 
Pääteksti on pyritty kirjoittamaan niin, että se olisi seurattavissa, vaikka lukija 
ei haluaisi teoksen tauluihin paneutua. 

Alla on kolmen ihmisen työvoinnin kuvaukset heidän itsensä kuvaamina. 
Olen niitä lyhentänyt, muuttanut kieliasua sekä poistanut tunnistettavuuden. 
Todellisuuden tuottama ja mielemme muovaama työvointi piirtyy näkyviin. 
Paula kuvaa työvoinnin organisaatiokulttuurin ja luonnehahmonsa kohtaami-
sena. Virpi jäsentää työvointinsa kasvutarinaksi. Sepon työvointi muuttui vuo-
sien varrella uupumukseksi ja kyynisyydeksi. Paulan, Virpin ja Sepon työvoin-
nin kuvauksia voi lukija peilata työvoinnin juuri -jaotteluun. Juuret piirtyvät 
kyllä kertomuksista esiin. 

Paula kertoo: Työympäristöni oli dynaaminen ja tuloshakuinen. Työtoverini 
olivat kunnianhimoisia, kantaa ottavia, ulospäin suuntautuneita, vauhdikkaita. 
Työyhteisö oli asiantuntijaorganisaatio. Tehtäviin käytetty työaika mitattiin 
15 minuutin tarkkuudella. Tuottavuutta mitattiin jatkuvasti työaikaa ja pro-
jektibudjetteja seuraamalla. Yrityksen kannattavuus ei ollut toivotulla tasolla, 
mistä keskusteltiin paljon osastokokouksissa. Ihmisten toivottiin uskaltavan 
ottaa riskejä, ja myös epäonnistumisia sallittiin. Kunhan etenemistä tapahtui, 
kehitystä tavoiteltiin vuosittaisten organisaatiomuutosten avulla. Työn laadus-
ta keskusteltiin jatkuvasti. Laatujärjestelmiä kehitettiin ja meidät sitoutettiin. 
Sankaritarinat ja kilpailuvoitot pidettiin jatkuvasti esillä. 

Tunsin itseni pieneksi tässä joukossa. Minun oli vaikea vakuuttaa kollegani 
siitä, mitkä olisivat minulle parhaiten sopivia työtehtäviä. Sen sijaan minulle 
osoitettiin jatkuvasti työtehtäviä, jotka eivät sopineet minulle kovin hyvin. Niin-
pä keskityin tukemaan projektien onnistumista. Otin itselleni sihteerin tehtävät 
aina, jos se oli tarpeen. Työni valmistuivat ajoillaan. Pysyin budjetissani. En 
kieltäytynyt työtehtävistä, jos yhtään kuvittelin kykeneväni ne tekemään, jonkun-
han nekin oli tehtävä. Kun edistyin tehtävissä, tulostavoitteitani nostettiin niin 
että työni oli jatkuvaa kilpajuoksua. Toimin koko ajan osaamiseni äärirajoilla. 
Aikaa oli aina liian vähän. En koskaan ollut varma, olinko tehnyt tehtävät 
oikein. Aina tunsin tekeväni jotain sinne päin tai vähän huonosti. Jossain vai-
heessa sain selville, että minua pidettiin huolellisena, minkä seurauksena tietyt 
asiat kohdallani jätettiin tarkastamatta. 

Oravanpyörä vei voimani. Tällöin minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, voisinko 
kirjoittaa kirjan. Tehtävä oli laaja ja aikaa vähän. Halusin näyttää itselleni, että 
kykenen tekemään jotakin kunnolla. Hain vapaata ja sain. Kesä kului aineistoa 
kootessa. Kun se päivä koitti, että olisi aika kirjoittaa, iski masennus. Makasin 
kolme viikkoa sängyn pohjalla tuijottaen kattoon. Olin lamaantunut ja ahdis-
tunut. Kävin mielessäni kaikki työni lävitse ja löysin lisää virheitä. Kun tuli aika 
lähteä työpaikalle kirja taskussa, en ollut kirjoittanut riviäkään. Tunsin, että 
en kykene palaamaan työpaikalleni. Palasin kuitenkin. Hetkeksi. Sitten menin 
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lääkärin ja psykologin puheille. Olin saanut valtavasti työstäni, mutta liika kiire 
oli kuluttanut pois kaikki hyvät puoleni. Ilmoittauduin urasuunnittelukurssille.

Paula on myös pohtinut työvointinsa ja tuloskuntonsa katoamista. Paula 
katsoi itseään ulkopuolelta ja kirjoitti arvion itsestään oman lähiesimiehensä 
näkökulmasta ja tarkastelee, miten hänen työvointinsa romahdus näkyi ulos-
päin: ”Paula oli vakiinnuttanut asemansa. Hän oli hyvä ja joustava, varovainen 
ja perhekeskeinen. Välillä tuntui, että hän turhautuu meillä. Hän menestyi 
monissa projekteissa. Hänelle olisi pitänyt tarjota enemmän omia hankkeita. 
Markkinointiin hänen olisi pitänyt satsata. Keväällä Paula halusi vapaata kir-
joittaakseen kirjan. Me tuemme henkilökohtaista kehitystä, ja hän sai vapaata. 
Vapaan jälkeen hän ei viihtynyt vaan hakeutui muualle. Ymmärrän häntä, nyt 
jää aikaa perheen pariin. Toisaalta hän luovutti juuri kun asiakkaat alkoivat 
arvostaa häntä.”

Virpi työskentelee henkilöstöravintola Ananaksessa (nimi muutettu). Hän 
kertoo: Kaikki nämä kuusi vuotta ovat vaikuttaneet siihen, mitä nyt osaan ja 
hallitsen. Ananas on minulle kuin toinen koti, välillä vietän aikaa enemmän 
töissä kuin kotona. On hyvä, että viihtyy työssään, ja viihtymiseen vaikuttavat 
erityisesti työkaverit. Meillä on leppoisa työilmapiiri ja töihin on helppo mennä. 
Tuemme toisiamme. Tottahan kyllä meilläkin tunteet välillä käyvät kuumina, 
mutta se kuuluu asiaan. Akkavallan vallitessa ravintolapäällikkömme yrittää 
hallita laumaa miehen tavoin. Vuosien varrella on oppinut tuntemaan työyh-
teisönsä ja tietää jokaisen tavan toimia. On tärkeätä, että yhteistyö toimii sau-
mattomasti keittiön ja salin puolella.

Esimieheni kannustava tuki on ollut auttava tekijä. Nuorempana olin arka 
ja enempi takaa seuraaja. Mutta nyt rohkeutta on tullut ja uskallan toimia. 
Virheitä tapahtuu, mutta en lannistu niistä. Tässä työssä ei mikään päivä ole 
samanlainen, se pitää mielen virkeänä, ja minulle on tärkeää, että saan olla 
ihmisten kanssa. Kahdeksan tunnin istuminen jossain kopissa ilman sen 
suurempaa ei minulle sovi, olen käytännön ihmisiä. Tällä alalla vaaditaan 
hurttia otetta, joustavuutta, stressin sietokykyä, asiakaspalvelua. Minua kantaa 
kaikki tämä mitä olen puhunut, erityisesti esimiehen ja työtovereiden kannus-
tus ja vastuun lisääntyminen.

Seppo kertoo: Toimin ammattikoulussa linjavastaavana. Työurani jäi kahdek-
saan vuoteen. Tein virheitä, ja paljon oli vikaa myös verstaassamme. Aloittaes-
sani työt olin alle nelikymppinen. Puhkuin tarmoa. Paloin totaalisesti loppuun 
noin seitsemässä vuodessa. Jouduin koko seitsemän vuoden ajan työskentele-
mään kahdessa työpisteessä. Toisessa pisteessä opetin illat. Ja toisessa pis-
teessä tein hallinnolliset työni. Parin vuoden jälkeen opetin muutaman sata 
tuntia vuodessa. Suunnittelin opetusta, markkinoin, hallinnoin ja tein koulu-
tustarjouksia. Olin vasta nelikymppinen ja koin itseni nuoreksi leijonaksi.

En huomannut uupumistani eikä sitä huomannut lähipiirinikään. Vuosi 
vuodelta arvoni muuttuivat. Oppilaista tuli vieraita, en ollut heistä enää kiin-
nostunut. Menin vain opetukseen puhumaan omiani. Olin kyyninen, vähättelin 
heitä mielessäni. Kai kyynistyin sen vuoksi, että yritin liiaksi. Olin entinen 
innostunut opettaja.
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Jo neljäntenä vuotena rupesin inhoamaan hallinnollista työpistettäni. Ja 
eräitä alaisiankin. Ehkä tämä johtui siitä, että minulla ei ollut koskaan aikaa 
olla kenenkään kanssa. En myöskään koskaan saanut kuntoon työpaikan 
verkostojani: muilla oli aikaa ylläpitää niitä, minulla ei jo kahden paikankin 
vuoksi. Pikku hiljaa ymmärsin, että minulle ei todellisuudessa ole omaa pesää 
missään, vaan tulen kaikkialle aina tulokkaana, vieraana. Koulutusjohtaja ja 
muut linjavastaavat työskentelivät samassa työpisteessä. En pystynyt puolus-
tamaan omaa linjaani kunnolla. Lisäksi he pariin otteeseen vetivät maton 
jalkojeni alta todella ikävästi.

Eräänä päivänä jäin vain kotiini. En halunnut mennä työpaikalleni. Päätin 
lähteä kahdeksan vuoden jälkeen vaikka tyhjän päälle. Postitin työnantajalleni 
erokirjeen, ja puolen vuoden päästä työni päättyi. Vei vuosia toipua kertyneestä 
ylikuormituksesta ja tuen puutteesta. Minussa oli vikani, myös talon hen-
kilöstöjohtaminen jätti minut täysin tyhjän päälle. Ei ollut työtovereiden 
tukea, ei ollut mielekkäästi rakennettua työnkuvaa eikä organisaatio 
välittänyt mistään. Ihme että jaksoin niinkin kauan.

_____________________________________________________________

TYÖVOINTI – TODELLISUUDEN TUOTTAMA



32 TYÖVOINTI – JUHA VARILA

Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tärkeimpiä asioi-
ta ei näe silmällä... Meidän syvimmät tunteemme, 
intohimomme ja kaipuumme ovat elämän tärkeimpiä 
ohjenuoria. 

Tuo vaikutus on tosiaan valtava: vain väkevä rakkaus  
– hätä lapsen puolesta – voi vaikuttaa vanhempiin
voimakkaammin kuin itsesuojeluvaisto. Järjellä aja-
tellen heidän uhraustaan voi väittää mielettömäksi; 
sydämellä ajatellen se oli ainoa mahdollinen valinta.

(Goleman 1997, 20)

___________________________________________
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2.1 MIHIN TUNTEITA TARVITAAN?
______________________________________________________________

Tunteet voimistavat, suuntaavat energian. Ne tekevät ihmisestä ennustettavan. 
Tunteet ohjaavat päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Hyvillä mielin ongel-
mat nähdään haasteina. Ajattelu suuntautuu mahdollisuuksiin, vaihtoehtoihin, 
uusiin saavutuksiin ja tulevan menestyksen kohteisiin. Aurinkokin hymyilee. 
Huonolla mielin pienet haasteet havaitaan herkästi. Ne tuntuvat ylivoimaisilta 
esteiltä. Itseluottamus on heikko ja maila tutisee kädessä. Kanssaihmiset ovat 
pelottavan viisaita ja taitavia.

Tunteet merkitsevät paljon viimeistään silloin, kun koittaa päätöksenteon 
hetki. Tunteet tulevat jokaiseen päätöksentekoprosessin vaiheeseen voimak-
kaasti mukaan. Tunteet määrittävät, milloin tilanne vaatii toimenpiteitä, mitä 
toimintamalleja voidaan harkita, milloin on aloitettava toiminta ja millainen 
tulos loppujen lopuksi saavutettiin.

Työelämässä olemme tottuneet painottamaan rationaalisuuden merkitystä. 
Laskemme todennäköisyyksiä, arvioimme kustannuksia ja hyötyjä, vertai-
lemme vaihtoehtoja. Päättely on seurattavaa, ja huolellisen suunnittelun 
jälkeen valitaan paras mahdollinen toimintamalli. Rationaalisuuden vaatimus 
ja loogisuus samaistetaan maskuliinisuuteen ja päämäärätietoisuuteen.
     Ihminen on ajatteleva, mutta myös tunteva: pää ja sydän ohjaavat toimin-
taa samanaikaisesti. Havaintojärjestelmämme on nopea ja tarkka. Teemme 
havainnoistamme korkeatasoisia päätelmiä ja niiden avulla vaikutamme 
syy-seuraussuhteita apunamme käyttäen ympäröivään todellisuuteemme. 
Rationaalisen ajattelun, suunnittelun ja ohjautumisen ylivoima on työelämän 
arjessa suuri. Kehittyneet yhteiskunnat rakentuvat rationaalisen ajattelun 
tulosten varaan. Ihmisen kyky käsitellä syy-seurausanalyyttisesti informaatiota 
on ihailtava. Ja rationaalinen toiminta on kulttuurisen ihanteemme mukaista. 
Tai ainakin me haluamme ajatella niin.

Rationaalisen ajattelun vastakohtana pidetään tunteiden ohjaamaa ajattelua 
tai toimintaa, jossa syy ja seuraus, logiikka ja perustelut ovat vaikeammin 
löydettäviä. Organisaatioteoreettinen tutkimusote on kuitenkin selvästi yhä 
enemmän tällä vuosituhannella painottanut sitä, että organisaatiot ovat tosi-
asiassa tunteiden ohjaamia ja niiden suuntaamina rakennettuja järjestelmiä. 
Ainakin toistaiseksi rationaalisen ajattelun ylivalta itsestään selvästi parhaim-
pana pidettynä ajattelun muotona näyttää päättyneen; aina sitä kuitenkin 
tarvitaan vähintään kolikon toisena puolena.

Määrääkö ajattelu tunteemme vai tunteet ajattelun? Tunteet määrittävät ajat-
telun laadun ja luovat havaintojen tulkinnan kehikon. Hyvillä mielin ajattelu 
on divergenttiä eli haarautuvaa, harhapoluillekin suistuvaa, siis innovatiivista. 
Mikäli mieliala on huono, ajattelu kohdentuu. Se muuttuu kovin konkreetti-
seksi, innovointi tuntuu täysin mahdottomalta, esteet hahmottuvat suuriksi, 
kokemuksellisesti ylipääsemättömiksi. 
     Ajattelun laatu muuttuu mielialan mukaan. Siitä on johdettavissa 
käytäntöön suositus. Hyvässä ongelmanratkaisussa tarvitaan kumpaakin – 
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rohkeutta luomaan uutta näköalaa, epävarmuus taas pakottaa miettimään 
riskejä ja hankkeen toteuttavuutta. Mielialan vaihtelevuus on näin ongelman-
ratkaisun laatua edistävä tekijä.

Ihmisen kyky rationaalisuuteen on voimakas. Rationaalisuuden edut ovat 
kiistattomat. Miksi evoluutio on säilyttänyt ihmisessä sumeasti, kokonais-
valtaisesti mutta voimakkaasti viestivän tunteiden järjestelmän, jos kerran 
rationaalisuuden edut ovat niin suuret? Miksei evoluutio ole tuottanut ihmi-
sestä aisti-informaatiota viileästi ja kustannus-hyötyanalyyttisesti käsittelevää 
toimijaa? Miksi kehittyneillä nisäkkäillä esiintyy samat perustunteet lajista 
toiseen? 
     Tunteet ovat ihmisyyden ydintä. Sen vuoksi esitetyt kysymykset tuntuvat 
oudoilta. Vastaaminen on mahdotonta vetoamatta siihen, että ihminen 
yksinkertaisesti vain on tunteva olento. Tunteet ja tunteellisuus perustuvat 
ikivanhoihin subkortikaalisiin aivorakenteisiin. Ne tuottavat rationaalisen 
toiminnan oheen, viereen elämystulkin, joka jatkuvasti peilaa tutkan lailla 
tuntevan ihmisen ja hänen kulloisenkin ympäristönsä/tilanteensa välistä 
vuorovaikutusta. 

Ihmisen tunne-elämykset viestivät hänelle ympäristösuhteen laadun, tässä 
ja nyt, kysymättä syitä, arvuuttelematta tulevaisuutta. Juuri tuossa on 
tunne-elämyksien evoluution tuottama vahvuus. Kun jatkuvasti ja automaatti-
sesti, vähän ihmisen energiaa kuluttaen toimiva ”elämystulkki” viestii myön-
teisyyttä ja positiivisuutta, se viestii kokijalle hänen elimistönsä fysiologisella 
kielellä toimintavalmiuden ”mene lähemmäksi”. Jos taas elämystulkki viestii 
tilanteen negatiivisuudesta, on toimintavalmiutena ”lähde kauemmaksi”. 

Esitetty saattaa tuntua kaukaiselta henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Näin 
ei ole, sillä esimerkiksi työvoinnin kuvauksissaan (taulu 1) kertojat kuvasivat 
nimenomaan työhön liittyvän henkisen ja fyysisen valmiustilansa kehittymistä. 
Tutkimusaineistossani törmäsin kerta toisensa jälkeen lakoniseen työvoinnin 
yleiskuvaukseen: ”ensimmäistä kertaa ei ollut mitään työpaikalle paluun odo-
tusta lomien jälkeen”.
     Viestiikö tuo siitä, että ilmeisesti alun perin innostunut, aloitteellinen, sitou-
tuva työhön asennoituminen on muuttumassa jään polttamiseksi? Selvästi nyt 
olisi ennakoivan henkilöstöjohtamisen vaikuttamisen sauma, ammattitaidon 
osoittamisen paikka. Mutta miten – sitä tässä teoksessa yritän avata!

Tunteet tuovat hyvin syvässä mielessä samuuden erilaisten ihmisten ja eri-
laisten ryhmien välille. Keskeiset tunteet koetaan ja ilmennetään kulttuurista 
toiseen samalla tapaa. Ilon, surun, häpeän, hämmennyksen, pelon, vihan, 
raivon, rakkauden ja myötätunnon kokemukset ovat kulttuurista toiseen 
hyvin samanlaisia. 
     Tunteiden tuottama samuus mahdollistaa ihmisten toiminnan ennustet-
tavuuden ja uskottavuuden. Rakkaus, turvallisuus, lojaalius, sitoutuneisuus, 
häpeä ja kunnia eivät ole vähäteltäviä tunteita. Ne luovat sosiaalisen yksikön, 
perheen, työporukan, tiimin tai organisaation kulttuuriset pitkospuut – siis 
rakentavat sosiaalisen yksikön maailman järjestyksen.
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Organisaatioteoreettinen tutkimus vahvistaa nykyään tunteiden merkityksen. 
Valtakamppailut, katkeruudet, menestyksen tavoittelut, sitoumukset sekä ilo 
ja rakkaus luovat organisaatioiden tunnemaiseman eli rationaalisen suun-
nittelun, ohjauksen ja kehittämisen piilevät reunaehdot. Näin työelämä ei 
todellakaan ole ajattelun valtakunta eikä tunteiden autiomaa – kuten toisinaan 
tunnutaan ajattelevan.

Tunteilla on vielä yksi työelämässä tärkeä tehtävä. Tunteet suojaavat ihmisen 
minuutta, auttavat asettamaan yksityisyyden rajoja. Organisaatioiden kulttuuri 
on nykyään tunteisiin vetoavien, kauniiden sanojen kyllästämä. Eikö oppivan
organisaation työntekijä olekin hyvä organisaatiokansalainen: tiimiinsä 
sitoutunut, lojaali, innostunut, itseään velvoittava työn sankari? Hän kokee 
menestyksen tiimin menestyksenä ja syyttää itseään tiimin epäonnistumisesta. 
Tai ainakin hänen pitäisi kokea noin, ja jos hän ei noin koe, on hän huono ja 
vajavainen ihminen. 

Tunteisiin vetoavien, kauniiden sanojen kuvaama todellisuus voi todellisuu-
dessa olla ”solidaarisuutta vaativa psykologinen vankila, jota ei saa vankilaksi 
tunnistaa”. Kun riittävästi ylistetään positiivisuutta, siitä tulee ainoa oikea oppi, 
dogmi. Osa tunnekokemuksista määrittyy tuomittavaksi, torjuttavaksi 
tai ainakin piilotettavaksi. 
     Jos näin käy, ihmisen kyky tuntea oikein heikkenee. Tunteet menettävät 
keskeisen tehtävänsä eivätkä enää kykene toimimaan yksilön minän rajojen 
puolustajana. Tällöin ihminen voi ylikuormittaa itsensä, samaistua organisaa-
tioon liiaksi, huolehtia asioista, joihin ei tosiasiassa voi vaikuttaa. Kestävän 
työuran kaari ei toteudu, vaan jossakin vaiheessa ihminen uupuu kuormituk-
sensa alle.

Tämä tunteiden liudentuminen organisaation omaisuudeksi on kestävän työ-
uran kaaren näkökulmasta sosiaalinen loukku ja psykologinen ansa. Ihmiset 
sopeutuvat ja ovat taitavia valehtelemaan itselleen. Ajan myötä toiminnan luon-
tevuus ja erilaisten näkemysten vaihtelevuus vähenevät. Ajatusten ristipölytys, 
aito, demokraattinen ja kehittävä vuoropuhelu käy vaikeaksi. Nämä kuvatut 
piirteet ovat sekä hyvänä pidetyn työn piirteitä että organisaation oppimiskyvyn 
edellytyksiä. Suorin tie ei aina ole nopein tie – aitoa sitoutumista työhön tai 
rakkautta ei komentaen tuoteta. 

Tunteiden liudentamisen organisaation omaisuudeksi kuvasi aikanaan erään 
kauppaketjun toimitusjohtaja: ”Meillä on missio, kaikki ovat yhtä suurta 
perhettä. Kysymys on meistä, ei minusta. Koen olevani vain yksi ratas tässä 
hommassa. Tehtäväni on viedä yrityksen arvomaailmaa eteenpäin. Me olemme 
kilpailuyhtiö. Joka ikinen päivä meillä mitataan, mitä kukin on saanut aikaan. 
Sitä ei kestä ellei halua olla voittaja. Me palkkaamme vain sellaisia ihmisiä, 
jotka haluavat olla voittajia ja pyrkivät siihen vaikka hampaat irvessä. 
Ja ennen kaikkea, työnteon on oltava kivaa”. 

TYÖVOINTI – TODELLISUUDEN TUOTTAMA
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_______________________________________________________________

Taulu 2. TEENKÖ MINÄ TYÖTÄNI 
              VAI TEKEEKÖ TYÖ MINUA? 

Haluan tuntea oikein, haluan että minulla on ääni ja haluan tehdä valintoja, 
joita haluan tehdä! Feminismi on nykyään suvaittu, hyväksytty ja arvostettu 
näkemys. Aina se ei sitä ole ollut. Naisasialiikkeen alkuaikoina sen kantavana 
päämääränä oli tarjota naisille tietoisuus, kieli ja mieli, jonka avulla nainen 
voi kohdata omat tunteensa arvokkaina ja oikeina. Naisasialiike vaati naisille 
oikeutta tuntea oikein; siinä sen radikaalisuus oli. 

Ihmisen elämä jaksottuu tasaisten periodien ja murroskausien vaihteluksi. 
Keskiverto ihminen joutuu työuransa varrella persoonallisuuden luonnollisen 
kehityksen vuoksi muutaman kerran kysymään itseltään: ”Kuka minä olen ja 
minne minä olen menossa – teenkö minä työtäni vai tekeekö työ minua?” 

Humanistinen psykologia tarjoaa merkittävän näkökulman työelämän psyko-
logiaan. Perustaksi tässä riittää toteamus että nykyinen työpsykologia, johta-
miskoulutuksen opit sekä strateginen inhimillisten voimavarojen ohjaaminen ja 
johtaminen ammentavat ytimensä humanistisesta psykologiasta. Siinä ihmisen 
osaksi nähdään tietoisuus, tavoitteellisuus ja halu tehdä itselleen merkittäviä 
valintoja. Tunnettuja edustajia ovat Carl Rogers, Abraham Maslow, Edgar 
Schein sekä nykyään Mihaly Csikszentmihalyi.

Tietoisuuden, tavoitteellisuuden ja merkittävien valintojen ehtona on taito 
tuntea oikein. Tämä taito ei ole itsestäänselvyys, vaan se voi ihmisen kasvaessa 
vinoutua, vääristyä. Aivan pienellä lapsella on luontaisesti kyky tuntea oikein 
– mitä tarvitaan, sitä arvostetaan. Kehityksen kuluessa tuon luontaisen arviointi-
prosessin (tunnetutka, elimistön organistinen arviointijärjestelmä) päälle 
rakentuu tietoinen minä, joka ohjaa toimintaamme.

Minän sisältö ja toimintaperiaatteet kirjoitetaan kasvun ja kasvatuksen proses-
seissa. Kehittyvään minään iskostetaan, yleensä vahingossa, haitallisena pidet-
täviä uskomuksia. Ne opitaan kehityksellisesti varhain, ja yleensä ne muuttuvat 
tiedostamattomiksi. Sen vuoksi ne ovat myös vaikeasti hallittavia. Niiden vuoksi 
ihminen kuitenkin kadottaa todellisen kosketuksen tunteisiinsa ja olemassa-
olonsa syvämieleen. Sen vuoksi on hyvin mahdollinen tilanne, jossa menestynyt 
perheenisä toteaa ”on kaunis vaimo, kaksi mukavaa lasta, iso omakotitalo, koira 
ja minä olen johtaja ja mulla on niin hemmetin paha olla koko ajan, mutta en 
tiedä miksi”.
Kuvattu tilanne saattaa aiheutua ihmisen kehityksen varrella kertyneistä, 
virheellisistä ja haitallisista mutta tiedostamattomista ja syvistä, minän raken-
netta ja tavoitteellisuutta kannattelevista uskomuksista. 
Tällaisia uskomuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 
1) kaikkien ihmisten olisi pidettävä minusta
2) minun on aina oltava täydellisen pätevä ja kyvykäs
3) olen itseni vanki, aina huono ja syyllinen
4) elämä on surkeaa, ellei kaikki ole hyvin ja 
5) olen arvokas vain jos olen hyödyksi toisille.
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Työvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmisen luonnehahmo ja työn vaatimat 
luonnepiirteet soivat toisilleen. Ihmisten johtamisen ja kehittämisen kannalta 
ura-ankkurit ovat erityisen tärkeä luonnehahmon tekijä. Ura-ankkuri koostuu 
erilaisista itseen liittyvistä käsityksistä, motivaatiosta, kyvyistä ja arvoista. 

Me tavoitamme oman ura-ankkurin kuvitellussakin valintatilanteessa. Se on 
se tekijä, jota ihminen ei suostu työurallaan kaupittelemaan, se tekijä, jonka 
hän vaatii kokeakseen työn mielekkääksi. Ura-ankkurit tiedostetaan asteittain 
työuran kuluessa, ja ne kiteytyvät ihmisillä tietoisiksi suunnilleen työuran puo-
livälissä (Schein 1998, Varila 1998). Havaittuja, erilaisia ura-ankkureita ovat 
esimerkiksi johtajuus, asiantuntijuus, luovuus, yrittäjyys, itsenäisyys ja vapaus, 
turvallisuus, auttaminen, haasteiden kohtaaminen sekä elämän kokonaistasa-
painon tavoittelu. 

Pirkon ura-ankkuri muuttui työkokemuksen kertyessä: ”Olin uraihminen. 
Totisesti omistauduin työlle. Nyt olen eri ajatuksissa. Ei autuus urasta ja 
työstä tule. Se tulee tasapainosta. Ura vei minut väärään suuntaan. En ole 
tehnyt todella sellaista mitä olisin halunnut tehdä.”

Paavon ura-ankkuri on puolestaan pysynyt muuttumattoman koko hänen 
työuransa ajan: ”Kaikki duunit, joissa olen viihtynyt, ovat olleet samanlaisia. 
Selkeä perustehtävä. Ja selkeä toimeksianto. Se on siinä. Minä suoritan, hoi-
dan oman tonttini. Oman tontin sisällä tekemisen vapauden on oltava todella 
suuri. Ja omia kykyjä on päästävä käyttämään tontillaan vapaasti, kirjoittamaan 
tekemisensä tavan näkyviin.”

Ura-ankkureita on käytetty henkilöstön strategisessa johtamisessa, kehittämi-
sessä sekä työvoinnin alustan rakentamisessa liian vähän hyväksi. Hyvään 
lopputulokseen päästään useimmissa työtehtävissä monella eri tapaa. Ei ole 
olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa mallia hyvälle toimistosihteerille, sosiaali-
työntekijälle, kauppiaalle, opettajalle tai insinöörille. Ihmisten vahvuudet ovat 
erilaisia ja niiden tavoittaminen ei olisi kovin vaikeaa. Usein riittäisi kun muu-
toksissa kysyttäisiin: ”Millaiset asiat koet työssäsi todella tärkeänä?”

Kun ihminen saa ja voi rakentaa työmenestystään omille vahvuuksilleen, siis 
ura-ankkurinsa varaan, ei tehokas suorittaminen ole pinnistelyä. Ihminen 
todellistaa työssään silloin itseään. Suorittaessaan hän toteuttaa omaa 
sisäistä ääntään ja kutsumustaan. Kauniisti ajateltu ja mietitty; 
kokeileminenkin kannattaisi eikä pelkkä kaunis sosiaalisuuden
julistaminen ja tiimityöskentelyn ylistäminen ole koko maailma.

______________________________________________________________

TYÖVOINTI – TODELLISUUDEN TUOTTAMA
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2.2 TILANNE VIRITTÄÄ TUNTEEN 
______________________________________________________________

”Oman rakkaan seurassa elimistö hykertelee, vihaisen esimiehen tai van-
hemman kohtaaminen voi pelottaa, ihmisten edessä esiintyminen jännittää ja 
ahdistaa, kotona on niin mukava olla kaikessa rauhassa rentoutuneena vailla 

huolia, huijaamisen ja valehtelun kohtaaminen suututtaa, kenties raivostuttaa.”

______________________________________________

Tunteet muuttavat elimistön sisäisen tilan. Ne ovat samanaikaisesti 
ympäristön viestintuojia, toisaalta tulevan toiminnan suuntaajia. Tunteiden 
keskeisin tehtävä on elimistön sisäisen tilan virittäminen tilanteen vaatimuk-
sien mukaiseksi. Niinpä työvointi on yksittäisistä tilanteista yleistynyt tunne-
kokemus, jossa tunteen tuntemusta kuvataan sen ääripäissä selkeän elimistöl-
lisin ilmauksin.

Työvointi on elimistön ilmaus työpaikalla koetusta ja tulevaisuudessa koet-
tavaksi ennakoidusta. Myös ajatukset vaikuttavat siten työvointiin. Kaikkia 
kokemuksiaan ihminen ei yksinkertaisesti tiedollisesti havaitse, vaikka 
elimistö kokemuksiin reagoikin. Näin työvoinnin kokemus voi hämmentää ja 
tuskaannuttaa ihmisen. Hän kenties ajattelee, että hänellä on kaikki työssä 
kohdallaan, miksi hänestä kuitenkin tuntuu pahalta. 

Taipumus itsensä syyllistämiseen omien tunteidensa, pelkojensa ja ajatus-
tensa vuoksi ei ole meissä harvinainen piirre. Monet, erityisesti iäkkäämmät 
työntekijät, ovat saaneet kasvatuksen, joka korosti nöyryyttä, kuuliaisuutta, ja 
kasvojen menettämisen aiheuttamaa häpeää: ”mies se kasvaa räkänokastakin 
vaan ei tyhjän naurajasta”. Ilo ja ylpeys omista suorituksista opetettiin tunteik-
si, joita ei ainakaan saanut näyttää. Näin me korostamme sisimmässämme 
vaatimattoman ihmisen ihannetta. Osaansa on ihmisen tyytyminen ja aina 
löytyy auktoriteetti, joka on paitsi oikeutettu niin myös kykenevä ja halukas 
määrittelemään sisintä arvoamme.
     Taipumus itsensä syyllistämiseen omien tunteidensa vuoksi aiheuttaa sen, 
että kaikkia työvoinnin virittäjiä ei havaita tai ne tulkitaan väärin. Jos ihminen 
syyllistää itsensä, on tuo syyllistäminen usein tiedostamatonta. Ja jos se ei 
sitä ole, niin ihminen mieltää, että hän on ansainnut vähättelevän kohtelun 
osakseen. Tällöin juuri ne työvointiin liittyvät tekijät, joihin voitaisiin vaikuttaa, 
jäävät pimentoon, havaintojen katveeseen.

Tuon päätelmän tein kun kuuntelin ja luin ihmisten kuvauksia työnilon 
kokemuksistaan. Työnilon kokemukset ovat yleensä menestyskokemuksia. 
Jos niitä vielä voidaan toisille kuvata ja keskustella kokemuksista vuorovaikut-
teisesti, niin ihmisellä on kerrankin työelämässä mahdollisuus elää muiden 
kanssa onnistumiskokemuksensa uudelleen. 
     Työnilon kuvausten avulla päästään myös kiinni työyhteisön muuten niin 
helposti katveeseen jäävään maailmaan. Työnilon kokemuksen kuvauksen 
yhteydessä kertoja tuo kokemuksen taustan esiin. Työnilon synty ja poik-
keavuus normaalista arjesta edellyttää nimittäin tavallisen, vallitsevan ja 
normaaliksi koetun luonnostelemista. 
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Ilman valoa ei ole varjoa. Ja tuo varjo on tässä se tausta, jota vasten työnilon 
menestyskokemukset piirtyvät. Näin työnilon kokemukset tuovat esiin 
normaalissa arjessa esiintyviä, työperäistä pahoinvointia tuottavia asioita. 
Rutinoitumisen myötä nuo asiat ovat muuttuneet organisaation rakenteeseen 
tai kulttuuriin liittyviksi tavoiksi. Niistä on tullut arjen osa, joka kaiken tavan-
omaisuutensa vuoksi onkin katseelta piiloutuva. Vastatapauksen eli arjesta 
poikkeavan työnilon kokemuksen taustoituksessa tuo luonnollisesti piiloutuva 
tulee kuitenkin taustoituksena esiin. 

Tämä tärkeä asia on havainnollistettava esimerkin avulla. Tärkeää on tietysti 
työnilon kokemus sinänsä, mutta kuvausten tausta tuo esille asioita, jotka 
liittyvät oleellisella tavalla myös työperäiseen pahoinvointiin. Sitä tuottavat, 
organisaation rakenteeseen tai kulttuuriin liittyvät tavat piiloutuvat luonnol-
lisuutensa vuoksi katseelta. Vastatapauksen eli arjesta poikkeavan työnilon 
kokemuksen taustoituksessa tuo luonnollisesti piiloutuva tulee kuitenkin 
taustoituksena esiin.

Työskentelin aikoinani organisaatiossa, jossa suunnittelijat olivat nuoria, noin 
kolmikymppisiä. Toimistosihteerit olivat parikymmentä vuotta vanhempia. 
Organisaatiossa oli rakenteellinen rankitasapainottomuus. Suunnittelijat olivat 
nuoria, perheettömiä, uransa alussa ja ammatillisesti epävarmoja mutta aka-
teemisesti koulutettuja. Toimistosihteerit olivat kokeneita toimistotyön konka-
reita, suunnilleen viisikymppisiä ja perheellisiä, elämän tuomaa itsevarmuutta 
tuntevia mutta organisaatiohierarkiassa matalalla. Ristiriita syntyi kohtaami-
sissa. Ja tämä paljastui vahingossa työnilon metodin avulla. Toimistosihteeri 
Liisa nimittäin kuvasi työnilon kokemustaan toteamalla: ”…sinä päivänä sain 
hankalan ongelman ratkaistua. Se oli muutenkin ihme päivä. Suunnittelijat 
tervehtivät mua aamulla eivätkä päivälläkään heittäneet raportteja koneelle 
vietäväksi kuin luuta koiralle.”

Rankitasapainottomuus korostui sosiaalisena etäisyytenä. Näin toimisto-
henkilöstö oli tottunut päivittäin huonoon käytökseen (ei tervehditä, paperit 
heitetään pöydälle jne.). Vuosien saatossa tämä piiloutuu. Siitä tulee akvaarion 
vettä, ilma ympärillämme. Sen vuoksi sitä ei tietoisesti havaita eikä siihen 
osata puuttua. Mutta elimistön tunnetutka havaitsee – jokainen ei-arvostava 
toimenpide virittää lievän mielipahan, pettymyksen tunteen elimistöön. Kun 
tämä toistuu vuosien ajan päivittäin, ihminen saattaa ajautua tilaan, jossa hän 
ihmettelee: ”Kaikki on ok, työnantaja on ihan kiva, miksi mulla on niin paha 
olla töissä?” On syntynyt evaluatiivisesti yleistynyt, tiedostamaton työpahoin-
vointi.

Kyseinen esimerkki tuo näkyviin myös henkilöjohtamiseen liittyvän harhan. 
Henkilöstöstrategiaan ja henkilöstöjohtamiseen erityisesti liittyvä ajattelu on 
turhan suoraviivaista ja yksioikoista. Lähtökohtaisesti haemme esiin näkyvim-
mät ja tietoisimmat epäkohdat – sellaiset asiat, jotka johto tai henkilöstö 
kykenee epäkohdiksi nimeämään. Tämä ei ole ennakoivaa johtamista vaan 
”vaatteen parsimista vasta sitten kun reikä on ilmennyt”. 

TYÖVOINTI – TODELLISUUDEN TUOTTAMA
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TUNTEEN VIRIÄMISESTÄ TUNNESÄÄNTÖIHIN

Tunne voi viritä äkillisesti, puolihitaasti tai hitaasti. Äkillinen tunteen viriämi-
nen on pelkistetyimmillään esimerkiksi säpsähdys, joka aiheutuu, kun näem-
me silmäkulmasta auton lähestyvän vauhdikkaasti. Puolihitaasti viriävä tunne 
on kyseessä, kun valmistaudumme vaikkapa tärkeään työpaikkahaastatteluun 
– jännitys kasvaa asteittain. Hidasviritteinen mutta pitkäkestoiseksi muuttunut 
tunnekokemus on esimerkiksi lojaalisuus ja sitoutuneisuus ystävää kohtaan, 
työnilo tai työpahoinvointi, siis työvointi eri muodoissaan. 

Tunteissa on mukana tunteen tuntemus, siis elimistön vastaus ympäristön ih-
miselle asettamaan haasteeseen. Jos ympäristön muutos on nopea ja äkillinen, 
elimistö reagoi silmänräpäyksessä ja valmistaa ihmisen taisteluun tai pakoon. 
Tunne kaappaa ihmisen tajunnan – hän tuli punaiseksi raivosta, vihreäksi 
kateudesta, siniseksi mustasukkaisuudesta. Tunnekaappauksessa tunne vie 
ihmistä. Se aiheutuu todellisesta tai kuvitellusta ympäristön muutoksesta, joka 
refleksin lailla käynnistää kovat tunnekierrokset. Se voi aiheutua myös subjek-
tiivisesti oletetusta eli tajunnassa kuvitellusta muutoksesta, kuten erilaisissa 
pelkotiloissa usein on. 

Tunnekaappaus voi tapahtua paitsi kielteisen, myös myönteisen tunteen 
virittämänä. Olen työnilon tutkimuksissani havainnut, että jos työnilo aiheutuu 
esimerkiksi äkillisestä onnistumisen tunteesta, niin ihminen on pakahtua ilon 
tunteesta. Jos hän kokee joutuvansa peittämään tunteensa, salaamaan sen 
työtovereiltaan, kokemus muuttuu voimistavasta kuluttavaksi. Eräs haas-
tateltavani kuvasi ilon tunteen piilottamista siten, että ilo muuttuu samalla 
mustaksi! 

Tunneteoreettisesti on hyvä, jos tunteet koetaan mahdollisimman aidosti, puh-
taina. Tällöin tiedostetun tunteen ja elimistön tilan välinen suhde on selkeä. Ja 
tunne pystyy informoimaan ihmistä ymmärrettävästi hänen sisäisistä tapah-
tumistaan. Tunteiden puhdas kokeminen on myös niistä vapautumisen kan-
nalta tärkeää. Jos on vihainen, niin sitten on vihainen eikä salaile sitä itseltään. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tunteet saadaan vapaasti ilmaista. 

Tunnesäännöt kertovat miten kulloinkin koettava tunne ilmaistaan sosiaalisen 
yhteisön hyväksymällä tavalla. Tunnesäännöt vaihtelevat ajan, paikan, kult-
tuurin, organisaation ja yksilöiden myötä. Organisaation kannalta on tärkeää, 
että tunteiden ilmaisemisen tavat eivät ainakaan ole ristiriidassa organisaation 
perimmäisen tarkoituksen ja toiminta-ajatuksen kanssa. Tuskinpa tulokselli-
suutta edistää, jos organisaation tunnesäännöstö pakottaa salaamaan tunneti-
lan, joka pursuaa iloa ja energiaa onnistumisen vuoksi, tai vaikkapa piilotta-
maan ammattiylpeyden kokemuksen moninaisten tulkintojen taakse (taulu 3).

Työelämän arjessa tunteet viriävät, toivottavasti, pääasiallisesti maltillista 
polkua pitkin. Tunne on silloin kognitiivisempi, elimistö ei määrää tunteen 
ja ihmisen mielen kulkua yhtä voimakkaasti nopeassa tunnepolussa. Esimer-
kiksi ammattiylpeys on tällainen tunne. Kun sairaanhoitaja toteaa itselleen 
tekevänsä hommansa aina niin hyvin, että siihen ei ole kenelläkään nokan 
kopauttamista, on kyseessä pitkäkestoinen tunnetila. 
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Työnilo syntyy yleensä yksilön oman aktiivisuuden myötä, sen oheistuotteena, 
tavallaan kaupan kylkiäisenä. Työnilo on pitkäkestoinen, maltillinen ja paljolti 
kognitiivinen tunnetila. Työntekijä päättää, syystä tai toisesta, ottaa vapaaeh-
toisesti itselleen haasteelliseksi kokemansa työtehtävän. Tuo haaste voi olla 
esimerkiksi projektinveto tai uuden toimintamallin käyttöönotosta huolehtimi-
nen. Tavallisimmillaan ihminen kuvaa sen seuraavasti: ”Homma kesti kuukau-
sia, mulla oli kädet täynnä duunia ja työryhmä jeesasi. Vastuun kannoin kuiten-
kin minä. Pidin langat käsissäni. Totisesti päivät olivat kiireisiä, mutta homma 
edistyi. Joka ilta olin kovin väsynyt, mutta se oli raukeaa, tyytyväistä väsymystä. 
Se ei ollut mitään niskojen kiristelyä vaan rauhallista oloa.”

Tällaisen prosessin myötä työntekijän tunne siitä, että “myös minä voin 
vaikuttaa työelämääni”, voimistuu. Teoreettisesti kyse on sisäisen kausaali-
attribuution kehittymisestä ja itseohjautuvuuden tunteen vankentumisesta. 
Käytännön johtamistyössä olen omien kokemusteni ja mainittujen tutkimus-
teni perusteella vakuuttunut siitä, että arjen johtamisessa kannattaa ainakin 
kokeilla VVV-johtamista: voimaannutta välittömästi valtauttaen (teoreettisesti 
se ankkuroituu kausaaliattribuutio-tutkimukseen, erityisesti sinnikkyyttä ja 
minäpystyvyyttä painottavaan tutkimukseen, ks. luvussa 3.3).

______________________________________________________________

Taulu 3. AMMATTIYLPEYDEN TUNNESÄÄNNÖSTÖ
             – TAPAUSESIMERKKI

Ammattiylpeyden tunne on sosiaalisesti kiinnostava. Peltiseppä voi todeta 
työtoveristaan maskuliinisesti ilmaistuna: ”Hän taivuttelee peltiä kuin naisia 
ja on todella kova ammattimies.” Sitä vastoin jos kyseinen ammattimies itse 
toteaisi saman, hänen tunneilmaukseensa, ammatillisen ylpeytensä kokemuk-
seensa saatettaisiin suhtautua vieroksuen.

Ammatillisen ylpeyden tunnesääntöjä havainnollistaa haastateltava Pekka. 
Hän on teollisuuskaupungin kasvatti ja toiminut vakituisesti yläasteen kielten 
opettajana noin viisitoista vuotta. Haastattelin hänet yllättäen. 

Pekalle ammattiylpeys on selvästi moniselitteinen tunne. Sitä saa tuntea, 
mutta sen tunteminen ei ole toivottavaa. Ylpeyden suoria ilmaisuja on ehdotto-
masti vältettävä. Jos kuitenkin tuntee ammatillisesta suorituksestaan ylpeyttä, 
eikä ylpeyttä pysty itsestään torjumaan, on sallittua tuoda ylpeyden tunne 
piilotetusti esiin. Vaatimatonta teeskentelemällä on mahdollista luoda tilanne, 
jossa muut huomaavat kehua piilotetun ylpeyden kokijaa. Ylpeyttä ei saa 
ilmaista niin, että ilmaisisi omaa taitavuutta. Muiden on osattava se huomata. 
Ja jos he eivät huomaa, Pekan mieli tummenee.

Omaan koululuokkaan tai yksittäiseen oppilaaseen, myös omiin lapsiin liittyvä 
ylpeys on haastateltavan mukaan hyväksyttävämpi tunne. Oman oppilaan tai 
lapsen onnistumisesta saa tuntea ylpeyttä. Tällöinkin on kuitenkin pyrittävä 
välttämään ylpeyden tunteen näkyminen. Taitavasta suorituksesta ei oppilasta 
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kannata kehua, jotta hän ei ylpistyisi ja kuvittelisi olevansa muita parempi. 
Oman lapsen taitavasta suorituksesta ei muille puhuta – se on leuhkimista. 
On kuitenkin hyväksyttävää luoda tilanne, jossa oman lapsen taitava suoritus 
huomataan. Pekka siis mielsi ammatillisenkin ylpeyden suorat ilmaukset kuk-
koiluksi, mahtailuksi ja toisten alas painamiseksi.

______________________________________________________________

Säännöstön kohteena ammattiylpeys

Säännön          Voiko  Miten                 Kenelle               Milloin
laatu                ilmaista ilmaistaan        ilmaistaan         ilmaistaan

Perustava     Ei oma-           Kierrellen ja          Mieluiten ei          Vain aiheesta ja
    aloitteisesti           kaarrellen,            kenellekään          epävirallisissa
                                                    piilottaen                                                   tilanteissa

Säätelevä     Ei suoraan,           Ei itsekehua,        Vain luotetuille     Ohimennen 
                       toisen osattava    vähätellen            epäsuorasti           keskustelussa  

Tulkitseva     Ei                        Teot puhukoot          Vaatimattomasti   Näkijä 
                                               puolestaan            kenelle vain          kehukoon

______________________________________________________________

Ylpeyden tunne on Pekalle kielletty tunne ja toisaalta kokemuksellista ristirii-
taisuutta tuottava kielletty hedelmä. Tunne on hyväksyttävämpi kuin sen suora 
ilmaiseminen. Ja kun ilmaistaan, niin mutkikkaasti kierrellen ja kaarrellen. 
Ylpeyden tunne ei ole kokijalleen helppo asia myönnettäväksi. Mutta ylpeyden 
tunteen sosiaalisesti hyväksyttävä ilmaiseminen – se vasta taiteen laji onkin.

Ammattiylpeyden tunteen esittämiseen liittyy paljon tunnesääntöjä. Jos am-
mattiylpeydessä on perimmältään kyse siitä, että vaikkapa haastateltavamme 
Pekka haluaisi julistaa työtovereilleen: ”katsokaa minun luokkani tuloksia, 
enkö olekin todella hyvä opettaja” – niin miksi tuo on piilotettava niin moni-
mutkaisen sosiaalisen normiston taakse?

Organisaatioiden käyttämä visionaarinen kieli sekä tunnepuhe suorastaan 
huutavat erinomaisuuden perään. Ylipääsemätöntä erinomaisuutta ja kaikkea 
muuta loistokkuutta viljellään puheissa estottomasti. Kun sitten tuossa orga-
nisaatiossa ihmiset yrittävät toimia hyvin ja menestyksekkäästi, iloita ja tuntea 
myös ylpeyttä omista suorituksistaan, niin kateuden kukka ja onnistumisen 
tunteen mitätöinti viriää. Silloin ainoaksi keinoksi jää ammatillisen ylpeyden 
ja -ilon epäsuora, vaivihkainen ilmaiseminen. Tunteen voimaa antava, elämän 
laatua ja työn mielekkyyttä palveleva vaikutus joudutaan osaksi tai kokonaan 
peittämään, piilottamaan tai torjumaan.

Olen itse työskennellyt työurani aikana viidessä asiantuntijaorganisaatiossa. 
Jälkikäteen arvioituna parhaimpana työpaikkana pitämässäni työpaikassani 
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esimies ilmaisi poikkeuksellisen laaja-alaisesti positiivisia tunteitaan, 
ylpeyttä ja kehuja oman talomme puolesta. Se tunne tarttui työn-
tekijöihin, ja oli tosi kiva kun pystyi ohimennen toteamaan 
työtoverilleen onnistumisensa ja siihen liittyvän ilon tai 
ylpeyden tunteen. 

_____________________________________________________________

2.3 OPPIMINEN KIHLAA TUNTEEN JA TILANTEEN
_____________________________________________________________

Nälkä ajaa ketun liikkeelle, mutta ei osoita tietä kanalaan.
______________________________________________

Tunteiden avulla elimistömme reagoi tilanteiden muutoksiin. Vaikka tunteet 
menevät ja tulevat, niin tilanteittain ihmisen tunteissa on voimakas pysyvyys. 
Samana tai vähintään samankaltaisena toistuva tilanne virittää toistuvasti 
samansuuntaisia tunnekokemuksia. Tilanne ja tunne kihlautuvat. 

Työvoinnin tuntemuksessa on kaksi puolta: reaktiivinen ja itse tuotettu.
Puhtaan reaktiivisena tuntemuksena työvointi on elimistön kokema ja 
ilmentämä, tahdosta riippumaton tunnereaktio tai paremminkin tunnevaste. 
Toisella puolen työvoinnin tuntemusta on tahto, toive ja itsevaikuttavuus, siis 
ihmisen aktiivisuus. Toimintansa avulla ihminen kykenee vaikuttamaan sii-
hen, mitä hän työssään kohtaa. Lisäksi hän kykenee säätelemään sitä, miten 
hän kohtaamansa mielellisesti tulkitsee.

Työvointi on tunteena sekä reaktiivinen että aktiivinen. Sen aktiivinen puoli 
näkyy toimeliaisuutena, reaktiivinen puoli kääntyy sisäiseen kokemukseen. 
Luultavasti näemme ja arvostamme työelämässä vaistonvaraisesti aktiivista 
puolta enemmän. Tämä on kuitenkin virhe. Reaktiivinen puoli ankkuroituu 
arjessa kohdattuun, se luo perustaa, henkistä ja fyysistä tilaa mielekkääseen 
toimeliaisuuteen. 

Aktiivinen puoli kiinnittyy ihmisen toiveisiin, mielikuviin, ryhmäjäsenyyksiin 
ja erinäköisiin lojaalisuussitoumuksiin. Kestävän työuran kaaren näkökulmas-
ta arki vie ja supliikki vikisee; silti työhön kohdistuvia toiveita ja unelmia tar-
vitaan psyykkistä työhyvinvointia tuottamaan ja oma-aloitteista aktiivisuutta 
virittämään. Työvoinnin aktiivista puolta tarkastelemme seuraavassa luvussa 
3. Tässä keskitymme reaktiiviseen puoleen ja siihen liittyviin oppimisen meka-
nismeihin.

Nyt käymme tarkemmin katsomaan niitä mekanismeja, joiden avulla ihminen 
liittää tunteen ja tilanteen toisiinsa. Kihlaus syntyy sopeuttavan eli reaktiivi-
sen oppimisen myötä. Tämän oppimisen muodot ovat habituaatio-oppiminen, 
sensitaatio-oppiminen sekä klassinen ehdollistuminen.
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YMPÄRISTÖKESTÄVYYS OPITAAN
Uudessa työympäristössä ensimmäinen todellinen haaste on oppia riittävä 
ympäristökestävyys. Sen saavuttaminen on fysiologinen prosessi, joka vie 
uudessa työssä parista viikosta muutamaan kuukauteen. Perustava ympäris-
tökestävyys tuloksellisen työn näkökulmasta on saavutettu silloin, kun työssä 
kyetään erottamaan ”ikuinen” taustahäly ja tärkeät ärsykkeet toisistaan. 
Kyse on aistijärjestelmän sopeutumisesta uuteen ympäristöön – anturien 
virittymisestä. Leena arvioi tämän kestäneen itsellään muutaman viikon, 
Maijalla se on jo kestänyt pari kuukautta.

”Vaikka olin kouluni käynyt ja osastoja kiertänyt, niin pari kolme viikkoa kului 
kehitysvammaisten lasten osastolla aloittaessani puolipäivätöissä niin, että olin 
puolikkaan jälkeen valmis kaatumaan sänkyyn. Pikku hiljaa löytyi rytmi, oppi 
erottamaan tärkeät vähemmän tärkeistä”, totesi lähihoitaja Leena tutkimushaas-
tattelussa. Hän vertasi kehitysvammaisten lasten osastoa ensimmäiseen Intian 
matkaansa: ”Intialaisessa suurkaupungissa kannattaa vain olla pari kolme 
päivää yrittämättä tehdä mitään kummempaa. Äänet, hajut, tuoksut, meteli, 
värikkyys, ahtaus, ihmispaljous... kaikki on uutta.”
     Kolmessa viikossa Leenan aistit sopeutuivat, ja hän pystyi erottamaan (sensi-
taatio) tärkeät ja vähemmän tärkeät ärsykkeet. Tärkeä ärsyke edellytti toimin-
taa, vähemmän tärkeä vain ärsykekuormituksen kestämistä, sen äänekkyyden 
vakiotasoon tottumista (habituaatio). Tämä yksinkertainen sopeutumisprosessi 
sai aikaan sen, että vallinnut Leenan kognitiivisen järjestelmän ylikuormitus 
purkaantui.

”Mää totisesti osasin ne hommat, mää totisesti osasin ne. Täällä on samat teh-
tävät kuin aina aiemmin, mutta tekemisen tapa on täysin erilainen. Vuosikym-
menten työkokemuksen jälkeen tuli minulle taas tunne, etten osaa mitään. 
Tuntuu kuin aivotkin välillä kiehuisi. Välillä vien henkisen taakan kotiinkin 
unettomuudeksi”, totesi henkilökiertoon valtiolta kunnalle vuodeksi siirtynyt 
taloushallinnon ammattilainen Maija tutkimushaastattelussa.
     Maijalle ympäristömuutoksen suuruus oli niin suuri, että kokemuksellisesti 
kahdenkymmenen vuoden rutiinit menettivät merkityksensä. Organisaatiokult-
tuuri ja siellä käytettävä kieli poikkesivat entisestä ja työtoverit olivat erilaisia. 
Jo selkäytimessä olevia taitojaan ei Maija osannut käyttää ennen kuin hän 
saavutti tuntemuksen siitä, mikä on taustahälyä tai kuorrutusta, mikä sitten 
taas viestii toimeen tarttumisesta. Näin hän pääsi käyttämään aiempia taitojaan 
– oikea-aikaisesti toimeen tarttuen ja tilanteet paremmin ymmärtäen.

Miten habituaatio ja sensitaatio liittyvät työvointiin? Jos ihmisen työympäristö 
muuttuu jatkuvasti ja nopeavauhtisesti, kenties ennakoimattomastikin, ei ole 
mielekästä olettaa ainakaan lähtökohtaisesti, että työvointi olisi hyvä. Työvointi 
nimittäin kuvaa ihmisen pysyvähköä, kokemuksellista ja yleistynyttä tunnetilaa, 
jonka hän mieltää oman työtodellisuuteensa tuottamaksi.
     Uuteen työhön sopeutumisen alkuvaiheessa ihminen ei välttämättä kykene 
jäsentämään kaaottiseksi kokemaansa ympäristöä. Ihmiselle on annettava aikaa 
sopeutua työympäristöönsä. Aktiivinen ”touhupommi, joka paikan sählä” hakee 
ympäristökestävyytensä kokeilemalla, yrittämällä ja erehtymällä. Sitä vastoin 
”rauhallisempi mietiskelijä” hakee ympäristökestävyytensä katselemalla ja pohti-
malla syitä ja seurauksia.
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Kun organisaatioita kehitetään, harvemmin huomataan pitää organisaation 
rutiineja, vallitsevia havaintomalleja lähtökohtaisesti tärkeinä ja hyvää luovina. 
Kuitenkin rutiinit kantavat arkea. Ne luovat turvallisuuden ja riittävän ennus-
tettavuuden niin henkilöstön kuin johtamisenkin kannalta. 
     Näin ihminen osaa valmistautua tulevan ympäristönsä kohtaamiseen; hä-
nen käsityksensä tulevasta on hänelle turvallisuutta tuottava. Jopa silloin kun 
tuleva kokemus on haasteellinen tai peräti pelottava. Kielteisiä työssä oppimi-
sen kokemuksia tutkiessani havaitsin, että yksilön ammatillisen identiteetin ja 
työhyvinvoinnin tuhoajia ovat erityisesti tilanteet tai sattumat, joissa ihminen 
kokee ”maton vedetyksi jalkojensa alta”. 

Jos kaikki koko ajan uudistuu eli muuttuu, niin ihminen ei voi kehittää tilantee-
seen toimivia rutiineja, automatisoitunutta informaation prosessointia. Näin 
hän joutuu työssään olemaan koko ajan valppaustilassa. Se on kuormittavaa 
nimenomaan rutiinien puuttumisen vuoksi. Vasta rutiinien syntyminen luo 
mahdollisuuden edelleen kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Kokeilkaa-
pa itse ajaa liikenteessä autollanne, jos kaasupoljin ja jarru vaihtavat ennakoi-
mattomasti paikkaa ja joka toinen kuukausi liikennesääntöjä rukataan suuresti.

Henkilöstö kuormittuu aina organisaatiomuutoksissa. Työympäristö muuttuu 
ja tämä muutos edellyttää myös ihmisen havaintojärjestelmän muutoksen. 
Mikä on sen voimakkaammin ihmistä itseään kuin hänen tapansa havaita, 
nähdä, kuulla ja tuntea maailmaansa? Organisaatiomuutokset haastavat ih-
misen tavan havaita. Se kuormittaa, ahdistaa ja tuntuu pahalta – asia, joka on 
vain hyväksyttävä ymmärrettävänä realiteettina ja varauduttava elämään sen 
kanssa aikansa.

Hetkinen, nyt lukija arvattavasti miettii, että kirjoittajahan väittää tasan päin-
vastaista kuin yleensä esitetään. Niin väittää. Jatkuva muutos ei aina kehitä 
ammattitaitoa. Se voi jopa rapauttaa sen, toimia tehokkuuden laskijana ja 
merkittävän oppimisen ehkäisijänä. 
     Asiantuntijuustutkimuksista nimittäin tiedämme, että korkeatasoinen 
suoritus perustuu vakiintuneisiin rutiineihin. Nämä vakiintuneet suoritukset 
käynnistyvät jo hyvissä ajoin, ennen kuin konkreettinen suoritus tehdään. 
Niin paradoksaalista kuin se onkin, on jatkuva muutos kehittämisen oppina ja 
kliseenä itse perusilmiönsä – ihmisen kehittymisen – vastainen ajattelutapa. 

Tämä ei tarkoita, että jatkuva kehittäminen ei olisi mielekästä tai tarpeellista. 
Kyse on pikemmin siitä, että huomaamme kunnioittaa ammattitaidon olemus-
ta. Esimerkiksi ajamisen taito ei ole pelkkää rutiinia. Se on myös suunnittelua, 
ennakointia ja kykyä toteuttaa suunnitelmat. ”Miten ajan Joensuusta Helsinkiin 
turvallisesti, taloudellisesti ja nopeasti?” Kysymykseen vastaaminen toiminnan 
tasolla edellyttää kehittyneet havaintorakenteet, kyvyn käsitellä monipuolista 
informaatiota sekä pitkälle automatisoituneet toimintorakenteet. Kyetäänkö 
näitä vaativia, eritasoisia päättely- ja toimintaprosesseja oppimaan, jos liiken-
neympäristö ja autojen toiminnat muuttuisivat jatkuvasti ja ennakoimattomasti?

Habituaatio- ja sensitaatio-oppimisessa rakentuu työvoinnin perusta. Ne tuot-
tavat kyvyn jäsentää työn ja työympäristön ärsykepommitus kahteen osaan. 
Tärkeät ärsykkeet vastaanotetaan havainnoiksi, joiden merkitys arvioidaan. 
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Vähemmän tärkeät ärsykkeet jäävät huomiotta, peittyvät taustakohinaksi. 
Työvoinnin tasoa habituaatio- ja sensitaatio-oppiminen eivät määritä. Havait-
semisen tavat on opittava ensin.

Henkilöstön ja organisaatioiden kehittämisessä habituaatio- ja sensitaatio-
oppiminen ovat hyviä työvälineitä. Ne auttavat ymmärtämään muutostyösken-
telyn yleistä haastavuutta ja vaikeutta sekä työvoinnin olemusta. Uusia 
organisatorisia käytäntöjä omaksuttaessa nämä oppimisen lajit selittävät niin 
muutosvastarintaisuutta kuin sen lieventymistäkin. Vastaavasti organisaatioon 
sosiaalistuttaessa perustavimmat tietoisen toiminnan määrittäjät siirtyvät 
ihmiseen luonnollisiksi itsestäänselvyyksiksi, tajunnan esteettiseksi koko-
naishahmoksi (organisaatiomaisema muuttuu työntekijän mielenmaisemaksi, 
luku 5).

Ihmisen ympäristöstään oppimat perustavat säännönmukaisuudet ovat nykyi-
sen ympäristökestävyyden ja tulevan kehityksen perusta. Nämä säännön-
mukaisuudet voivat olla operaatioita, temppuja, tiedollisia päätelmiä tai emo-
tionaalisia toimintavalmiuksia. Habituaatio- ja sensitaatio-oppiminen ovat 
yhteisen, ja yhteisöllisesti rakennetun organisaatiokulttuurikokemuksen 
perusta, ehto ja edellytys. 

______________________________________________________________

Taulu 4. ORGANISAATIOMUUTOKSEN 
              HITAUS YLLÄTTÄÄ

Olen seurannut Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston 
muutosprosessia osastonpäällikkönä ja tutkijana. Siinä organisaation rakenne 
muutettiin laadullisesti toiseksi: alueellisesti organisoituneista osastoista 
siirryttiin linjavetoiseen malliin.

Työväenopiston vanha rakenne oli kaksikymmentä vuotta säilynyt ennallaan. 
Osastot vastasivat omilla maantieteellisillä alueillaan kaikesta koulutuksesta. 
Ne olivat alueensa moniottelijoita. Kuuden alueellisen osaston mallista siirryt-
tiin funktionaaliseen linjavetoiseen organisaatioon. Osastojen määrä puolittui 
kolmeen ja koulutuksen suunnittelu toteutetaan keskitetysti.

Rakenteen ja toiminnan uudistus osoittautui paljon kuormittavammaksi kuin 
pystyimme ennakoimaan. Vuodessa uusi organisaatio ei ole vielä juurtunut, 
vaan kaikki toimintamallit elävät ja muotoutuvat koko ajan uusiksi. Tapojen, 
rutiinien etsintä ja niiden valikoituminen yhteisiksi uusiksi tavoiksi on todella 
työlästä ja kuluttavaa. Henkinen luopumisen prosessi vanhan organisaatio-
rakenteen aikana kiinnittyneistä havaitsemisen, toimimisen ja tuntemisen 
tavoista kestää luultavasti kahdesta kolmeen vuotta. 

Habituaatio- ja sensitaatio-oppiminen olivat juurruttaneet ihmisten 
työidentiteetin ja mielenmaiseman rakenteet syvään. Kun nyt noin vuoden 



47

seurannan jälkeen arvioin muutosprosessin etenemistä, uskallan nähdä 
ensimmäistä kertaa ituja siitä, että vuosien saatossa opittujen yhteisen ja 
yhteisöllisesti aikanaan rakennetun organisaatiokulttuurikokemuksen voima 
irrottaa otteensa. Organisaatiomaisema ja niitä vastaavat työntekijöiden 
yksilölliset mielenmaisemat ovat nyt, kahden vuoden suunnittelun ja yhden 
vuoden uudessa elämisen jälkeen, sittenkin muovautumassa uusiksi. 

Muutosprosessin puolimatkan pysäkissä katselen nyt taaksepäin ja mietin, 
mitä olisi voinut tehdä toisin. Rakenteellinen ja toiminnollinen suunnittelu 
toki vei pari vuotta aikaa, mutta se ei ollut loppupiste. Harhauduimme muutos-
työskentelyssä liiaksi näkemään rakenteellisen ja toiminnallisen löytämisen 
muutosprosessin tulokseksi. Emme osanneet mieltää, että siitähän vasta alkaa 
todellisen toiminnallisen rakenteen luominen.

Mikä sitten on tuo mystinen todellinen toiminnallinen rakenne, jonka luomi-
sen vaikeutta emme osanneet emmekä ehkä halunneetkaan nähdä? Arjen 
rutiinit rakentavat ihmisen sopeutumisen, työvoinnin sekä luontumukset eli 
taipumukset käyttäytyä tietyllä tapaa. Ne taas vaikuttavat massan ja tiheyden 
lain mukaisesti. Mikä jatkuvasti luontevana itsestäänselvyytenä vastaan tulee, 
se kyseenalaistamatta vastaanotetaan. Toistoissa, toistoissa, arjen kohtaami-
sissa työntekijän mielenmaisema rakentuu. Niissä vanhasta luovutaan ja uusi 
mielenmaisema muokkautuu. 

Vallitsevien organisaatio-ideologioiden suuntaamina ohjauduimme miettimään 
uuden organisaation haasteita ja kohdattavia vaikeuksia. Se on tärkeä asia 
sinänsä. Ehkä tärkeämpää olisi kuitenkin ollut miettiä työarjen toistuvuuden 
hallintaa. Ei puheilla vaan yksinkertaistaen – tarjoamalla paremmin tilaa ja 
suuntaviivoja toivotulle habituaatio- ja sensitaatio-oppimiselle. Kun 
keskityimme pelkästään ”mitä uutta” -ajatteluun, emme nähneet 
enää rutiinien tuottaman ympäristökestävyyden merkitystä. 

______________________________________________________________
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2.4 KLASSINEN EHDOLLISTUMINEN TYÖVOINNIN 
       RAKENTAJAKSI
______________________________________________________________

Klassisen ehdollistuminen kuvaa oppimisen mekanismin, jonka avulla eli-
mistön tilanmuutos ja ympäristön laadun muutos kytkeytyvät toisiinsa. Tämä 
kytkeymä tuottaa refleksiin verrattavan sopeutumisreaktion – tunnereaktion, 
joka tahdosta riippumatta ”vain” tapahtuu. 
     Klassisen ehdollistumisen merkittävin anti taipuu yhteen lauseeseen: 
klassinen ehdollistuminen selittää oppimisteoriana tilanteen ja tunteen liitty-
misen toisiinsa, niiden keskenään kihlautumisen. 

Klassisen ehdollistumisen mukainen oppiminen on tapahtunut, kun ihminen 
ulkoisen signaalin, merkin, havaittuaan sopeuttaa elimistönsä tilan jo ennakolta 
tulevaa tilannetta vastaavaksi. Kyseessä on elimistöllinen, reaktiivisesti enna-
koiva sopeutumisprosessi, jota vastaava fysiologinen tapahtuminen koetaan 
erilaisina tuntemuksina, tunteina. 

Ehdollistumisen tuloksena syntyy tilanteen ja tunnekokemuksen kihlaus. 
Miellyttävässä ja turvallisessa tilanteessa, jossa yksilön tunnehavainnoinnin 
järjestelmä viestii tilanteen ja yksilön etujen yhteensopivuudesta, vakioisena 
toistuva ärsyke muuttuu miellyttävän tilanteen merkiksi eli merkkiärsykkeeksi. 
Kun merkkiärsyke on opittu, riittää se jo itsessään tuottamaan miellyttävään 
tilanteeseen liittyvän elimistön reaktion – rentoutumisen, myönteisen valppau-
den tai innostuneen odotuksen perhoset vatsaan. Negatiiviseen tilanteeseen 
kytkeytyvä merkkiärsyke opitaan aivan vastaavalla tavalla.

Mitä tarkemmin ottaen klassisessa ehdollistumisessa tapahtuu? Koetilanteessa 
asetamme nälkäisen koiran eteen mehevän pihvin. Pihvi on koiralle ehdoton 
ärsyke. Se käynnistää ehdottoman reaktion, joka on refleksiin verrattavissa. 
Sylki valuu suuhun ja suusta maahan tippoina tai norona. Kyse on fysiologises-
ta reaktiosta, joka tapahtuu luonnostaan, automaattisesti.
     Nyt muutetaan tilannetta siten, että ensiksi soitetaan kelloa, ja vasta sen jäl-
keen asetetaan mehevä pihvi koiran eteen. Muutama kerta riittää muuttamaan 
soittoäänen merkityksen. Siitä tulee ehdollinen ärsyke, joka riittää tuottamaan 
ehdottoman reaktion eli syljen suuhun. Klassinen ehdollistuminen on tapahtu-
nut: elimistön tila muuttuu merkkiärsykkeen havaitsemisen myötä. 

Monet arkielämän tunnetilat selittyvät klassisen ehdollistumisen avulla.  
Asia havainnollistetaan kahden esimerkin avulla. Tarkastelemme viikonlopun 
aamukahvin aikaa sekä toisaalta työhön sitoutumista arkirakkauteen verrat-
tavissa olevana tunnetilana.

1) Aamuisin kahvinkeittimen porina on monelle riittävä merkki (ehdollinen 
ärsyke) tuottamaan mielihyvänä tuntuvan odotuksen. Kahvi ja sanomalehti, 
rauhallinen kiireetön tuokio sekä tulevan päivän mietintä luovat hyvän mielen. 
Keittimen porina käynnistää koko tilanteeseen liittyvät elimistön tunnemuistot. 
Porina on ärsyke, joka jo itsessään riittää tuottamaan noihin vielä toteutumat-
tomiin mutta jo lähellä asioihin liittyvät mielihyvän tuntemukset.
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2) Mitä tapahtuu kun ihminen sitoutuu? Ajatellaanpa kysymystä sosiaalisen 
elämän pienimmän alkusolun, parisuhteen rakentumisen kautta. Suljetaan 
kuitenkin tarkastelusta äkkirakastuminen, joka jätetään mysteeriksi. Arkirak-
kauden prosessi noudattaa oppimisteoreettisia lainalaisuuksia. Ensimmäisellä 
kahdenkeskisellä tapaamisella käydään kenties ulkoilemassa. Mieleen jää 
tuntemus ”siinä oli mukava ihminen, olin rento ja nautin jutustelusta”. Soitel-
laan ja tapaillaan, elimistö viestii rauhallista hyvää oloa näiden tapaamisten 
jälkeen. Mennään elokuviin, konserttiin ja askel askeleelta yhä luontevammin 
yhteiseen aikaan.
     Yhteisten kokemuksien kertyessä suhteen tunneperusta vankentuu. 
Kokemuksien on alkuvaiheessa oltava valtaosaltaan myönteisiä, sillä 
hylkäämiskynnys on alussa herkkä. Hyvien, elimistöllisesti määräytyneiden 
tunnekokemusten määrän lisääntyessä hyvän olon kokemus tuon ihmisen 
seurassa vakiintuu. Yhä vankemmin on tunne että ”meidän on hyvä olla, 
meidän elämämme ja minun elämäni ne yhteen soppii”. Niin tai näin, kyse on 
kuitenkin sitoutumisesta toiseen tai meihin sekä yleistyneestä, ensisijaisesti 
elimistön (sydämen) ja toissijaisesti mielen (tahdon ja kognition) tuottamasta 
tunnetilasta.

Uuteen työpaikkaan sopeutuminen voidaan ajatella analogiseksi ilmiöksi rak-
kauden tunteen kehittymisen kanssa. Miksi rakkauden kehittymisen prosessi 
sopii vertailukohdaksi työhön sitoutumisen ja ammatti-identiteetin kehittymi-
sen prosessia silmälläpitäen? Vastaus on yllättävän yksinkertainen: työhön 
sitoutumisessa ja ammatti-identiteetissä on kyse ennen kaikkea tunteesta, 
toissijaisesti tahdosta ja vasta aivan lopuksi rationaalisesta päättelystä. 

Yllä esitetty päätelmä vaatii kuitenkin lisää pohdintaa. Jos työhön sitoutuminen 
on myös tahdon asia, niin miksi ihmisiä ei voi komentaa tai ohjata sitoutumaan 
työhönsä? Vastaus löytyy tarkastelemalla rakkauden olemusta. Avioliittolu-
pauksessa todetaan ”tahdon rakastaa niin myötä- kuin vastoinkäymisissä”. 
Tuossa lupauksessa korostuu tahto, motivaatio rakastaa aviopuolisoaan. 
Vaikuttaa siltä, että päättelyketju ajautuisi umpikujaan. Toisaalta eräs tutkitta-
va totesi kuvauksessaan: ”Miten kuluttavaa on uskotella itselleen, että rakastaa 
aviopuolisoaan.” Rakkauden tunteen elimistöllinen komponentti (on hyvä olla 
toisen läsnä ollessa) oli haipunut, jäljellä oli enää tahto.

Työelämän motivaatio- ja sitoutumisteoreettisessa keskustelussa harvemmin 
huomataan, että elimistön tukea vailla tunne on kovin haavoittuvainen! Mikäli 
tunne on pelkästään tahdollisen tai tiedollisen komponentin varassa, on sen 
voima eli kantavuus elämässä tilannekohtaisesti neuvoteltavissa oleva asia, siis 
murtuvainen.
     Tahto vaatii tuekseen tunteen fysiologisen puolen eli elimistön tuen (työ 
tuottaa mielihyvää, kumppania ajateltaessa lämmin tuulahdus käy elimistössä 
ja mielessä). Työelämässäkin sitoutuminen tai lojaliteetti tarkoittaa tunne-
peräistä samaistumista työnantajaan ja työnantajan etuun. Tällöin työtä, 
velvollisuuksia ja vastavuoroisuuksia arvotetaan muistakin lähtökohdista 
kuin pelkästään omana etuna. Usein tällaisen sitoutumisen tason omannutta 
työntekijää kutsuivat ammattitoverit nimityksellä ”työnantajan mies”.

TYÖVOINTI – TODELLISUUDEN TUOTTAMA
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______________________________________________________________

Taulu 5. LUOTTAMUS JA SITOUTUMINEN  
              OVAT VERKOSTOJEN HAASTE

Onko sitoutumisprosessin ja tunteen neuvoteltavuuden pohtimisella hyötyä 
työelämän kehittämiseksi? Työelämä vaatii verkostoitumista ja joustavuutta. 
Toimivat verkostot edellyttävät suurta luottamusta toimijoiden kesken. Työt ja 
hankkeet toteutetaan partneriverkostoina, joissa työskentelevät ihmiset ovat 
paitsi eri organisaatioista, niin myös alueellisesti etäällä toisistaan. Joustavas-
ti toimiva verkosto vaatii erittäin paljon luottamusta. On luotettava toisen 
työntekijän osaamiseen, sanan pitämiseen, kunniallisuuteen ja aikeiden 
selkeyteen. On kyettävä luottamaan työntekijöiden ohella verkostoissa toimi-
vien yritysten ennakoitavuuteen. 

Kovasti yksinkertaistaen verkostoissa tarvitaan sekä pätevyysluottamusta että 
suhdeluottamusta. Pätevyys, taito on selvitettävissä. Ja jos usko toisen osa-
puolen osaamiseen horjuu, se on kyllä palautettavissa takaisin. Mutta jos 
usko tai luottamus toisen osapuolen aikeisiin, rehellisyyteen horjuu, niin täl-
laisen suhdeluottamuksen rakentaminen uudestaan on hidasta ja vaikeaa. 
Mitä verkostoituneemmin työskennellään, mitä harvemmin nähdään verkos-
ton muita toimijoita, sitä enemmän on verkostoa rakennettaessa pohdittava, 
miten rakennetaan jo aivan alkuvaiheessa riittävä suhdeluottamus! Siis 
sellainen suhdeluottamus että ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa ei 
käynnistyisi tyypillinen verkoston ”flash-out”-räjähdyskierre. Siinä turhauma 
ja epäluulo kiihdyttävät itseään yhä uusiin turhaumiin ja epäluuloihin. Lievim-
millään verkosto muuttuu kyräilyksi, pahimmillaan hajoaa epäluottamukseen, 
jolloin myös sitoutuminen siihen hajoaa pirstaleiksi kuin kristallilasi.

Olen vetänyt projektia isossa verkostossa, toiminut työntekijänä monissa kou-
lutuksen verkostoissa ja hankkeissa. Ohjeeni luottamuksen rakentamiseen 
verkostoissa on seuraava: verkoston toimijoiden on alussa tavattava toisiaan 
useammin kuin tuntuu tarpeelliselta. Vaikka tämä saattaa tuntua tarpeet-
tomalta ”psykohumpan” rakentamiselta, niin uskon ohjeeni avulla 
”psykohumpan” nimenomaan minimoituvan ja verkoston 
kykenevän alkuvaiheen kiinteytymisen avulla 
päämääräsuuntautuneeseen työhön.

_____________________________________________________________
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MERI SYNTYY PISAROISTA MUTTA PISARA LÄVISTÄÄ 
PELTIKATON 

Kun ihminen kokee pysyvää työnteon autuutta tai etovaa työpahoinvointia, 
on kyse ajan ja paikan rajoitukset ylittävästä yleistyneestä tunnekokemuk-
sesta. Tällaisiin yleistyneisiin ehdollistumiin on arkielämässä melko turhaa 
hakea yhtä ja yksittäistä ehdollistumistilannetta. Kyse on pääsääntöisesti 
arkisten työkokemusten tuottamien ehdollistumien laadun kasautumisesta. 
Jos verrataan myönteisten ja kielteisten ehdollistumiskokemusten määrää ja 
oletetaan niiden olevan muutenkin verrannollisia, voidaan todeta, että työvointi 
on hyvä, mikäli positiiviset ehdollistumiskokemukset dominoivat. 

Tässäkin kaivataan havainnollistus. Parisuhde on oikea ”esimerkkien meri” 
osoittamaan, miten suhteessa syntyvien kokemusten massan ehdollistava voi-
ma tuottaa pysyvähkönä pidettävän asennoitumistaipumuksen. Laajennamme 
sitten päättelyä askel askeleelta kohden henkilöstöstrategiaa ja organisaatio-
muutoksia. 

Esimerkki: Olen kuullut useamman miehen päivittelevän vaimon kylmäkis-
koisuutta. Hämmennys on suuri, kun he havaitsevat, että kahden viikon pin-
nistely ilman ”ansaittuja iltakaljoja”, ei palauta vaimon iloa ja rakkautta. Sehän 
on jo riidanhaastoa. Niinpä niin. Ehkä vuosien myötä syntynyttä ”ansaittujen 
iltakaljojen” ehdollistumisen määrällistä merta ei niin vain tyhjennetä.

Vastaava tilanne tulee työelämässä eteen kun yritetään vaikuttaa työntekijöi-
den keskinäisiin suhteisiin tai organisaation kulttuuriin. Jos organisaatio on 
koko historiansa ajan suuntautunut virheiden välttämiseen sekä juurruttamaan 
henkilöstöönsä kysymyksen ”Saako näin tehdä?”, ovat nuo asenteet vuosien 
saatossa klassisen ehdollistumisen kautta iskostuneet ihmisten alitajuntaan. 

Organisaatioissa kyllä yleensä nähdään välien kireydet. Ja yhdessä helposti 
jopa sovitaan, että nyt on aika siirtyä kyräilyn ja kontrollin kulttuurista inno-
vaation ja sallivuuden kulttuuriin. Tuollainen organisaatiokulttuurin muutos 
positiivisempaan, yleisinhimillisempään suuntaan oletetaan helpoksi. Ajatel-
laan, että hyvin toteutettu ja nimekkään kouluttajan vetämän koulutuspäivä 
riittää. Koulutuspäivä päätetään yhteiseen ”nyt saa innovoida ja yrittää, iloit-
kaamme virheistämme, yhdessä opimme” -julistukseen.

Kuvattu organisaatiomuutos vaikuttaa siirappisen mukavalta, kaikkea kivaa 
kaikille. Niinpä se oletetaan helpoksi. Kuitenkin aiempi organisaatiokulttuuri 
on kaikessa muuttunut ”ihmisten sisäiseksi mielenmaisemaksi”. Organisaa-
tion arvot, tottumukset, toimintamallit, säännöt ja normit ovat muodostuneet 
ihmisten luontumuksiksi, automaattisiksi reflekseiksi, tulkintamalleiksi sekä 
– outoa kyllä – jollakin tapaa turvallisiksi. 

Teoreettisemmin: Tilanne ja tunne ovat kihlautuneet ja tuottaneet laajalti 
yleistyneen suhtautumistaipumuksen. Kihlautumisen pysyvyyttä tukee habi-
tuaatio- ja sensitaatio-oppimisen avulla täysin automaattiseksi ja tiedosta-
mattomaksi muuttunut tapa valikoida jo ennakkoon ”sopivat” merkkiärsykkeet. 
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Käytännössä ainoa tapa muuttaa organisaation henkilöstön taipumusta ”saako 
näin toimia” -tyyppisestä kyselemisestä luovemmaksi ja dynaamisemmaksi on 
hivuttavan pitkäaikainen arjen kehittäminen, sen kehittäminen, mitä todella 
työpaikalla tapahtuu (myös luku 5). 

On pitkäjänteisesti vaikutettava arjessa kohdattavaan sekä tuettava ihmisissä 
tapahtuvaa, asteittaista havaitsemisen tapojen uudelleenorganisoitumista. 
Kestävän työuran kaaren kannalta on kiintoisaa havaita, että uuden oppimi-
sen hyvää tukemista saattaakin olla poisoppimisen edistäminen! – elämän ja 
henkilöstön kehittämisen paradoksi siis. 

Henkilöstöstrateginen työ on yksi tapa yrittää muovata sitä, mitä ihminen 
kohtaa työnsä arjessa. Telakan henkilöstöjohtaja määritteli haastattelussamme 
henkilöstöstrategian: ”Meille henkilöstöstrategia tarkoittaa tasan tarkkaan 
tapaa, jolla henkilöstöä tässä talossa kohdellaan.”
     Tuo määritelmä iskee suoraan henkilöstöstrategisen ajattelun ytimeen. 
Jokaisella organisaatiolla on aina henkilöstöstrategiansa, sillä se on talon tapa 
kohdella henkilöstöään. Onko se paperille kirjoitettu vai pelkästään käytäntöi-
hin rakentunut, onkin sitten jo toinen asia. Jos henkilöstöstrategia on kirjoitet-
tu, se varmistaa ainakin sen, että on tietoisesti yritetty miettiä sitä. Kuitenkaan 
henkilöstöstrategian tietoisuus ei myöskään ole mikään itseisarvo. 
     Tehdäänpä vastakysymys: jos organisaatio toimii tuloksellisesti, tulevaisuu-
teen luotetaan ja henkilöstön työvointi on optimaalinen, niin mitä lisäarvoa 
henkilöstöstrateginen työ tuo tullessaan? Uskon hyvin henkilöstöstrategisen 
työn kantavan. Se on huolellisesti tehtävä, varmistettava käytäntöön sen 
soveltuvuus sekä sen mitattavuus. 

Kunnallisen hallinnon ja päätöksenteon tehtävä on ihmisten palveleminen. 
Toimijoita on paljon ja useimmilla on oma mielipiteensä palvelutehtävien 
keskinäisestä painoarvosta ja tekemisen tavoista. Tämä luultavasti aiheuttaa 
yleisesti tasapainottelun tarpeen erilaisten arvojen ja näkemysten suhteita 
punnittaessa. 
     Oman kokemukseni perusteella julkisessa hallinnossa ihmiset turvautu-
vat työssään ohjeistuksien metsästykseen ongelmatilanteiden ratkaisijana. 
Jokaiseen ongelmatilanteeseen pitäisi löytyä malliratkaisu. Ne luovat tukea 
ja turvaa, erityisesti silloin, kun työtehtävän syvän mielekkyyden ymmärtämi-
nen on vaillinaista tai kehittymätöntä. Suunnitelmista ja muodoista tulee 
tärkeämpiä kuin niiden ehkä pitäisi ollakaan.

Kunnallisessa hallinto-organisaatiossa kohtasin yliopistojen, täydennyskou-
lutuskeskusten ja liikeyrityksen jälkeen uuden maailman. Mitä pienimpään 
asiaan piti löytää ohje tai ainakin saada esimiehen lupa. Olin tutkijan urallani 
paneutunut erityisesti itseohjautuvuuden tutkimiseen. Sain kokea erään yk-
sikön kasvun itseohjautuvuuteen ja autonomiseen työntekoon. 

Kolmen vuoden ponnisteluidemme jälkeen olimme muuttuneet itseohjautu-
viksi. Porukkamme ei enää kysellyt jatkuvasti lupia jos johonkin asiaan, vaan 
he päättivät itse. Vetäjämme sai johtamisuransa parhaan palautteen, kun hän 
kuuli sattumalta arkisen keskustelun. Siinä työtoveri kysyi työtoveriltaan: ”Mik-
si meillä ei ole enää sellainen kiire kuin aiempina vuosina aina?” 
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”No, se johtuu uudesta vetäjästä, joka ei koko ajan sotkeudu meidän hommiin.”

Vetäjä koki palautteen todelliseksi, kun se tuli sattumalta. Hän kertoi muille 
ilonsa, ja se todella näkyi hänessä. Minulle taas tutkijana tuo palaute osoitti 
itseohjautuvuuden, valtauttamisen sekä autonomian toimivan. Ne ovat periaat-
teet, joihin uskon edelleen. 

Habituaation, sensitaation ja klassisen ehdollistumisen periaatteiden 
tunteminen auttaa näkemään työpaikan oppimisympäristönä, jatkuvana 
ärsykepommituksen ympäristönä. Tämä jatkuva ärsykepommitus muovaa 
ihmistä vuosien saatossa, jopa identiteettiä ja persoonallisuutta myöten. ”Olen 
ylpeä siitä, että olen koko ikäni ollut Finnairin mies”, totesi lentokoneasentaja 
viisikymppisenä. 

Työmarkkinoiden sanotaan arvostavan hyvää tyyppiä. Tämä näkyy työpaikka-
ilmoituksissa. Helsingin Sanomissa haettiin tuotekehityspäällikköä ja ostajaa 
muutama kuukausi sitten. Taitotiedon lisäksi toivottiin oma-aloitteisuutta, 
pitkäjännitteisyyttä, positiivista tulosnälkää, yhteistyökykyä, intoa asiakaspalve-
luun sekä avoimuutta ja iloista asennetta. Nuo ovat ihmisen ominaisuuksia, 
piirteitä, joiden takana vaikuttaa tunne – klassisen ehdollistumisen kautta 
säätynyt toiminnallinen taipumus. 
     Työpaikka jalostaa vuosien saatossa ihmisistä esiin sellaisen toiminnallisuu-
den, sellaiset piirteet, joita se todellisuudessa suosii ja tukee – olivat nämä piir-
teet myönteiseksi tai kielteiseksi arvioituja. Inhimillisesti katsoen on ikävää, 
että yksikin voimakas tunnekokemus voi synnyttää pysyvähkön, ihmisen hyvin-
vointiin kielteisesti vaikuttavan ehdollistumisen, jonka purkaminen on työlästä 
ja vaikeaa. 

______________________________________________________________

Taulu 6. KIELTEINEN OPPIMISKOKEMUS JA  
              SEN POISOPPIMINEN

Kielteinen oppimiskokemus voi muuttua voimistavaksi, jos se kyetään 
käsittelemään. Joskus kielteinen oppimiskokemus on niin voimakas, ettei sitä 
osaa heti käsitellä. Kuvaan oman kielteisen oppimiskokemukseni.

Oppimiskokemukseni tuotti minuun kerralla pysyvän taipumuksen voimakkaa-
seen ahdistuneisuuteen, kun vain merkkiärsykkeet ovat sopivat. Uskon, että 
näin havainnollistuu, miten klassinen ehdollistuminen todellakin toimii ihmi-
sen tunnekokemuksien selittäjänä: tilanteen ja tunteen voimakas yhteenliitty-
mä voidaan oppia jopa kerrasta. 

Ihminen ei ole kuitenkaan ehdollistumisensa vanki, jos hän uskaltaa poisoppia.
Kielteinen oppimiskokemukseni on murrosiältä, mutta se muuttui aikanaan 
työuraani selkeästi haittaavaksi. Siitä oli vapauduttava tai oma työura ei olisi 
ollut mahdollinen nykyisen kaltaisena. Helppo muutos ei ollut, mutta se oli 
mahdollinen. Samalla esimerkki osoittaa positiivisesti sitä, että työvointiin 
kykenemme todellakin vaikuttamaan paitsi organisaatiokulttuurin avulla, 
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niin myös oman tahtomme avulla. Hyvin toimiessaan organisaatiokulttuuri 
jopa vapauttaa ihmisiä turhista, haitalliseksi muuttuneista ehdollistumistaan. 

Kielteinen oppimiskokemukseni on tavallinen. Tavallinen myös siten, että luu-
lin pitkään sen olevan harvinainen. Jouduin murrosikäisenä pitämään elämäni 
ensimmäisen esitelmän, englanniksi. Tunnekokemus oli voimakas. Sydän 
tykyttää kahtasataa, ääni tärisee, pääkoppa hajoaa eikä sanoja löydy.      
     Tunnekokemus jäi pysyväksi reaktiotaipumukseksi. Vuosikymmenen ajan 
ahdistusreaktio laukesi päälle aina kun puhuin englantia. Se ei yleistynyt mui-
hin tilanteisiin, teorian mukaista sekin. Vapauduin tunneloukustani kolmi-
kymppisenä. Päätin osallistua työväenopiston englannin keskusteluryhmään. 
Alun änkytyksen ja ahdistusten jälkeen sanojakin rupesi pikkuhiljaa löyty-
mään. Parin vuoden päästä keskustelin jo ventovieraidenkin kanssa englan-
niksi ilman, että sydän rupesi hakkaamaan kahtasataa. 

Ahdistukseni katosi niin hyvin, että kirjoitin aikoinani seuraavan tekstin: 
”Olen 7–8 vuotta käynyt samassa englannin keskusteluryhmässä työväen-
opistossa. Kielen oppimisen ohella anti syntyy ihmisten kirjosta, heidän 
kuulemisestaan. miellyttävästä ilmapiiristä ja taukokahvittelusta. Ja opetta-
jasta, joka ammattitaitonsa ja pedagogisen etiikkansa vuoksi on kasvatus-
tieteilijälle sielun ja silmän ilo.”

Kauniisti sanottu, mutta epätäsmällisesti. Siispä korjataan asia teoretisoimalla 
se: yllättävä, pelottava tilanne, viritti kerralla voimakkaan ahdistusreaktion. 
Englannin kieli muodostui pelottavan tilanteen symboliksi, merkiksi. Sanojen 
sanomisen tarve riitti myöhemmin ahdistusreaktion käynnistymiseen. Ahdis-
tusreaktio purkautui käyttäen henkisen karkaisun menetelmää itseeni. Hakeu-
duin helppoihin englannin kielen käyttötilanteisiin. Kun sellaisessa 
kahdettakymmenettä kertaa avaa suunsa, pikku hiljaa elimistö tottuu.

Oppimispsykologiasta tiedämme kuitenkin, että kerran muodostunut reaktio-
taipumus ei katoa koskaan. Niinpä sama ahdistusreaktio käynnistyy edelleen, 
jos koen englannin käyttötilanteen liian haastavaksi. Tämä ei kuitenkaan ole 
ongelma, sillä olen oppinut säätelemään haastavuuden kokemustani. Opti-
mismi ihmisen muutoksen mahdollisuudesta ei siis ollut aiheeton, vaan haas-
tavuuden rajaus teki optimismista ainoastaan katteellisemman, täsmällisem-
min perustellun.

Päätelmä työvointiin: Klassinen ehdollistuminen on keskeinen oppimisen 
muoto, kun ihminen sopeuttaa ennakoivasti elimistönsä tilaa ympäristönsä 
haasteisiin vastaavaksi. Työpaikan arjessa kohtaamme jatkuvasti pieniä eh-
dollistumistilanteita, jotka muuttavat elimistömme tilaa. Kaikkia tapahtumia 
emme edes havaitse tietoisesti, mutta silti elimistömme rekisteröi ne. Näin 
ihmiseen syntyy työpaikassaan erittäin suuri ehdollistumisten massa. 
Virittyvä tunnetila on hänen toimintansa ja ajattelunsa lähtökohta. 
Työvointi kuvaa tuon ehdollistumisten meren laadun muutamalla 
sanalla – etoo tai samppanja kuplii suonissa. 

______________________________________________________________
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Klassinen ehdollistuminen on työnvointia selittävänä oppimisteoriana optimis-
tinen. Työvointi on kokemusten summa. Kokemusten todellisuuden tunnus-
taminen on henkilöstöjohtamisen ja -strategian kannalta selkeä edistysaskel. 
Henkilöstötyö saa näin aiempaa enemmän teoreettista pitävyyttä sekä käytän-
nöllistä relevanssia, toiminnan tilaa itselleen. Yksittäisten kokemusten ei 
tarvitse olla tunnesävyltään myönteisiä. Kunhan kokemuksista useimmat ovat 
myönteisiä, niin vuosien myötä ihmisten aiemmat, elämää ja menestyksellistä 
työntekoa haittaavat klassiset ehdollistumat purkautuvat.
     Kun työvoinnin lähtökohdaksi hyväksytään todelliset kokemukset työpai-
kalla, jopa niin ettei niiden kokija kykene niitä artikuloimaan, niin työvointiin 
vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. Sen myötä kyetään aiempaa täsmäl-
lisemmin, ennustettavammin, edullisemmin sekä vaikuttavammin tukemaan 
kestävän työuran kaarta – ja tietysti myös työvointia itseään!

1) Todellisten työkokemuksien määrään ja laatuun kyetään vaikuttamaan. 
Samalla vaikutetaan tietysti myös ihmisten työnvointiin. 
Henkilöstöjohtajan ja kehittäjän näkökulmasta kokemuksien määrään ja laa-
tuun vaikuttaa erityisesti konsernin, divisioonan, organisaation sekä työyksi-
kön henkilöstöstrateginen työ. Ne voi hahmottaa kokemuksia konkretisoivaksi 
suppiloksi. 
     Konsernin henkilöstöstrategiset valinnat ovat laajoja ja abstrakteja. 
Divisioonissa puhutaan jo konkretisoivista periaatteista, jotka muuttuvat 
virastotasolla eläväksi sanaksi. Näin konsernin henkilöstöstrateginen työ luo 
henkilöstön kohtaamien kokemusten asteittain tarkentuvan suppilon – siis 
kokemusavaruuden karkeat puitteet ja suuntaviivat, tai toisin sanoen, optiot ja 
kannuste-avaruuden.

2) Ihmisten todellisiin kokemuksiin vaikutetaan arjen hallinnan avulla. 
Arjen hallinnassa keskeistä on ihmisten kohtaamisten hienovarainen säätely – 
pelkästään hyvät ja huomaavaiset tavat kantavat pitkälle. Ne luovat tilaa ihmi-
sen ympärille, tilaa joka auttaa ihmistä ennakoimaan, miten häntä lähestytään. 
Ja ne tarjoavat samalla mallin, miten hän lähestyy muita. Hyvät tavat tekevät 
ympäristön ennustettavammaksi ja lisäävät myönteisten kokemusten määrää. 
     Tällöin myös yksilön tunnehavainnoinnin järjestelmän tiedostamattomassa 
tasossa alkaa positiivisten ja negatiivisten kokemusten määrällinen suhde 
muuttua. Se vie aikansa, kuten havaitsimme kahdesta aiemmasta esimerkistä. 
Ajan myötä kokemusten muuttunut laatu kuitenkin murtaa itsensä ihmisen 
olemukseen. Työssä opitaan myös viihtymään. Työhön liitettävät tunteetkin 
ovat enemmän myönteisiä kuin puolustautuvan kuluttavia. Mahdollisuus työn 
imuun tai työn iloon on syntynyt. 
     Hyvät tavat ja rutiinit parantavat yhteisön ennustettavuutta. Ihmisen luot-
tamus työyhteisöönsä ja omiin työkavereihinsa paranee. Koko ajan ei tarvitse 
murehtia asemaansa. Samalla kun oma luottamus muihin paranee, paranee 
myös kyky kunnioittaa toisten työntekoa. Näin työyhteisössä valvonnan tarve 
vähenee ja yhä luonnollisemmaksi käy se, että jokaisella on työyhteisössä oma 
tonttinsa, josta huolehtii ja vastaa! Arjen hallinta ja hyvät tavat ovat tilanteen 
lähtökohta. Ne auttavat kokemaan työn mielekkäänä, sellaisena työnä, jossa 
koetaan tärkeyttä, luottamusta ja arvokkuutta.
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3) Työvointiin vaikutetaan myös muuttamalla kokemuksiemme tulkintatapoja. 
Ihmisen elämänhistorian tuottamien kokemusten tulkintatavan muutoksesta on 
kyse, kun puhutaan voimaantumisesta, itsensä valtauttamisesta tai kriittisestä
itsereflektiosta. Pääkohteena näissä vaikuttamisyrityksissä on aina yksilön 
narratiivi itsestään – kutsutaanpa sitä sitten elämänhistoriaksi, elämäntarinaksi 
tai vain ihmisen kertomukseksi.
     Aikoinaan esitettiin iskulauseena ”ei ole koskaan liian myöhäistä saavuttaa 
hyvää lapsuutta”. Aikamme työelämään sovellettuna lause kuuluisi ”ajattele 
positiivisesti niin työpahoinvointi katoaa”. Syvimmältään näissä ohjelmissa 
pyritään siihen, että menneisyyden ja nykyisyyden uudelleentulkinnan avulla 
mielletään itsevaikuttavuus, siis kyky luoda oma tulevaisuus aiempaa suurem-
maksi. 
     Epäilemättä positiivisen ajattelun koulutuksilla on oma tilansa ja paikkansa, 
jolloin ne toimivat hyvin. Mikäli työ koetaan mielekkääksi, palkitsevaksi ja 
sopivasti kuormittavaksi, niin voimaannuttavat ja valtauttavat koulutusohjelmat 
auttavat löytämään edelleen lisää “potkua”.
     Jos ihminen kokee työpahoinvointia, niin tällaiset ohjelmat syyllistävät 
nimenomaan hänet itsensä. Niiden viesti on, että työpahoinvointi on tila, josta 
ihminen on itse vastuussa. Hänen omat havaintojen tulkintatapansa ovatkin 
äkkiä pahoinvoinnin lähde ja tuottaja. Työn ja työympäristön säätelyn puutteet 
kääntyvätkin lähtökohtaisesti yksilön omaksi viaksi. Objektiivisesti tapahtunut 
kokemus on väärin tulkittu, jos se aiheuttaa yksilölle työpahoinvointia. Tällöin 
syyllistymisen ja syyttämisen kehä vain kiristää otettaan.

2.5 KEHITTÄMISEN KOHTEEKSI KOHDATTAVA – KOONTI
______________________________________________________________

Työvointi on toiselta puoleltaan reaktiivisen oppimisen tulos. Ympäristöön 
sopeutumisen keino on havaintojärjestelmän tiedostamaton muovautuminen, 
siis reaktiivinen oppiminen. Se näkyy habituaatio- ja sensitaatio-oppimisen 
tuottamana taitona kestää päivän kiireiden tuottama ärsykepommitus musertu-
matta sen alle. Riittävän, välittömän selviytymisen ja kuormittavuuden näkökul-
masta tämä taso saavutetaan yleensä kuukaudessa tai kahdessa.

Kun työntekijä toteaa työhyvinvointikyselyssä, että hänen työhyvinvointininsa 
on melko hyvä, työympäristönsä tyydyttävä, työtehtävänsä melko kiinnostavia 
ja pomot kohdallaan, niin hänen arvionsa lähtökohtana on aina asteikko 
”tuntuuko hyvältä vai eikö tunnu hyvältä”. Vastaus tuollaiseen kysymykseen 
kuvaa aina paitsi hänen nykyistä työtään myös hänen aiemmassa elämässään 
kohtaamia, työhön liittyviä tunnekokemuksia. Tämän vuoksi työvointi on ilmiönä 
ajallisesti ja paikallisesti yleistynyt, työhön liittyviä tunnekokemuksia yleistävä 
tunneilmaus.

Tunne ja tilanne opitaan liittämään toisiinsa klassisen ehdollistumisen avulla. 
Muutama samana toistuva voimakas tunteen ja tilanteen yhteenliittymä riittää 
tuottamaan pysyvän tunnereaktion vastaavissa tilanteissa. Tuo tunnereaktio 
on vaikeasti poisopittavissa, mutta mahdotonta poisoppiminen ei ole, kuten 
olemme havainneet.
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Helppoa vaikuttaminen ei ole. Työvointi ankkuroituu tunnekokemuksena todel-
lisiin kokemuksiin, jotka saattavat olla yllättävän karuja. Kauniista puheista 
huolimatta on esimerkiksi organisaatioiden hallinnossa edelleen ammattikun-
tia, joissa yksi keskeinen ammattipätevyys on oppia ”pitämään mölyt mahassa 
ja suu soukalla”. 

Väitteeni perustuu ammatillisen identiteetin prosessuaaliseen kehittymiseen 
liittyvään tutkimukseeni, joka on edelleen kesken. Siinä tutkittavat kuvasivat 
merkittävintä ammatilliseen identiteettiinsä vaikuttanutta kokemustaan. 
Vastaajat olivat ympäri Suomea. He työskentelivät erilaisissa hallinnollisissa 
tehtävissä. Hallinnon alemmille tasoille paikantui selvä kasauma ”silloin matto 
vetäistiin jalkojen alta” tai ”minun oli vain oltava hiljaa ja siedettävä” -tyyppisiä 
kokemuksia. 

Työvoinnin kokemuksen perusta on niin voimakkaasti todellisuudessa koetus-
sa, että siihen vaikutetaan parhaiten muovaamalla työtodellisuutta. Lähtö-
kohtaisesti ajatus, että työvointiin vaikutetaan muovaamalla kokijaa, kuten 
positiivisen ajattelun kehittämismetodeissa tehdään, on liian yksipuolinen. 
Työvointi ei ole ajattelun vaan kokemisen tuote. 

Keskeisin työvointiin vaikuttamisen keino on säädellä sitä, mitä työntekijä 
työssään kohtaa. Aikuiskasvatustieteessä arvioidaan usein, että noin 80 pro-
senttia oppimisen kokonaismäärästä on arjessa tapahtuvaa, itseohjautuvasti ja 
ennakoimattomasti vain ”takkiin tarttuvaa”. Työvoinnin ajallinen tukeminen on 
kuosissaan silloin, kun ihmiseen muovautuu usko, toivo ja luottamus omaan 
työhön sekä organisaatioon kohdistuviksi tunnemääreiksi. 

Tilallinen, ihmisen koettavan ”tässä ja nyt” tapahtuva muotoaminen on uskon, 
toivon ja luottamuksen perusta. Ne rakentuvat arjessa rutiinien omaksumisen 
ja keskinäisen arvonannon sekä kunnioituksen kautta. Kun ihmistä kunnioite-
taan niin, että hänellä on oma tehtäväkokonaisuutensa, josta hän vastaa, niin 
lähtökohta on kohdallaan ja kestävän työuran multa muhevaa.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Sen mahdollisuudet ja 
voimavarat töiden, työtehtävien ja työorganisaatioiden kehittämiseen ovat 
erinomaiset. Toisaalta, isossa kunnallisessa organisaatiossa on monta toimijaa 
aina vaikuttamassa kaikkeen. Rakenteiden ja projektikohtaisten prosessien 
tasolla hyvän työn edellytykset tunnetaan ja niitä arvostetaan.

Yhdessä suunnitteleminen, virastodemokratia ja keskusteleva johtajuus ovat 
Helsingin kaupungissa arvossaan. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet 
asioihinsa ovat muodollisen järjestelmän näkökulmasta hyvät, jopa loistavat. 
Samalla on kuitenkin mielestäni kadonnut yksilöllisen osaamisen, henkilö-
kohtaisen vastuullistamisen tila ja ehkä myös mahdollisuus. Ihminen tarvitsee 
”me teimme sen” -kokemuksien lisäksi ja ohella myös ”minä tein sen, sillä olen 
hyvä työntekijä” -kokemuksia.
     Virastodemokratian, tasa-arvoisen kohtelun sekä yleisen solidaarisuuden 
vaatimukset luovat tiukahkon ajattelun univormun. Esimiehenä ja tutkijana 
olen miettinyt, tuotammeko me noilla arvoilla jopa tasapäisyyden normin 
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työntekijöiden välille. Kaupunkikonsernin arvovalinnat ovat varmaan oikeat ja 
ainakin huolellisesti mietittyjä. 
     Silti joskus on ravistelu paikallaan: Onko ammattiylpeydelle, yksilöllisille 
huippusuorituksille enää tilaa? Saako työntekijä näkyä erinomaisuutensa 
perusteella? Voiko työntekijä sitoutua työhönsä, ellei hän voi todeta: ”Tämä on 
minun tonttini, täällä vastaan minä ja vastaankin viimeisen päälle”? 
     Kuulostaa hyvältä tulosjohtamisen näkökulmasta. Rusinoita ei silti saa 
pullasta syömättä pullaa. – onko tuollainen yksilöllinen vastuuhakuisuus piirre, 
jota toivotaan kunnalliseen organisaatioon? Olisiko se edes mahdollinen, ja 
saisiko se esiintyessään erityisarvostusta osakseen?

______________________________________________________________

Taulu 7. TUNNETAAKKA JA 
              VASTAVUOROISUUDEN TARVE

Olen saanut työurallani toimia reilun kymmenen vuoden ajan esimies-
tehtävissä, pienehköjen toimintayksiköiden tulosvastuullisena. Tuona aikana 
olen saanut läheltä seurata pienen yksikön tunneprosesseja, niiden voimakasta 
historiallisuutta ja virtaavuutta. 

Yksilön ja työyhteisön tunnetaakka on asteittain kehittyvä ilmiö. Tunnetaakka 
ei ole kiireen luomaa uupumusta. Tunnetaakka ilmentyy ensi muodoissaan 
”niskojen kiristelynä”. Sen vastakohta on merkittäväksi koettuun työhön si-
toutuminen, josta eräs tutkittava totesi: ”Se hanke totisesti väsytti, ilta illan 
jälkeen olin väsynyt, mutta se oli hyvää väsymystä eikä mitään niskojen 
kiristelyä.”

Luulen, että työntekijät eivät hyvässä työyhteisössä pala loppuun liiallisen 
työmäärän tuottaman kuormituksen vuoksi. Sitä kestetään hetki, ja sitten on 
päästettävä vapaalle. Pysyvän, jäytävän tunnetaakan näyttää tuottavan vasta-
vuoroisuuden puute. Ajan myötä tunnetaakka kasvaa yhä suuremmaksi. Sitä ei 
päästä käsittelemään. Asioiden ja kertyvän taakan ohitse vain kävellään, niitä 
muka huomaamatta.

Ihmiset sopeutuvat mitä moninaisimpiin järjestelyihin. Jos järjestelyt koetaan 
ymmärrettäviksi, riittävän oikeudenmukaisiksi, niin ikävätkin järjestelyt hyväk-
sytään. Mikäli ihmiselle sitä vastoin syntyy epäoikeudenmukaisuuden kokemus 
ja samanaikaisesti hän kokee vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi, näyttää 
tunnekierre vievän yhä raskaampaan tunnetaakkaan. 

Pienehkössä työyksikössä tunnetaakka kasautuu vaihe vaiheelta. Häpeän 
tunne viriää oman tai toisen työntekijän toiminnan vuoksi. Häpeän tunteen 
ilmaisemiseen ja käsittelyyn ei löydy keinoja tai uskallusta. Ainoaksi vaihtoeh-
doksi jää suuttumuksen, tuohtumuksen sisäinen käsittely. Keskeiseksi toimis-
tossa opituksi taidoksi tuntuu herkästi muodostuvan suhtautuminen ”vaikka 
matto vetäistiin jalkojeni alta, niin pidän mölyt mahassa ja naaman perusluke-
mille – en tarjoa muille sitä nautintoa että välittäisin”. Pitkään jatkuessaan 
tämä pakkonieleminen tuottaa sijaiskärsimyksen, pettymisen, vihan ja fyysisen 
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vetämättömyyden. Tässä vaiheessa tunnetaakka tuottaa niin paljon mieli-
pahaa, että ihmisen arjen sujuminen ja työskentelemisen kyky on katkolla.
Tunnetaakan kasautuminen aiheutuu kokemani mukaan nimenomaan työ-
yksikön sosiaalisesta puolesta, siihen liittyvistä yhteisöllisistä ja yksilöllisistä 
voimista. Harvemmin työtaakka aiheuttaa kasautuvan tunnetaakan. Toimisto-
jen sosiaalinen kudelma on tiheä, historiallisesti määräytynyt. Se on muut-
tunut ihmisten luontumuksiksi, jotka näkyvät kontaktien tavassa, oletuksina, 
katseina ja silmäyksinä. Jokaisella on tuossa kudelmassa paikkansa. 

Tällaiseen todellisuuteen kyetään vaikuttamaan, mutta suoraa vaikuttamis-
ta on vältettävä. On pyrittävä luomaan mielenmaiseman rakenteita – ”mikä 
itsestäänselvyytenä tulee, se välttämättömyytenä otetaan” (luku 6). Arjen 
rakenteiden säätelyn avulla mahdollistetaan ihmisten luontumusten, havait-
semistaipumusten sekä tulkintamallien muutos.

Muutos on mahdollinen, mutta vaatii aikaa. Kauniita puheita, niin sanottua 
supliikkia ja “naistennaurattajia” ovat toimiston työntekijät jo yleensä kohdan-
neet tarpeeksi. Kuten perheessä, elämä toimii ja kulkee toimistoissakin, jos 
niiden rakenteet toimivat. Management-tyyppisen johtamisen eli  
rakenteiden johtamisen on oltava kunnossa. Vasta sitten  
leadership-johtaminen ja henkilöstön ohjaaminen onnistuu.

______________________________________________________________
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Laitamme rotan pulmalaatikkoon. Viikossa 
rottamme oppii vetämään vivusta, poimimaan 
pallon maasta ja pudottamaan sen reikään sekä 
sen jälkeen painamaan vipua, jotta saisi ruokaa. 
Entäpä uudessa työssä aloittava työntekijä: 
näyttäytyykö työpaikka hänelle ison isolta pulma-
laatikolta? Hänen on opittava temput ja niksit, 
rutiinit, joiden avulla riittävä tuotos tehdään siinä 
pulmalaatikossa, johon hänet on asetettu. 
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Toimeliaisuus on työelämän ja työn ydin. Toimiva työntekijä on tuottava työn-
tekijä, ainakin potentiaalisesti. Erityisesti näkyvää toimeliaisuutta arvostetaan 
työelämässä. Niinpä työelämän yleisimmiksi oppimisen tavoiksi nimetään 
sellaiset oppimisen tavat, jotka näkyvät. Paljon käytettyjä nimityksiä ovat esi-
merkiksi ”tekemällä oppiminen”, ”yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen”
sekä ”kantapään kautta oppiminen”. 
     Nämä ovatkin osuvia välineellisen ehdollistumisen arkikielisiä nimityksiä. 
Välineellinen ehdollistuminen on työelämän arjessa helposti havaittava oppi-
misen muoto. Siinä ihminen kantapään kautta yrittäen ja erehtyen oppii uusia 
toimintatapoja, toiminnallisia reaktioita ja rutiineja.

Työ on ulkomaailmaan suuntautuvaa tekemistä ja toimintaa, sillä on kulttuuri-
sesti määrittynyt mieli ja merkitys. Näin meidän on siirryttävä tarkastelemaan 
sellaisia oppimisen muotoja, joissa yksilön oma aktiivisuus ja tavoitteellisuus 
ovat keskeisessä asemassa. Niitä ovat välineellinen ehdollistuminen sekä 
kognitiivinen, oivaltava oppiminen. 
     Välittömästi näkyvän oppimistyön ydinilmiö on välineellinen ehdollistumi-
nen, jossa yrittäen ja erehtyen opitaan. Vaikeammin näkyvä oppiminen, 
kognitiivinen oppiminen, tapahtuu enemmän piilevästi, yksilön oman mielen 
sisäisenä ajatustyönä. 

Työntekijän työn jälki on parhaimmillaan silloin, kun sekä taito että tieto ovat 
pitkälle kehittyneet. Kumpaakin tarvitaan, ne voidaan arkisessa ajattelussa
mieltää kertolaskun tulona. Jos taito tai tieto on työntekijällä olematon, jäljis-
tään kyseinen tekijä totisesti tunnetaan. Tässäkin kuitenkin pätee arkinen 
kokemus. Tiedon puute on helpommin peiteltävissä oleva asia kuin taidon 
puute. Todellinen ammattitaito koostuu aina tiedosta ja taidosta.
     Asiantuntijuustutkimuksissa on havaittu, että tietämätön tai taitamaton 
ihminen ei kykene näkemään ammattisuorituksen taitavuutta. Mitä moni-
mutkaisempi työ tai suoritus, sitä vaikeampi on tavallisen ihmisen arvioida 
suorituksen tasokkuutta. On oltava kokemusta, näkemystä ja tietoa, jos haluaa 
erottaa toisistaan ammattitaidoltaan erinomaisen ja enintään keskinkertaisen 
johtajan, opettajan, konsultin tai lääkärin. 
     Kun tavallinen ihminen arvioi toisen ihmisen ammatillista suoritusta, niin 
hän arvioi yleensä toiminnan pintaa: jos johtajan ovi on koko ajan auki, jos hän 
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käyttäytyy miellyttävästi ja paiskii pitkää päivää, niin hän on tietysti hyvä johtaja. 
Jos johtajan ovi on kiinni, työpöytä aina puhdas ja hän vaikuttaa kiireettömältä, 
niin hän ei tietenkään ole tehtäväänsä ansainnut. Mitä enemmän johtaja pon-
nistelee, sitä paremmaksi hänen ammattitaitonsa arvioidaan, olettaenkin jos 
”suden synty ei ole heti silmiinpistävää”.

Näkyvyyteen liittyy myös henkilöstön kehittämiseen kytkeytyvä teoreettinen 
pulma. Ainoastaan taitajan, ekspertin ajatus kohdistuu sinne, mikä ei ole 
vielä näkyvää. Toiminta, kokeilu, yrittäminen ja erehtyminen näkyvät katsojan 
silmään. Erityisen näkyvä on epäonnistunut ”yritä ja erehdy” -kokeilu. Sen ha-
vaitsee esimies, työtoverit ja tietysti kokeilija itse. Kun kehittämistarve yleensä 
johdetaan käytännön kokemuksista, ihmisiltä kysymällä, niin on suuri vaara, 
että se kohdistuu epäolennaisiin yksityiskohtiin, pirkkanikseihin ja muihin 
aidanseipäisiin. 

Entäpä jos ”yritä ja erehdy” -kokeilu onkin ainoastaan jäävuoren huippu? Mitä 
jos se onkin ainoastaan näkyvä ilmaus sitä edeltäneestä pitkällisestä valmistau-
tumisesta: syiden ja seurausten pohdinnasta, organisaatiokulttuurin mahdollis-
tamista malleista, sisäisen rohkeuden kasvusta sekä havaintotapojen kehitty-
misestä habituaation ja sensitaation seurauksena?

Ihminen ei välineellisessä ehdollistumisessa opi pelkästään toiminnallisia 
reaktioita ja rutiineita. Hän oppii yrittämisen prosessissaan myös tiedollisia 
käsityksiä, luo laaja-alaista mielikuvaa syy-seuraussuhteista. Hänen itseluotta-
muksensa voi vahvistua oppimisen myötä, kenties hän oppii myös näkemään 
organisaationsa ja työnsä näkyvää pintaa syvemmältä. Hän tekee ammatti-
etiikkaansa ja työhönsä liittyviä moraalisia päätelmiä ja valintoja huomaamat-
taankin.

“Yritä ja erehdy” -oppimisesta tehdään siis yleistäviä päätelmiä. Nämä oma-
ehtoisesti tuotetut päätelmät muuttuvat ihmisen kantaviksi uskomuksiksi, ne 
ovat häntä itseään. Työssä oppimista suunniteltaessa voidaan melkoisen var-
masti ennustaa, millaisia malleja, rutiineja, selviytymiskikkoja ihminen tuottaa 
itselleen. Sitä vastoin sen ennustaminen, millaisia tiedollisia ja moraalisia 
uskomuksia hän työssään oppii, on vaikeaa.

Henkilökierto on erittäin vaikuttava henkilöstön kehittämisen menetelmä. 
Sen haastavin muoto on esimerkiksi se, kun työntekijä vaihtaa määräajaksi 
organisaatiosta toiseen. Tällöin sekä työtehtävät että työn suorittamisen 
konteksti muuttuu.

Anna oli vuoden henkilökierrossa ja totesi kiertonsa päättyessä: ”On ollut niin 
rajua oppimista, että miettii, jatkuuko tää mun työ taas samanlaisena kuin 
ennen ja harmittaa, jos raju oppiminen menee hukkaan… Kantapään kautta 
oppimisessa on omat hyvät puolensa, mutta myös huonot. Oppii aika hitaasti 
eikä saa niinku systemaattisesti ja nopeesti sitä tietoo… mutta todella oppimi-
nen menee niinku syvemmälle sit kun se menee. Poissaolo vanhasta hommasta 
on antanut etäisyyttä ja lähtee niinku uudella tapaa tekemään sitä hommaansa. 
Lisäksi mä sain arvioitua itseäni.”
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Annan kuvaama työssä oppiminen on kuin suoraan työvoinnin perusteiden 
oppikirjasta! Työhön liittyvien pirkkaniksien oppiminen on välttämättömien 
selviytymistaitojen oppimista. Työvointi ei ole hyvä, jos ihmiseltä puuttuvat 
tärkeät työn vaatimat selviytymistaidot. Työhyvinvointi vaarantuu, jos työtodel-
lisuus näyttäytyy ihmiselle kaaoksena, josta hän ei pysty hahmottamaan syy-
seuraussuhteita. Tällöin yrittämisen mielekkyys katoaa. Työtodellisuus työntää 
ihmistä opitun avuttomuuden tilaan. (Aiheesta enemmän seuraavan luvun 
päätteeksi.)

Välineellinen ehdollistuminen on keskeinen tapa oppia ympäristöön vaikut-
taminen. Mikä on arkisen vaikuttamisen, työelämän toimeliaisuuden keskei-
nen ehto? Se on kyky, taito ja riittävä tieto ympäristön syy-seuraussuhteiden 
havaitsemiseen. Jos ihminen näkee syyn ja seurauksen, on hänen helppo 
perustella itselleen toimeliaisuutensa. Kun ihminen ryhtyy kokeilevaan toimin-
taan, yrittämään ja erehtymään, on hänellä tietysti uskomus siitä, että tuo voisi 
toimia. Sen lisäksi hänellä on oltava riittävän voimakkaana myös uskomus 
siitä, että hän kykenee toiminnallaan vaikuttamaan tilanteeseen, siis tarpeeksi 
itseluottamusta ja yrittämisen tahtoa.

3.1 YRITYS JA EREHDYS RAKENTAVAT TAIDON
______________________________________________________________

”Ensimmäinen ajotunti. Parkkipaikka, hiljainen puutarhakaupunginosa. 
Lähdemme liikkeelle. Ajoin parikymmentä minuuttia. Kaikki tuntui tulevan 

moninkertaisesti nopeutettuna vastaan. Missä on kolmonen, missä on kytkin? 
Jokaisen pensaan takana on tietysti pari pikkupoikaa leikkimässä. Olin aivan 

puhki parinkymmenen minuutin päätyttyä… 
Puolen vuoden päästä ajoinkin jo sujuvasti Helsingin ruuhkassa.”

______________________________________________

Kaikki taidot sisältävät kolme yhteistä piirrettä. Taidon käytöllä on kohde, 
tavoite tai päämäärä, jonka suhteen taito piirtyy näkyviin. Tämä kohteeseen 
suuntautuva toiminta näkyy ulkopuolisen silmiin sujuvuutena, osasuoritukset
seuraavat toisiaan ja siirtymät vaiheesta toiseen ovat luonnikkaita. Taito koos-
tuu motoristen ja kognitiivisten osasuoritusten sarjasta, joka määrittyy koh-
teen mukaisesti mielekkääksi hahmoksi, järjestäytyneeksi toiminnaksi. Taitoa 
on osattava ajoittaa, ja taidon tekijöiden keskinäisiä suhteita on kyettävä muut-
tamaan. Taitavuus on siten automatisoituneiden motoristen ja tiedollisten 
taidon osatekijöiden sujuvaa yhteensovittamista. 

Välineellinen ehdollistuminen on oppimisteoria, jonka avulla kyetään ym-
märtämään erityisesti arjen yleisintä oppimisen muotoa, ”yritä ja erehdy” 
-oppimista. Välineellinen ehdollistuminen on kokemusperäistä oppimista, 
jossa ihmisen ”kantapään kautta oppien yrittäen ja erehtyen” oppii oikeita 
toimintatapoja, reaktiota. Ja toki opitaan myös vääriä tapoja.
     Työpaikalla, esimerkiksi, turhautuminen tietokoneen toimintaan voi 
aiheuttaa ”koneen kopautuksen” eli vaikuttamisyrityksen. Ja jos ongelma oli 
sähköliittimissä, kopautus saattaa ratkaista tilanteen. Korkeatasoista tämä 
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oppiminen ei todellakaan ole, mutta lähtökohtaisesti se on satunnaisen reak-
tion tuottama oppimiskokemus. Sen vuoksi kopautusta kokeillaan seuraaval-
lakin kerralla ensiksi.

Välineellisen oppimisen teoria on myös viitekehys, jonka avulla kyetään kehit-
tämään johtamisen tapoja sekä ymmärtämään, miten henkilöstön sinnikkyy-
teen työvaikeuksien edessä kyetään vaikuttamaan! Varsinkin tämä jälkimmäi-
nen havainto eli ajatus siitä, että välineellinen ehdollistuminen vaikuttaa hen-
kilöstön asennoitumistaipumuksiin, kuten sinnikkyyteen vaikeuksien edessä, 
on tärkeä. ”Yritä ja erehdy” -oppimista on nimittäin pidetty yksinomaan temp-
putaituruuden tuottajana, ja sen vaikutukset ihmisen tahtotilaan ovat jääneet 
katseen katveeseen. 

Välineellisessä ehdollistumisessa oppimisen prosessin käynnistäjänä on aina 
yksilön reaktio – yritys vaikuttaa lähitodellisuuteen. Välineellisen oppimisen 
reaktiot ovat ulkomaailmaan suuntautuvia vaikuttamisyrityksiä. Klassisessa 
ehdollistumisessa reaktiot olivat ihmisen sisäistä toimintaa, itsensä muutta-
mista ympäristön laatuun sopeutuvaksi. Tuo käsitteellinen jako on keskeinen 
ja lukijan on asia vain omaksuttava.

Työssä oppimisessa työntekijä tuottaa omaehtoisen reaktion, jonka avulla 
hän yrittää vaikuttaa tilanteeseen. Välineellinen ehdollistuminen kuvaa sitä, 
mitä esimerkiksi työssä oppimisessa todennäköisesti tapahtuu sen jälkeen kun 
työntekijä on tuottanut ensimmäisen ”yritä ja erehdy” -tyyppisen reaktionsa. 
Mikä saa rotan painamaan vipua, henkilöstön kehittäjän ehdottamaan uutta 
kehitysmetodia tai johtajan vaikkapa kokeilemaan ”vaikuta välittömästi val-
tauttaen” -johtamista (luku 3.3)? Tähän kysymykseen välineellinen ehdollis-
tuminen ei vastaa. Välineellinen ehdollistuminen kuvaa vain ja ainoastaan, 
mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ensimmäinen ulkomaailmaan suuntautuva 
kokeileva yritys on suoritettu. 

Kun reaktio eli vaikuttamisyritys on tapahtunut, niin sen esiintymisen jälkeen 
käyttäytymisen määräytyminen noudattaa vahvistamisperiaatetta. Se puoles-
taan jakaantuu kahteen ulottuvuuteen:
1. Positiivinen ja negatiivinen vahvistaminen määritellään vain ja ainoastaan 
sen perusteella, miten reaktion esiintymisen todennäköisyys muuttuu. Esi-
merkiksi johtaja oppii kokemuksen kautta, että toisia johdetaan kannustaen, 
toiset tarvitsevat selkeän työkehotuksen selkänojakseen.

2. Palkkiot ja rangaistukset taas viittaavat vain ja ainoastaan oppijan reaktios-
taan saamaan sisäiseen kokemukseen. Myönteisenä koettava palaute palkitsee 
ja kielteisenä koettava rankaisee. Palautteen kokemuksellinen laatu on aina 
varmistettava kokijalta itseltään: Kaksi johtajaa kokeili viikon ajan johtamista 
siten, että he eivät osallistuneet arkiseen päätöksentekoon. Työyhteisön arki 
sujui ongelmitta. Toinen koki palautteen osoittavan hänen työnsä merkitykset-
tömyyttä, toinen koki sen oman johtamistyönsä onnistumisen ilmaukseksi. 

Kantapään kautta yrittäen ja erehtyen opittu on välittömästi sovellettavissa 
käytäntöön. Se vain toimii. Tässä on kuitenkin myös sen heikkous. Arjesta opit-
tu voi olla vain temppu, joka ei liity mihinkään oleelliseen vaan perustuu sattu-
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manvaraisesti liittyviin tekijöihin. Lisäksi se ei lähtökohtaisesti ole kielellisesti 
ilmaistavassa muodossa. Ihminen voi tyytyä vaistonvaraiseen tuntumaansa, 
jota olemme oppineet kutsumaan hiljaiseksi taitotiedoksi. 

Hiljainen tietotaito on tekemisen taitoa, osaamisen vaistoa, jota ei kuitenkaan
sanoin osata kuvata. Se kertyy ja kasaantuu käytännön työnteon myötä. 
Näppituntumaksikin sitä voi kutsua. Haastattelin aikoinani hiljaista tietotaitoa 
käsitellyttä tutkimustani varten kokeneita työntekijöitä. Kysyin vuosikymmen-
ten kokemuksen omaavalta kirjanpitäjältä: ”Kerro minulle esimerkki tilantees-
ta, jossa osaat ratkaista ongelman mutta et tiedä mihin osaamisesi perustuu”. 
Hetken mietittyään hän totesi: ”Joo, kun meillä paljastuu kirjanpidon virhe, 
niin toki meillä ohjekirjat ja pumaskat on, miten se virhe löydetään. Mä olen 
huomannut, etten minä niitä käytä. Mulla on vaisto, ja aika usein se osuu 
oikeaan.”

Mitä tapahtuu, jos vaisto ei osu oikeaan? Todennäköisesti kirjanpitäjä kaivaa 
kiireisessä työssä ohjekirjat esiin ja aloittaa virheen systemaattisen jäljittämi-
sen. Tällöin hän menettää tärkeän mahdollisuuden vaistonsa kehittämiseen. 
Tässä tilanteessa olisi pitänyt pysähtyä ja miettiä, miksi vaisto ei nyt toiminut. 
Kokemuksen systemaattisessa erittelyssä hän olisi joutunut kääntämään 
vaistonsa syy–seuraus-analyyttisesti operoivaksi päättelyksi. Päättely olisi 
myös tullut sanallisesti esitettäväksi. Vasta kielellisesti ilmaistava vaisto on 
siirrettävissä osaamisrakenteena ihmiseltä toiselle. Näin siitä voisi tulla myös 
organisaation yhteistä osaamista, joka ei olisi pelkästään asiaan vihkiytynei-
den osaamista. 
     Mikäli ihminen vaivautuu pohtimaan kokemaansa, näkyvät pohdinnan 
tulokset kielellisesti ilmaistavina toiminnallisina sääntöinä, resepteinä. 
Nämä säännöt syntyvät kognitiivisen päättelyn, pohdinnan ja mietinnän kautta; 
kuitenkin päätelmien juuret ovat syvällä välineellisen ehdollistumisen tuotta-
massa kokemusmassassa. Sen vuoksi oman toimen ohella tukihenkilönä, 
opastajana, perehdyttäjänä tai kouluttajana toimiminen on mitä parasta hen-
kilöstön kehittämistä. Kun kehittäjän hiljainen tietotaito tiedostuu, niin sitä voi 
muille opettaa. Sananlasku osuu naulan kantaan: ”Vasta sitten asian osaa, kun 
sen pystyy muille opettamaan”.

TYÖVOINTI – AHKERUUDEN AVULLA ANSAITTU
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Oheisessa taulukossa esitetään, millaisia yleisiä päätelmiä eräs haastateltu 
johtaja oli johtamisuransa aikana oman kokemuksensa perusteella muo-
dostanut. Kyseessä on suuren liikeyrityksen keskijohdossa työuransa tehnyt 
mieshenkilö.

Taulukko 2. Välineellinen ehdollistuminen ja työssä oppiminen  
– esimerkkinä keskitason johtajan työssään oppimia reseptejä:
_______________________________________________________________

 
            KOETUN 

PALAUTTEEN                VAHVISTAMISEN LAATU 
LAATU                
  Positiivinen                                 Negatiivinen                                 
Myönteinen    Johtamistavan vaihtelu                    Kritiikki kkk-säännön mukaan: 
        piristää ja suo eri ihmisille       kritiikki kahden kesken, 
                         rintamavastuun eri aikoina.            kehut kaikkien kuullen.          
Kielteinen Älä kaveeraa porukan kanssa,        Älä kyseenalaista julkisesti   
          vältät monet ristiriidat, vaikka       strategioita, teeskentele
                      yksinolo on ikävää.                           uskoasi jos ei muu auta.
 ______________________________________________________________

Koetun palautteen laatua voidaan myönteisyyden tai kielteisyyden lisäksi ku-
vata muillakin ulottuvuuksilla. Työelämäsovellustensa vuoksi meitä kiinnostaa 
tässä erityisesti palautteen sijainti. Pohdimme askel askeleelta, miten syntyy 
sellainen henkilöstön piirre, jota kutsutaan sinnikkyydeksi, ”läpi harmaan 
kiven” -asenteeksi.

Koettu palaute voi olla sisä- tai ulkosyntyisesti palkitsevaa. Sisäsyntyisesti 
palkitseva palaute on kyseessä silloin, kun toiminta itsessään on itsensä 
vahvistus. Esimerkiksi uteliaisuuden tyydyttyminen, oppimisen ilo, esteettinen 
mielihyvä, menestymisen tunne ja monet seksuaaliset ja keholliset tuntemuk-
set ovat nautittavia niiden itsensä vuoksi. 
     Ulkosyntyisesti palkitseva palaute on kyseessä, kun odotetaan reaktiosta 
seuraavaa palkintoa – esimies kehuu ja työtoverit kiittävät. Ihminen on altis 
ympäristön vaikutteille, houkutuksille ja kiusauksille. Kannustava palkkaus, 
erilaisiin arviointijärjestelmiin sidottu palkitseminen sekä jatkuvasti pyörivät 
esimiehen palautearvioinnit saattavat systemaattisesti rakentaa oheisvaikutuk-
senaan työn mielekkyyden ja työetiikan puhtaan välineelliseksi kustannus-
hyötysuhtautumiseksi!

Klassinen sosiaalipsykologinen koe osoittaa palkitsemisjärjestelmän vaikutta-
vuuden mielenkiintoisesti. Koehenkilöiden tehtävänä oli asettaa kaksi palloa 
päällekkäin. Toisille maksettiin tehtävästä 10 dollarin palkkio, kun taas toiset 
voideltiin kahvin ja pullan keinoin. Osoittautui, että hyvin palkitut kokivat 
tehtävän tylsäksi ja keskeyttivät sen nopeammin kuin mitättömän palkinnon 
saaneet. Hyvin palkitut ajattelivat: 
”Tehtävä on tylsä, mutta palkkion vuoksi teen sitä minimiajan.” Heikosti 
palkitut joutuivat kognitiivisesta ristiriidastaan (palkan ja tehtävän epäsuhta) 
selvitäkseen hakemaan itse tehtävästä sisäisen motivaation: ”Tämä tehtävä on 
mielenkiintoinen ja teen sitä, vaikka korvaus on vähäinen.
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Vanhempina ohjasimme aikoinaan lapsiamme harrastuksien pariin. Nuorin 
lapsemme kyllästyi nopeasti jokaiseen urheilulajiinsa. Ihmettelin asiaa ja 
päätin toimia paradoksaalisesti. Kun alkoi taas uusi harrastus, kuljetin toki 
harrastuksiin ja tein muuten välttämättömän perushuollon mahdollisimman 
niukasti. En osoittanut kiinnostusta enkä ihastellut tai kysellyt, miten menee. 
Ajattelin nimittäin, että kenties kannustukseni on ehkäissyt sitä iloa ja riemua, 
joka syntyy täysin omaehtoisesta harrastamisesta. Ja kas, se harrastus, jota en 
tekopirteästi kannustanut, kestikin aikuisiälle. Harrastus kesti, kun nuori sai 
motivoitua täysin omista, sisäisistä lähtökohdistaan eikä isän kannustavasta, 
kehuvasta motivoinnista. 

En tietojeni ja kokemukseni vuoksi usko ulkoisen palkitsemisen tuottamaan 
sinnikkyyteen, jaksavuuteen enkä asialleen omistautumiseen. Henkilökohtai-
sesti tunnen yliopistomaailmaa, sillä olin aikoinani virkaan nimitettynä profes-
sorina kymmenisen vuotta. Olen vakuuttunut siitä, että todellinen tieteellisen 
työn motivaatio syntyy älyllisestä uteliaisuudesta. Viritetyt palkitsemisjärjes-
telmät lähinnä ehkäisevät sisäisen päättäväisyyden ja uteliaisuuden syntyä. 

Kilvoittelu palkoilla ja palkka motivaation tuottajana eivät mielestäni ole aka-
teemisen oppineisuuden ja totuuden tavoittelun ajuri. Mielenkiinto hakeutuu 
niin herkästi sopivan helposti ratkaistaviin tutkimusongelmiin – niiden tutkimi-
nen on myös turvallisempaa, sillä voi nopeammassa ja ennakoitavammassa 
tahdissa pitää tutkimukselliset tuottavuutensa määrällisesti korkeana.

Välineellinen ehdollistaminen on operaatiotason ”yritä ja erehdy” 
-metodin soveltamista. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmiten palaute yrityk-
sen onnistumisesta tulee välittömästi ja nopeasti. Seuraukset kertovat yrityk-
sen onnistuneisuuden – tai ainakin niin luullaan. 

Mikä on palautteen sisä- tai ulkosyntyisyyden merkitys organisaatioiden ja 
henkilöstön kehittämisen kannalta? Oppivassa organisaatiossa toivottuja 
hyvän työntekijän ominaisuuksia ovat esimerkiksi sosiaalisuus, ehdoton tiimiin 
liittyminen ja kutsumus toteuttaa oma tehtävä. Hyvä työntekijä on myös tietoi-
nen ja tavoitteellinen, aktiivinen ja innostunut, elämän projekteiksi mieltävä, 
suorituksia korostava ja itsensä varsinkin omasta epäonnistumisestaan vas-
tuullistava. Onnistuminenhan on aina tiimin onnistuminen, yksilösuoritusten 
näkemistä hyvä tiimi ei harrasta. 

Näin syntyvä asennoitumisominaisuuksien yhtälö on psykologisesti ristirii-
tainen tavallista työelämää ajatellen. Työntekijän olisi koettava toimintansa 
sisäsyntyisesti palkitsevaksi samalla kun toiminnan tarkoitus, päämäärät, 
etiikka ja moraali määräytyvät ulkopuolelta. Muskettisoturien ”yksi kaikkien 
ja kaikki yhden puolesta” -tilanne oli oikeastaan helppo. Missään vaiheessa 
ei heidän tiiminsä päämäärä ole kyseenalaistunut. Päämäärä on luonteva 
itsestäänselvyys, joka vain hyväksytään kuten joukkueurheilussa ja sotilas-
tiimeissä paineen alla. Niistä tiedämme, että muskettisoturien kaltainen 
communitas-henki on mahdollinen, mutta vain rajatun ajan. Tuona aikana 
tiimin ulkopuolinen maailma sulkeutuu tiimiläisten ajattelun ulkopuolelle 
– on vain me. Communitas-henki murentuu ajan saatossa.

TYÖVOINTI – AHKERUUDEN AVULLA ANSAITTU
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Jorma Ollila (2013, 108–109) kuvaa johtajana kehittymisen monipolvisuutta 
vivahteikkaasti. Hänen näkemyksistään heijastuu communitas-hengen mukai-
sesti sosiaalisen mallin voimakas merkitys. ”Citibank oli johtamisen korkea-
kouluni... Olen huomannut, että jokaisen yritysjohtajan toimintamallit syntyvät 
usein 25–35 vuoden iässä. On tärkeää, että tuossa iässä ihmisellä on joukko 
esimiehiä, joiden toimintaa seuraamalla havaitsee, mikä on hyvää ja mikä 
huonoa johtamista. Malli jää mieleen ja muokkaa omaa toimintaa ja odotuksia 
toisten johtamistyylistä. Jos johtajat ovat huonoja, laiskoja tai epärehellisiä, 
nuorelle työntekijälle syntyy väärä kuva johtamisesta. Se tekee hänestä epäluu-
loisen, kyynisen ja toisinaan myös huonon johtajan. Hänestä saattaa kehittyä 
työntekijä tai johtaja, joka epäilee koko ajan salaliittoja ja käytävätappeluita 
silloinkin, kun niihin ei ole aihetta. Jos epärehellinen johtaja pettää alaisensa, 
jää nuorelle työntekijälle ikuinen arpi sieluun. Hänen on vaikea toipua tai 
uskoa hyvää myöhemmistäkään johtajistakaan. Siksi hyvän johtamisen mallit 
ovat elämän ja kuoleman kysymyksiä jokaiselle yritykselle. Uskon, että yritys 
voi pahimmassa tapauksessa kuolla siihen, että johtamisen mallit eivät toimi.”

Ollilan mukaan nuorella johtajalla on jo malli. Se suuntaa kokemuksia ja luo 
tulkinnan kehikon. Sen ohjaamana, yritä ja erehdy -kokeiluja tehden opitaan
reseptit, toimintasäännöt. Ne siirtyvät johtajan nuorten alaisten oman johta-
misen lähtökohdiksi. Ollila näkee ammattietiikan ja -ylpeyden kehittyvän 
käytännön kokemuksien ohjaamana eettis-moraalisena kasvun ilmiönä.

 
3.2 SUORITUKSILLA KOHDEN TYÖHYVINVOINTIA
______________________________________________________________ 

”Ei ole väliä, mikä taito on kyseessä. Ihmiselle itselleen on silti tärkeätä  
osata jokin taito hyvin. Hänen on voitava ajatella jostakin taidosta,  

että tuon minä osaan hyvin. On helpompi elää, kun on jossakin hyvä.  
Kasvattajan tehtävänä on huolehtia siitä, että  

jokainen löytää oman vahvuutensa. 
Loppupeleissä ei ole ollenkaan tärkeää, kuinka nopeasti pojat kiertävät kepit. 

Väliä on vain sillä, että tietää itse olevansa jossakin hyvä”, 
totesi rovaniemeläinen pujotteluvalmentaja keväällä 1984.
______________________________________________

Työsuoritus on taidon ja tahdon tulo. Jos jompikumpi tulon tekijä on ole-
maton, on työsuoritus heikko. Parhaimmastakaan ammattitaidosta ei ole iloa, 
jos tahto taidon käyttämiseen puuttuu. Rautainen tahtotila ja heikko ammatti-
taito ovat myös huono työsuorituksen lähtökohta. Henkilöstön kehittämisen 
kannalta nämä tilat poikkeavat toisistaan laadullisesti. Ammattitaidon puute 
hoituu koulutuksen keinoin. Jos taas kyse on tahdon puutteesta, on tilanne 
monimutkaisempi. Henkilöstön tahtotilaan kyetään vaikuttamaan, jos kyetään 
säätelemään arjessa kohdattavaa. 

Työtehtävien muuttuminen vaatii ammatillista uudistumista ja vaikuttaa 
työn koettuun mielekkyyteen. Muutosta olisi oltava, jotta ihminen ei rutiinien 
kehittyessä urautuisi tai leipiintyisi. Toisaalta, jatkuvana muutos ehkäisee ruti-
noitumisen eli taitavan suorituksen kehittymisen. Muutoksen ja muuttumatto-



69

muuden, toisteisuuden, väljä tasapaino on suotuisa tila. Ääripäätkin kestetään, 
kunhan ne eivät ole tilaltaan jatkuvia. 

Tuloksellisuuden, työvoinnin sekä kestävän työuran ydin ovat taidon riittävyys 
ja tahto taidon käyttämiseen, jolloin taitava suoritus toteutuu. Niiden ympärille 
voidaan, käsitteellisesti, rakentaa erilaisia ympäristölähtöisiä työvoinnin 
suojakerroksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tyypilliset ja tavoiteltavat hyvän työn 
piirteet: autonomia, laajahko työkokonaisuus, vaikutusmahdollisuudet
sekä vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. Nämä tärkeät työvoinnin ympä-
ristötekijät saavuttavat täyden merkityksensä kun työtehtävä ja työntekijän 
taitavuus kohtaavat toisensa.

”Yritä ja erehdy” -oppiminen luo välittömän selviytymiskyvyn. Välittömät työ-
tehtävät hoituvat, konkreettista tulosta ja mitattavaa jälkeä syntyy. Tällainen 
täsmäoppiminen tuottaa tempputaitavuuden: tarpeellista ja välttämätöntä 
oppia, joka näkyy hengissä selviytymisenä työtehtävissämme. Olemme 
oppineet pärjäämään pulmalaatikossamme. 

Täsmäoppiminen ei ole riittävää taitavan suorituksen kehittymiseksi. Laadukas 
työsuoritus koostuu nimittäin kolmesta tekijästä: 1) joustavasta osaamisesta, 
2) tehtäväkokonaisuuden hahmottamisesta sekä 3) kypsästä työetiikasta. 
Työelämässä yleensä ja erityisesti julkisen hallinnon konsernin henkilöstövoi-
mavaran strategisessa ohjaamisessa ja kehittämisessä kahta viimeisintä 
tekijää ei painoteta tarpeeksi, vaikka ne ovat kestävän työn kaaren kannalta 
tärkeitä, lisäarvoa konsernille tuottavia. 

Pohdinnan päätteeksi on esimerkin avulla havainnollistettava, miten tärkeätä 
on laadukkaan työsuorituksen kaikkien tekijöiden kehittäminen samanaikai-
sesti, tapahtuu se sitten työssä oppien, valmentavan johtamisen avulla tai kou-
lutuksen keinoin. Taito nähdä työssään siihen syvää tuovia tekijöitä on korkean 
asiantuntijuuden ilmaus. Hyvä havaitsemisen taito, kyky nähdä ja löytää mieli 
ja merkittävyys työstään on ongelmanratkaisun strategisesti tärkein taito. 

”Työskentelin kolmena kesänä ja kahtena talvena kehitysvammaisten lasten 
hoitoapulaisena. Opin osastorutiinit kuukaudessa, kahdessa. Tein suihkutuk-
set, petaukset, laulattamiset, syöttämiset, pukemiset… kaikki operaatiot todella 
tehokkaasti ja vauhdikkaasti. Villen tapaus painui mieleeni. Ville oli noin 
10-vuotias, älyllisesti ja motorisesti kehitysvammainen lapsi, jonka liikkeitä 
häiritsi CP-oireyhtymä. Ville oli ollut kuusivuotiaaksi asti terve. Elämän peli-
kortit muuttuivat kun kirjahylly kaatui Villen päälle. Eräänä päivänä Ville vei 
ruokaillessaan ensimmäisen kerran lusikan suuhunsa asti. Ruoka tosin oli jo 
tipahtanut aivan alkumetreille eli syliin. Ihmettelin ammattikoulutetun hoitajan 
iloa. Hän jaksoi hehkuttaa asiaa työtovereilleen parin viikon ajan, että mitä 
ihmettä se meidän Ville oli tehnyt. Minulle se oli vain tapaus vaipanvaihdon, 
syöttämisen, kylvettämisen, laulattamisen ja leikittämisen lomassa.”

Esimerkin kummatkin hoitajat suoriutuivat päivästä toiseen rutiinioperaati-
oistaan tehokkaasti. Hyvin peruskoulutetulla hoitajalla oli laajempi näköala, 
jonka avulla hän kykeni hahmottamaan Villen liikkeen suuren psyykkisen 
kehitysharppauksen ilmaukseksi ja hyvän tulevaisuuden ennustajaksi kunhan 
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vain toimeen eli Villen harjaannuttamiseen tartutaan tomerasti! Nyt oli hänen 
tulkintansa mukaan Villen elämässä alkanut muutoksen ”momentum”. Kenties 
myös hänen ammattietiikkansa ja -identiteettinsä määrittyivät tekijöistä, jotka 
liittyivät inhimillisen kasvun arvostamiseen. Mahdollisesti kyky laajaan näkö-
alaan auttaa jaksamaan työssä, joka ei ole kevyimpiä. 
     Esimerkin hoitoapulainen oli huipputehokas suorittaja, mutta kauanko 
hän kestää kuluttavassa työssä – ja saako hän mitään todellista aikaiseksi? 
Näkeekö hän työnsä todellista merkitystä? Miten hänen työhyvinvointinsa 
edellytyksiä tuossa työtehtävässä pitäisi tukea? Riittääkö välitön, tavallaan 
sokeasti opittu mielekkyys kantamaan vuosikymmeniä? 
     Hyvin peruskoulutettu hoitaja kykeni näkemään Villen syömäliikkeen 
kehitysharppaukseksi. Sitä vastoin työssä oppien hommiinsa täsmäkoulutettu 
hoitoapulainen ei siihen kyennyt. Toinen hoitajista löysi työhönsä mielen eli 
merkityksen inhimillisestä kasvusta ja sen tukemista. Toinen hoitajista taas 
kilpaili itsensä ja muiden kanssa siinä, kuinka nopeasti hän kykeni toimimaan 
esimerkiksi suihkutuksessa ja petauksessa.

Taitava suoritus on pelkistetty, kohteeseensa ja tavoitteeseensa suuntautu-
nut. Tulevan suorituksen ajoituksen ennakointi on kehittyneen taidon piirre. 
Sen vuoksi nopeakin suoritus on kiireetön ja oikea-aikainen. Mitä taitavampi 
suoritus on, sitä vähemmän tietoista tarkkaavaisuutta vaaditaan sen operaa-
tiotason toteuttamiseen ja sitä enemmän kyetään toimintaa sopeuttamaan 
tilannekohtaisesti. 
     Taidon harjaannuttamisen päämäärä on luonnollisesti taitavuus. Taitavuu-
den tunnistaminen on vaikeampaa kuin yleensä nopeasti ajatellaan. Aloittelija 
kykenee nimittäin ainoastaan erottamaan harjaantuneen taitamattomasta. Yllä 
kuvatussa esimerkissä harjaantumaton tarkkailija olisi saattanut pitää välittö-
mään operaatiotehokkuuteen suuntautunutta hoitoapulaista taitavana.

Taito ei kuitenkaan rajaudu pelkkään taitavuuteen. Taitava suoritus arvotetaan 
yleensä välittömän tilanteen näkökulmasta. Taidolla on kuitenkin yleisempi, 
elämän mieleen ja merkitykseen liittyvä erityinen suhde. Taidon mieli ja merki-
tys paljastuvat taitajallekin vasta myöhäisessä taidon kehittymisen vaiheessa.                 
     Taidon käytöstä saatava sisäinen palaute nimittäin vaihtelee taidon kehitty-
misen myötä. Taidon oppimisen varhaisessa vaiheessa sen käytöstä saatava
sisäinen palaute perustuu erityisesti onnistumisen ja osaamisen iloon, myö-
hemmin kenties taitoon oman elämänfilosofian osana. Kun taidon hallinta 
kehittyy riittävän pitkälle, on siinä kyse enemmän taitajansa tuntemuksista 
kuin lopputuloksista.

Onko taito prosessi ja päämäärä itsessään – siis tie, totuus ja elämä? Tulee-
ko taidosta kehittyessään yhä omalakisempi ilmiö, joka pakenee taitajansa 
määrittelyitä ja toisaalta samanaikaisesti altistuu yhä voimakkaampaan 
mietintään, pohdintaan ja arviointiin? 

Neljänkymmenen vuoden aikana olen tehnyt noin viisikymmentä vaellusta, 
melontareissua tai kansainvälistä pyöräilymatkaa. Reissujen määrän kas-
vaessa on suhteeni niihin muuttunut. 1) Aloittelijana keskityin operaatioihin. 
Tekemisen rutiinit oli mukava oppia. Palaute tuli myös nopeasti. Huonosti 
pystytetty teltta vuotaa ja makuupussi kastuu, vaikka ei sataisikaan. 
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2) Taitavampana olin iloinen osaamisestani ja mielelläni vertailin matkojani 
muiden kanssa. Kun asiat kertautuvat riittävän monta kertaa, niin ilo ja ylpeys 
omasta taitavuudesta kaikkoaa ja todistelun taakka katoaa. 
3) Taitajana osaan suunnitella hyvän reissun, mutta vain itselleni. Reissutaidon 
operationaaliset komponentit eivät enää kiinnosta. 
4) Nykyään tavallinen parin kuukauden pyörämatkani on minulle kokonaisuus 
– kokonaishahmo –  jota koko ajan peilaan elämänä. Sitä merkitystä ja syvyyt-
tä en sen kummemmin taida sanoa. Kaikkinainen suorittamisen tavoittelu on 
kadottanut mielensä ja merkityksensä. Ja ehkäpä sen vuoksi tien päällä on 
totuus ja elämäni kirjoitettu aika ajoin. 

3.3 SINNIKKYYS KEHITTÄMISEN KOHTEEKSI
______________________________________________________________

Kalassa kannattaa käydä, vaikka saalista ei tulisi. Saatille pääsee, 
kun vain sitkeästi tansseissa käy. Miten ihminen oppii sinnikkääksi? 

Vastaus tuli jo aiemmin, mutta mikä se vastaus olikaan? 
______________________________________________

Voidaanko sinnikkyyteen vaikuttaa? Voidaan, vaikka sinnikkyys eli ”läpi har-
maan kiven” -taipumus on temperamenttipiirre. Sen vuoksi yksilökohtaiset 
sinnikkyyden rajat virittyvät jo varhaisessa kehityksessä. Tehdäänpä pieni 
ajatuskoe ensiksi ja siirrytään sitten takaisin työelämään. Lapsi oppii, että 
raivoaminen kaupassa saa aika ajoin äidin taipumaan namin ostoon. Lapsen 
reaktiota siis vahvistetaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Ja taas namipatukka 
livahtaa suuhun. Käynnissä taitaa olla satunnaisohjautunut, mutta tehokas 
välineellisen ehdollistamisen kenttäkoe. 

Kokeellisista tutkimuksista tiedetään, että satunnaisesti eli silloin tällöin 
ennustamattomasti vahvistetun reaktion sammuttaminen on vaikeaa. Tässä 
tapauksessa lähes alleviivataan lapselle, että raivoreaktiosta on toisinaan hyö-
tyä. Lapsi opetetaan käyttämään raivoreaktiotaan välineellisesti sekä sinnik-
käästi uskomaan siihen, että aikanaan nami taas tulee, vaikka ei nyt tulisikaan. 
Kalassakin kannattaa käydä, vaikka aina ei kalaa tulisikaan.

Kuvattu vaikuttaa saivartelulta. Laajennetaan sen vuoksi esimerkkiä. Työnan-
tajalle sinnikäs työntekijä on oiva resurssi. Sinnikäs työntekijä jaksaa yrittää, 
puskea kohden tulosta haastavassakin tilanteessa. Tällainen ihminen ei odota, 
että reaktio eli ponnistelu palkitaan välittömästi tai ylipäätään että se palkitaan 
säännönmukaisesti. Hän tietää, että yksittäinen reaktio jää tavallisesti palkin-
notta. Sinnikäs ihminen uskoo silti, että ennemmin tai myöhemmin palkinto 
seuraa toimintaa.

Ajatellaanpa ihmistä, joka on todellakin oppinut siihen, että sinnikäs ponnis-
telu tuottaa aikaa myöden tuloksia, kunhan vain jaksaa yrittää riittävän kauan. 
Sinnikkyydessä on kyse asenteesta, uskosta, joka kantaa ylitse vaikeuksien. 
Tuo uskomus on kovin helppo kuvata naiiviksi, lapselliseksi: ”kärsi, kärsi ja 
kilvoittele, ennemmin tai myöhemmin kunnian kukko laulaa”. Saman totesi 
sisäsiistimmin myös Jorma Ollila eräässä lehtihaastattelussaan: 
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”Työelämässä ahkeran puurtamisen palkintoa joutuu toisinaan kauan odot-
tamaan, mutta ennemmin tai myöhemmin ahkeruus palkitaan.”

Toisaalta työelämän kielessä hyvä työvoima kuvataan asenteiltaan uutteraksi, 
päämäärätietoiseksi, oleelliseen keskittyväksi, ongelmat haasteiksi kokevaksi 
tulosnälkäiseksi puurtajaksi. Sinnikkyys-sanaa kierretään kuin koira kuumaa 
puuroa mutta siitä kai loppujen lopuksi on kyse.

Sinnikkyys kytkeytyy tahtoon, asenteisiin ja uskomuksiin. Siihen voidaan 
myös työelämässä vaikuttaa esimerkiksi päivittäisjohtamisen keinoin, kuten 
myöhemmin havaitsemme.  Sen näkeminen joko perittynä ominaisuutena tai 
ympäristön tuottamana piirteenä on yksioikoista. Sinnikkyyden päämäärien, 
saavutusten ja tavoitteiden merkitys ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa 
vaihtelee. Nuoren uratykin sinnikkyys poikkeaa seniori-iässä olevan ihmisen 
velvollisuudentuntoisesta puurtamisesta. Valitettavasti tähän problematiik-
kaan ei ole mielekästä tässä teoksessa enempää paneutua. 

Ihmisen sinnikkyyden asteeseen vaikuttavat erityisesti hänen kokemuksensa. 
Kokemuksista, yrityksistä ja erehdyksistä, onnistumisista ja epäonnistumisista 
ihmiset tekevät päätelmiä. Päätelmien ei tarvitse olla kovin tietoisia, riittää, 
että ihmiselle syntyy yleistynyt tunnetila, jossa hänen on helppo jatkaa toimin-
taansa, yrittämisiään. Mielestäni sinnikkyyttä ei nimenomaan tule nähdä 
suurena ja dramaattisena ominaisuutena, vaan arkisena, lievänä käyttäytymis-
taipumuksena. Tuon tunnetilan voi kuvata taipumuksena, jonka takana on 
sellainen asennoituminen, jossa ihminen vain ajattelee, että “minä vielä vähän 
yritän tuota ratkaista ennen kuin luovutan”.

Ihmisen toimintaan näyttää sinnikkyyden tuottavan erityisesti sellainen 
ympäristö, jossa ihmisen joitakin reaktioita vahvistetaan sattumanvaraisesti. 
Vahvistamisen on oltava niin epäloogista, että ihminen pystyy hahmottamaan 
ainoaksi säännönmukaisuudeksi sattumanvaraisuuden. Reaktio on silloin 
satunnaisesti vahvistettu, käytetään myös nimitystä osittaisvahvistettu. Näin 
vahvistetun reaktion sammuttaminen on vaikeaa, jollei mahdotonta. 
     Palautetaanpa edellisen sivun kaupassa raivoava lapsi mieleemme. Meidän 
on helppo ajatella, että juuri äidin sattumanvarainen heltyminen suklaapatu-
kan ostoon aiheuttaa kaksitasoisen oppimisen: kiukun ilmaisemisen taipumus 
rutinoituu mutta myös manipulatiivinen tietous sen käyttöarvosta kauppaym-
päristössä lisääntyy. Lapsi oppii siis kiukuttelemaan saavuttaakseen jotakin. 
Ja se on aivan eri asia kuin tunteen ilmaisu kiukun avulla, kun ei muuhunkaan 
vielä kehityksen tuossa vaiheessa eväät riitä.

Nyt siirrämme sitten saman päätelmän pienehköön työyhteisöön, sellaiseen 
yhteisöön, jossa noin kymmenen ihmistä yhdessä tekee tiimiluonteista, vuoro-
vaikutteista työtä. ”Meidän pumpussa” on esimies, joka vastaa normaaleista 
hallinnollisista esimiestehtävistä, työnteon johtamisesta sekä työnteon puit-
teista. Arkisen päivittäisjohtamisen mahdollisuudet ovat tällaisessa pienessä 
porukassa hyvät – niin onnistumiseen kuin epäonnistumiseenkin, ilmapiiriin, 
työetiikkaan ja tietysti työvointiin. 
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Johtamistapa vaikuttaa henkilöstön motivaation sisäsyntyisyyteen ja sinnikkyy-
teen. Sinnikkyyden pohdinnasta kehkeytyy johtamiseen ja henkilöstön moti-
vaatioon vakiintuneista käsityksistä suuresti poikkeava päätelmä. Henkilöstön 
motivaatiosta huolehtiva esimies ei anna palautetta säännöllisen ennakoitavas-
ti. Hänen kehunsa, kannustavat keskustelunsa tai rakentava kriittinen palaut-
teensa tulevat henkilöstön näkökulmasta ennakoimattomasti.
     Esimiehen jatkuva, ennakoitavasti annosteltu palaute siirtää henkilöstön 
motivaation itse työprosessista työn ulkoisiin tekijöihin. Samalla ihmiset oppi-
vat tavoittelemaan esimiehen kiitosta itseisarvoisesti. Työympäristö muovaa 
ihmisistä ulkoa ohjautuvampia kuin välttämättä olisi mielekästä. Tällöin, jos 
syystä tai toisesta palaute- ja seurantajärjestelmä yskii, motivaatiokin uuvahtaa.
     Lisäksi on inhimillisesti yksinkertaisesti arvokasta ja merkitsevää, jos 
ihminen itse kykenee löytämään mielen ja merkityksen työlleen – niin ettei sitä 
tarvitse ulkopuolelta lapioida tyhjään astiaan. Paras ja kestävin palautejärjes-
telmä on sisäsyntyisesti rakentunut itse työprosessiin. Paras palaute ihmiselle 
on hyvä tunne hyvin tehdyn työn jälkeen. Hyvä työ tekijäänsä kiittää.

Ihminen pystyy tekemään reaktioistaan yleistyksiä, hän tekee niitä myös 
huomaamattaan. Muistan henkilökohtaisesti ensimmäisen työpäiväni 
työväenopiston aluerehtorina. Istahdin työpöytäni eteen tuolille. Samalla tuli 
ensimmäinen ”asiakas” eli opettaja sisään. Hän tarvitsi ostolaskun, jotka olivat 
silloin numeroituja paperilaskuja. Tiesin, että ne ovat kirjoituspöytäni laati-
kossa. En ollut mitenkään saada työpöydän laatikkoa auki. Lopulta tajusin: 
se aukeaa, kun ensiksi lengottaa vasenta yläreunaa, siirtää laatikon paineen 
oikealle ja sitten nykäisee kovasti.
     Tuo esimerkki on hyvin tyypillinen reaktio, jolla ympäristö otetaan hallin-
taan. Sähläys muuttuu varmuudeksi. Tuo esimerkki kuvaa hyvin pinnallisen 
hallintareaktion oppimista. Mutta: psyykkisesti koin tuossa tilanteessa, että 
minun on saatava se auki opettajan silmien edessä. En aio olla opettajien 
silmissä professori-rehtorin mainetta kantava kirjoituspöytäsankari eli tunari, 
joka ei osaa edes kirjoituspöydän laatikkoa avata. Vaikka kuvattu välineellinen 
oppiminen on matalahkon tason oppimista, niin se tuotti minulle mielihyvää. 
Syvimmältään se vahvisti tunnettani siitä, että opin toimimaan menestykselli-
sesti uudessa oppilaitosympäristössä. Välineellisen oppimisen yhteydessä voi 
kokijaan kehittyä psyykkinen vaikuttavuususkomus Se on psyykkisen turvalli-
suuden tunteen lähtökohta ja auttaa toimeen tarttumista.

SISÄINEN KAUSAALIATTRIBUOINTI ON  
VAIKUTTAMISHALUN EHTO

Kausaaliattribuutio on vieras ja abstrakti sana. Sen kuvaama ilmiö on kuiten-
kin jokaista lähellä. Vertauksena tulee mieleen jääkiekkovalmentaja, joka 
huutaa: ”Pojat, iholle!” Aivan samoin kausaaliattribuutiot ovat ihmisen iholla, 
mutta ne ovat myös ihmisen ytimessä sisällä. Ihmistä, ihmisenä kehittymistä 
sekä ihmisyyttä on vaikea ymmärtää, ellei kiinnitetä huomiota kausaaliattri-
buutioihin.
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Konkretisoidaanpa: Ihmisen yleisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin näkökul-
masta on tärkeää, millaisella tavalla ihminen selittää onnistumisensa ja epä-
onnistumisensa! Onnistuminen tai epäonnistuminen saa psykologisen mer-
kityksensä ja mielensä vasta silloin, kun ihminen määrittelee oman suhteensa 
tuohon tapahtumaan. 

Kausaaliattribuutioilla tarkoitetaan ihmisen käsitystä oman todellisuutensa 
syy-seurausketjuista. Ihmiset jakautuvat oman toimintansa vaikuttavuuden 
selittämisessä kahteen pääryhmään: sisäisesti tai ulkoisesti kausaaliattribu-
oiviin. 
     Ulkoisesti kausaaliattribuoivat ihmiset hahmottavat, että ”riippumatta siitä, 
mitä teen, niin maailman tuulet ja sattuma kohtaloni määräävät”. 
     Sisäisesti kausaaliattribuoivat ihmiset puolestaan pyrkivät hahmottamaan 
maailmansa itsevastuullisesti: ”minä voin vaikuttaa siihen, millaiseksi maail-
mani muodostuu”. Sisäinen kausaaliattribuointi on työtehtävään ja työorgani-
saatioon sitoutumisen edellytys. Jos organisaatio koetaan ennakoitavana, voi 
ihminen ajatella vaikuttavansa siihen, miten hän työssään menestyy ja miten 
organisaatio häntä kohtelee.

Voimakas ulkoisen kausaaliattribuoinnin tapa näkyy opittuna avuttomuutena. 
Eläinkokeissa on havaittu, että sattumanvaraisia sähköiskuja saaneet koirat 
eivät kyenneet oppimaan enää ennustettavasti annettujen sähköiskujen vält-
tämistä. Sähköiskuja ennakoi ääni, mutta täydellinen opittu avuttomuus oli 
syntynyt. Sähköiskuja ei enää yritetty välttää, vaikka se olisi edellyttänyt 
ainoastaan paikan vaihdon. Kontrolliryhmälle tämä oli aivan helppoa. 
Koeryhmän koirat näyttivät uskovan, ettei niillä ole mitään keinoa välttää 
sähköiskuja. Ne olivat oppineet alistumaan kyselemättä.

Työelämässä opittu avuttomuus näkyy, kun ihminen kokee itsensä pysyvästi
heittopussiksi. Hän uskoo tiedostamattaan, että tekipä sitä tai tätä, niin 
mikään ei todellisuudessa saa vaikutuksia aikaan – asiat menevät hänen omas-
ta toiminnastaan riippumatta pieleen. Tila on psyykkisesti lohduton, eikä se 
ole itsestään korjaantuva. Kuten eläinkokeista havaitsimme, ”yritä ja erehdy” 
-oppimisen aika on mennyt ohitse eikä siitä ole enää hyötyä. 
     Työelämäkokemukseni perusteella uskallan arvioida, että tämänkaltainen 
asennoituminen ei ole työelämässä aivan harvinainen. Se on vakava viesti. 
Tällainen asennoituminen nimittäin opitaan. Työntekijän perustehtävän 
rajojen pitäisi olla keskimäärin vankempia kuin ne nykyään ovat. Se mahdollis-
taisi oman perustehtävän psykologisen omistajuuden nykyistä paremmin, 
jolloin avuttomaksi oppimiselle ei ole tilaa.

Kausaaliattribuoinnin tapa ei ole ihmisessä valmiina. Se on oppimisen tuotta-
ma, kehityksellinen ominaisuus. Välineellisen ehdollistumisen ja kognitiivisen
oppimisen tuloksena kausaaliattribuoinnin tapa kehittyy kulloiseenkin ympä-
ristöön soveltuvaksi. Henkilöstön kehittämisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että työntekijän kausaaliattribuoinnin tapaan kyetään vaikuttamaan. 
Työn mahdollisuudet ja työssä kehittymisen tila sekä työpaikan organisaa-
tiokulttuuri luovat työntekijän kausaaliattribuoinnin puitteet – hänen oman 
toimintansa syy-seuraustulkintojen kehikon.
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Arkikokemuksen perusteella onnistumisesta pitäisi seurata mielihyvän, 
työhyvinvoinnin ja jopa työn ilon kokemus. Riittävän usein esiintyessään tuol-
laiset kokemukset yleistyisivät, tavallaan täyttäisivät ihmisen työhyvinvoinnin. 
Asia on kuitenkin monimutkaisempi. Tilanteen tulkinta nimittäin vaikuttaa 
siihen, miten onnistuminen tai epäonnistuminen koetaan. 

Kuvitellaanpa esimerkiksi tilanne, jossa olen koulutuspäällikkönä solminut 
ison koulutussopimuksen. Saatan selittää onnistumisen itseeni liittyen: 
sinnikäs, älykäs, huomaavainen ja palvelualtis asenteeni tuotti nappituloksen. 
Tällöin voin kokea aitoa, syvällistä itseeni liittyvää aktiivista työniloa. Saatan 
kuitenkin selittää kokemukseni myös pois, tavallaan jo ennakolta. Asiakas 
otti minuun yhteyden, koska oli sattumalta kuullut talostamme ja minusta, 
eikä kiireensä vuoksi ennättänyt kunnolla kilpailuttaa hankettaan. Aktiivisen 
työnilon ja myönteisen työnhyvinvoinnin kokemus on omien asenteiden vuoksi 
tavallaan jo ennalta pois pyyhitty mahdollisuus. 

Voidaanko ihmiset jakaa tulkintataipumuksensa mukaisesti muutamaan 
pääryhmään? Ihminen voi elämänalueittain vaihtaa todellisuuden tulkinta-
taipumustaan. Niinpä sama ihminen voi tulkita onnistumisensa ja epäon-
nistumisensa syyt eri tavalla eri elämänalueilla: kausaaliattribuoinnin tapa 
vaihtelee elämänalueittain.
     Tuo toteamus taipuu ilkikuriseen havainnollistukseen: ”Suomalainen mies 
on työelämässä itseohjautuva, itse oman elämänsä polun luova projektien ja 
hankkeiden sankari”. Tai ainakin hän kuvittelee niin. Ja kotielämässään hän 
määrittelee eli ennakoivasti tulkitsee: ”Viikonlopun mukavuus on tasan tark-
kaan kiinni siitä, millä tuulella vaimo sattuu heräämään”.

Työelämässä kyetään vaikuttamaan ihmisen käyttämiin kausaaliattribuoinnin 
tapoihin. Parhaiten niihin vaikutetaan muotoamalla todellisuus sopivaksi. 
Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, todetaan sananlaskussa. Toiminnan 
ohjausjärjestelmät tuottavat niitä vastaavan moraalin. Pitkäaikaisten työnteki-
jöiden työssään käyttämä kausaaliattribuoinnin tapa kannattaa lähtökohtaises-
ti mieltää organisaatiokulttuurin yksilötasoiseksi heijastumaksi. 

Tämä muuttaa henkilöstön kehittämisen logiikan, jos viesti halutaan ottaa 
vakavasti. Henkilöstön tahtotila ja erityisesti henkilöstön kausaaliattribuoin-
nin keskimääräinen tapa ilmaisee työympäristön, organisaatiotodellisuuden 
olemusta. Vaikka kehittämistyöllä on oltava visio, sen on uskallettava toivoa 
parempaa, on vallitsevan todellisuuden näkeminen tietoisen ja hyvin suunnitel-
lun kehittämisen lähtökohta.

Katsotaanpa asiasta esimerkki, joka on syvällisempi kuin päällisin puolin 
näyttää: Johtaja saattaa todeta painokkaasti: ”Projekti olisi onnistunut, jos te 
olisitte sitoutuneet siihen.” Näin lausuessaan johtaja ilmaisee itse ulkoisen 
kausaaliattribuoinnin tavan käyttöä. Hän siirtää vastuullaan olleen projektin 
onnistumisen selityksen itsenä ulkopuolelle. Johtaja on luonnollisesti esimerk-
ki, malli, alaisilleen. Hän käyttää ulkoisen kausaaliattribuoinnin tapaa ja 
vetoaa sen vuoksi alaistensa puuttuvaan ominaisuuteen eli sisäiseen 
kausaaliattribuointiin.

TYÖVOINTI – AHKERUUDEN AVULLA ANSAITTU
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Sosiaalinen oppiminen on nimenomaan mallista oppimista. Ja sosiaalinen 
oppiminen näkyy erityisesti asennoitumisen, suhtautumistavan muutoksena. 
Näin johtaja tosiasiassa viestii alaisilleen: ”Vastuullistakaa itsenne, vaikka 
minä en vastuullistakaan itseäni.” 
     Syyllinen eli puutteellisesti toimiva henkilöstö lähetään arvo- ja asennekou-
lutukseen. Siellä hienovaraisesti ja manipulatiivisesti kajotaan koulutettavien 
persoonallisuuteen. Löydä sisäinen sankarisi -tyyppiset kurssit kohdistuvat 
työntekijöiden kausaaliattribuutioinnin tapaan. Tällainen koulutus on kohdal-
laan, jos koulutettavien työtodellisuus on sellainen, että sisäinen kausaaliat-
tribuointi on mielekäs vaihtoehto. 
     Aina näin ei kuitenkaan ole. Tällöin sisäisesti kausaaliattribuoiva altistuu 
itsensä syyllistämiseen. Hän tuntee sisäistä häpeää itsestään, vaikka epäonnis-
tumisen syy ei olisikaan yrittämisen tai taidon puutteessa. Sisäinen sankaruus 
-ohjelmat toimivat työvoinnin näkökulmasta hyvin silloin, kun työtodellisuus 
on ennakoitava ja virheitä salliva sekä työntekijän itsensä työvointi jo lähtö-
kohtaisesti hyvä.
     Henkilöstön kehittäjän on kunnioitettava ihmisten kausaaliattribuoinnin 
tapoja, sillä ne opitaan todellisuudesta ja ovat sen heijastumaa. Kuitenkin hei-
jastuma on monen mutkan taittama. Mielestäni suoran vaikuttamisen sijasta 
on parempi luoda sisäisen kausaaliattribuoinnin kasvun alustoja: ”henkilöstön 
kehittäminen on henkilöstön kehittymään saattamista, ja tämä merkitsee, että 
se on selittämättömän, mutta ilmauksissaan täysin selvän kasvamisvoiman 
tielle asettuvien esteiden poistamista”! 

Kausaaliattribuoinnin tavat ovat syvästi ihmisyyttämme. Ne heijastavat erilai-
sia elämänhistorioita. Ihmiset oppivat elämästään erilaisia kausaaliattribuoin-
nin tapoja. Ne vaihtelevat yhteiskuntaluokittain, jolloin ne ilmentävät myös 
työntekijöiden yhteiskunnallista asemaa. Tämä väite vaatii konkretisoinnin. 
En konkretisoi sitä tutkimuksieni avulla (esimerkiksi Varila 1993, 1998, 2003), 
vaan yritän konkretisointia elämänmakuisen, mutta pitkähkön vertailun avulla. 

Otamme suoraan esimerkin lehtien ulkoasun, tekstien sisällön ja luultavan 
lukijakunnan maailmasta. Olen vertaillut Eeva- ja Se-lehteä. Eeva painetaan 
kalliille kiiltopaperille. Joka numerossa kerrotaan yhdestä kahteen kertomusta 
ihmisistä, jotka ovat kohdanneet musertavan vastoinkäymisen. He eivät tait-
tuneet vaan ryhtyivät kamppailemaan paremman eteen. Pitkän ja ahdistavan 
henkisen kasvuprosessin myötä he ovat nyt saavuttaneet henkisen vapau-
tumisen ja riittävän taloudellisen turvan. 
     Se-lehti painetaan halvemmalle paperille. Se tuntuu käsiin ei-arvokkaal-
ta, halvalta. Jutut ovat pääsääntöisesti lyhyitä, kertovat lottovoiton kaltaisten 
tapahtumien osumisesta kohdalle tai musertavan, sattumanvaraisen onnet-
tomuuden kohtaamisesta. Aikoinaan minua huvitti otsikko ”Bakteeri syö 
soittaja-Lindan nenää”. 
     Kenties seuraava keskiarvoisoletus lukijakunnasta pätee. Eeva-lehti on ul-
koasultaan ja sisällöltään suunnattu menestyneille keski-ikäisille, koulutetuille 
naisille. Heille on elämänkaarensa varrella myös kertynyt paljon inhimillisiä 
ja sosiaalisia resursseja, joiden avulla kääntää onneton tapahtuma henkiseksi 
kasvutarinaksi. Siis aktiivisen itsevaikuttavuuden ylistykseksi. 
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Se-lehden lukijakunnalla ei ole vastaavia inhimillisiä ja sosiaalisia resursse-
ja. Heille tapahtumat maailmassa näyttäytyvät enemmän kaukaa päätetyiltä, 
kohtalolta, johon ei voi vaikuttaa. Paperitehdas nyt päätettiin Kemijärvellä 
lopettaa ja siihen vain oli sopeuduttava. 

Kausaaliattribuutioiden tutkimus auttaa näkemään, mitä tarkoittaa ilmaus 
”uskaltautua johonkin tehtävään”. Uskaltautuminen on aina psykologisesti 
epävarmuuteen hyppäämistä. Haastavaan, ei pakotettuun työtehtävään, ru-
peaminen on aina riskillinen kokemus. Vaikka epäonnistumisesta ei seuraisi 
ulkoista rangaistusta, sisäinen kunniantunto ja ylpeys saavat kolauksen. Sel-
lainen pelottaa jo ennakolta.

Uskaltautumisharppauksen todennäköisyyteen voidaan työnantajan keinoin 
vaikuttaa. Onnistuessaan saamme aikaan itsevoimistavan, positiivisen amma-
tillisen kunniantunnon ja ylpeyden ketjun. Epäonnistuminen ei ole pahaksi, 
jos yksilö pystyy käsittelemään asian ja näkee toimintansa syy-seuraussuhtei-
den ketjun. Itsevaikutettavuuden tunne säilyy ja se on ihmiselle tärkeää. Sitä 
vastoin työhankkeen epäonnistumiseen johtaneen syy-seurausketjun läpinäky-
mättömyys on työhyvinvoinnin tuhoaja. Todellisuus, siis työympäristö jossa 
syy-seuraussuhteet ovat arvaamattomia, on kuluttava. Pahimmillaan se vie 
opitun avuttomuuden tilaan.

Ihmisen vastavuoroisen vaikuttamisen tarve on ilmeisesti evoluution raken-
tama. Lähes kaikissa tilanteissa ihmiset haluavat kokea olevansa subjekteja, 
oman elämänsä rakentajia ja omaan elämäänsä vaikuttavia toimijoita. Kau-
saaliattribuutiotutkimuksen tulokset tulevat mielenkiintoisen lähelle sydämen 
ja sielun ristiriitaisuutta. Taannoin Kotimaa-lehdessä kuvattiin kohtaaminen 
alkoholistin kanssa: ”Halisten metsän aukean keskeltä löytyy Reko. Hän istuu 
yksinään tuolilla rojukasan vieressä ja itkee laskuhumalan karvaita kyyneleitä: 
kaverit ovat jättäneet yksin ja Jumala hylännyt. ’En ole kenellekään pahaa teh-
nyt mutta en valita. Itte olen tieni valinnut’”.
     Sisäinen kausaaliattribuointi ilmeisesti koetaan emotionaalisesti turvalli-
sena, mahdollistaahan se eheän minäkokemuksen. Jos muu ei auta, niin oman
elämä selityksessä eli tarinassa viimeistään painotetaan elämän vastavuoroi-
suutta ja valintojen omaehtoisuuksia. Toisaalta valinnan hetkellä monet sys-
temaattisesti vähättelevät omia mahdollisuuksia.

Kun rakennamme hyvää työtä, hyvää työyhteisöä ja luomme ihmiselle tilaa 
vastavuoroiseen vaikuttamiseen, niin turvallisuuden tunne kasvaa ja sisäisen 
kausaaliattribuoinnin edellytykset paranevat – luomme tilaa sisäiseen kausaa-
liattribuointiin emmekä painosta manipuloivasti. Tällöin me henkilöstön kehit-
täjinä mitä ilmeisimmin palvelemme organisaation edun ohella ihmisyyden 
toteutumista ja kehittymistä. Saamme myös tuntumaa kehittämistyön syvään 
mieleen ja merkitykseen.

TYÖVOINTI – AHKERUUDEN AVULLA ANSAITTU
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______________________________________________________________

Taulu 8. KOLME KUVAUSTA KAUSAALI- 
               ATTRIBUUTIOISTA  JA IHMISENÄ OLOSTA 

Työntekijän mielenmaisema ja siihen vaikuttaminen nousee tämän kirjan 
loppupuolella keskeiseen tarkasteluun (luvut 5 ja 6). Kun käymme kolme 
esimerkkiä kausaaliattribuutioiden kehityksestä lävitse, katsomme myös 
samalla syvälle ihmisen muotoutuvuuteen, hänen luonnolliseksi kokemaansa 
sekä voimaantumiseen ja valtaantumiseen.

1) Parikymmentä vuotta sitten poikani Visa oli nelivuotias. Vierailimme 
Särkänniemen huvipuistossa. Pitkän päivän jälkeen koitti lähdön aika. Portin 
luona oli isokokoinen pelle, joka hyvästeli lähtijät. Hän oli poikkeuksellisen 
taitavasti laittautunut, isoine kenkineen, nenineen sekä vaatteineen ja puu-
jalkoineen. Visa kiersi pellen metrien päästä, kasvoillaan hämmennyksen, 
epäuskoisuuden ja outoutta empivän ilme. Välittömästi pellen sivuutettuamme 
hän kysyi: ”Mikä tuo oli?” Vastasin, että pellehän se siinä. Silmänräpäyksessä 
Visan varautuneisuus kaikkosi ja jännitys laukesi. Iloisesti hän totesi: ”Ai, se 
oli pelle.” Hänen sosiaalinen todellisuutensa oli palautunut ennakoitavaksi ja 
turvalliseksi. Tätä maailmaa, johon pelle kuului luonnollisena hahmona, hän 
ei kuitenkaan ollut itse tuottanut. Esimerkki saa syvyytensä, kun pohdimme 
vaikkapa työpaikan kulttuurin sukupuolijärjestelmää tai hierarkkista rakennet-
ta itsestäänselvyyden näkökulmasta. Kaikki kun yleensä tuntuu niin luonnolli-
selta!

2) Kuusikymmentävuotias korkeakoulututkinnon suorittanut Marja kertoo: 
”Lapsesta olin arka tuomaan esiin ajatuksiani; ei niistä ollut kukaan kiinnos-
tunut tai sitten tehtiin naurunalaiseksi… Tytön piti olla kiltti, hiljainen, alistuva 
Äidin Pikku Apulainen. Äiti teki tietysti parhaansa kasvattaakseen hyvää 
ihmistä. Aikuisena olen tajunnut, miten inhosin sitä kaikkea, miten pahalta 
tuntui: en kelvannut koskaan vaikka olin niin kiltti etten uskaltanut oikein 
mitään… Onnistumisestaan ei ollut sopivaa puhua, sehän olisi ollut omahy-
väisyyttä. Ylipäätään ei saanut ajatellakaan mitään hyvää – saati sitten lausua 
ääneen. ’Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa. Ei salli kopeutta, ylpeitä 
vastustaa…’ Muun muassa tämä oli yksi virren kohta, jota äitini usein siteerasi. 
Malli, jonka sain, oli itsensä vähättely… Mieheni sanoo usein, että on ylpeä 
minusta tai siitä mitä olen tehnyt… Kutsun meitä säikytettyjen sukupolveksi: 
jos et ole kiltti ja kunnolla, niin et ole rakastettu, hyväksytty. Ja jos kukaan muu 
ei satu näkemään, niin Taivaanisä näkee ja tietää kaiken – ja rankaisee. On 
siis oltava syyllinen koko ajan, muuten ei kelpaa. Näinhän se oli. Onneksi ei 
ole enää. Lapseni osaa paremmin kuin vanhempansa arvostaa itseään ja olla 
ylpeä aikaansaannoksistaan. On pojasta onneksi polvi parantunut.”

3) Kolmekymppinen diplomi-insinööri Pekka kertoo: ”Tilanne oli hyvin indi-
vidualistinen, eli tein homman yksin… Se ei vähentänyt ylpeyden tunnettani, 
sillä ylpeys oli vain omasta osaamisestani ja onnistumisestani johtuvaa, eikä 
siis ollenkaan suhteessa muiden osaamiseen. Tietenkin tiedän monia ihmisiä, 
jotka eivät tästä hommasta olisi suoriutuneet, mutta heitä projektini ei hetkaut-
taisi muutenkaan. Ylpeys on elämän kannalta perustava kokemus. Ylpeyden 
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kokemukset auttavat eteenpäin kohden uusia haasteita. Luottamus omiin 
taitoihin kasvaa… se auttaa jaksamaan eteenpäin elämässä. Pidän ylpeyttä 
hyvin tärkeänä osana itsekunnioitusta ja omanarvontuntoa.”

HAVAINNOLLISTUSTEN TULKINTA

Esimerkit havainnollistavat kolme erilaista ja eri-ikäisten ihmisten mielen-
maisemaa. Ne osoittavat myös, miten kausaaliattribuoinnin tapa on ihmisen 
taipumus havaita ja ennen kaikkea tulkita itselleen uskollisesti kohtaamansa. 
Kausaaliattribuoinnin perustana on usko ennustettavuuteen; ensimmäinen 
esimerkki kuvasi luonnolliseksi koetun voimaa ennustettavuuden ehtona. 
Ja mitäpä organisaatiokulttuuri olisi muuta kuin työpaikan sosiaalisen 
yhteisön luonnolliseksi kokemaa kieltä ja toiminnan perusteiden mielellis-
tämistä. Ihmisen tavan, tottumuksen muuttaminen on aina haastavaa; 
ja myös ihmiseen kajoavaa.

Kaksi jälkimmäistä esimerkkiä ovat työelämässä toimivien ihmisten kerto-
mia ja pyynnöstäni itsestään kirjoittamia. Tärkein viesti tässä vaiheessa on: 
ihmisten johtaminen ja henkilöstön kehittyminen ovat parhaimmillaan, kun 
ihminen pystytään kohtaamaan aidosti, luomaan hänelle kehittymisen tilaa, 
virikkeitä ja haasteita. Erilaisuuden johtaminen on kiehtovaa mutta erittäin 
haasteellista. Mikäli pyrimme konsernien nimeltä Suomi ja Helsinki kannalta 
maksimaaliseen tulokseen, on kyettävä palvelemaan samanaikaisesti 
lyhyen ja pitkän aikajänteen tuloksellisuutta, mutta myös yksilön ja 
yhteiskunnan etua. Siinä on haastetta kerrakseen. 
Sen vuoksi myös tämä teos on kirjoitettu.

______________________________________________________________
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Helsingissä 1957 syntynyt Toivo totesi: 
”Kun olin pieni poika, vaarini puhui usein siitä, 

mitä hän oli tehnyt ja mitä hän kunnioitti. 
Ei hän koskaan puhunut siitä, että mitä hän 

oli saanut rahaa työnteolla, vaan usein hänen 
puheistaan kuvastui se, että työ oli erilainen 
arvo. Hän oli ammattimies, hän oli seppä. 

Sepän työssä usein oli kyse enemmän 
tuntemuksista kuin kenties lopputuloksesta.”
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Ammattitaito koostuu joustavasta osaamisesta, tehtävä- ja ammattikoko-
naisuuden hahmottamisesta sekä soveltuvasta ammatti- ja työetiikasta.
Nykyinen ammatti-, työ- ja kehittämiskulttuuri arvostaa näistä tekijöistä erityi-
sesti joustavaa osaamista. Sen yhteys välittömään tehokkuuteen ja vaikutta-
vuuteen on helpoimmin nähtävissä. Kestävän työuran näkökulmasta on 
tärkeää huomioida muutkin komponentit. 

Joustava osaaminen on taitoa toteuttaa tarpeellinen suoritus tehokkaasti ja 
erilaisissa ympäristöissä. Taitava suoritus räätälöidään aina tilanteen mukaan. 
Teoreettinen tieto on joustavan osaamisen ehto. Se mahdollistaa yleisten toi-
mintaperiaatteiden mielekkään soveltamisen erilaisiin ongelmatilanteisiin. 

Joustava osaaminen ei ole mekaanista, konemaista rutiinien toistoa tai niin 
sanotun tempputiedon kokeilevaa soveltamista. Esimerkiksi opettaja kykenee 
opettamaan omaa ainettaan erilaisille ryhmille tai johtaja kykenee hyvään 
johtamistyöhön niin linjajohdetussa kuin tiimeihin organisoituneessa työ-
yhteisössä. Vastaavasti henkilöstön kehittäjä osaa soveltaa tilanteen mukaan 
erilaisia kehittämismetodeja eikä ole yhden opin mekaaninen soveltaja. 
     Joustava osaaminen kehittyy, kun työntekijä kohtaa erilaisia tilanteita ja 
tehtäviä, toimimalla myös erilaisissa ympäristöissä. Henkilökierto on, esimer-
kiksi, tehokas ammattitaidon laaja-alaistamisen ja monipuolistamisen väline. 
Joustava osaaminen on ammattitaidon osista suorimmin kytkeytynyt taitoon: 
mitä taitavampi työsuoritus, sitä pienemmällä vaivalla se tuottaa toivotun 
tuloksen. 

Ammattilaisuuteen kasvettaessa on ammattirutiinien oppiminen erittäin 
tärkeää. Työntekijän on saatava tehtävässä kuin tehtävässä riittävästi aikaa 
toimivien rutiinien kehittymiseen. Se on vakioisen, mahdollisimman vähän 
kuormittavan työsuorituksen laadun tae. Jos rutiinit vakiintuvat työuran alku-
vaiheessa vääriksi, on niiden poisoppiminen myöhemmin vaikeaa 

Tehtävä- ja ammattikokonaisuuden hahmottaminen on tiedollinen haaste. 
Se ei yleensä näy välittömänä tehtävätehokkuutena. Kuitenkin sen merkitys 
taitotiedon, ammattietiikan ja mielekkäiden tilanneratkaisuiden näkökulmasta 
on tärkeä. Työn mielekkyys viriää siitä, mikä on sen tehtävä organisaation ja 
yhteiskunnan hyvän kannalta. 

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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Työn syvällisen mielen – sen tuottaman perimmäisen hyödyn – näkeminen tar-
joaa ihmisen mahdollisuuden oman työnsä mielen ja merkityksen kokemiseen. 
Se auttaa häntä ylläpitämään elämänsä tarinaa, liittymään tuottavana jäsenenä 
yhteiskuntaan ja kehityksen virtaan. Ammatillinen kypsyminen, näkemysten 
jalostuminen ja syvällisen ammattisivistyksen kehittyminen ovat asioita, joita 
tuskin kannattaa altistaa hyödyn ja tehokkuuden alttarille. Ne ovat päämääriä 
sinänsä.

Työn koettu mieli ja merkitys sekä vuosien myötä jalostunut ammattietiikka 
auttavat ihmistä jaksamaan. Ne ovat oppimistuloksia, jotka eivät välittömästi 
palaudu suorituksien tehokkuuteen. Ne kuitenkin näkyvät ihmisen työuran 
mittavuutena, kokonaiskuntoisuutena. Jollakin tapaa tämä kokonaiskuntoisuus 
liittyy ammattikokonaisuuden hahmottamiseen, työn mieleen sekä ammatti-
etiikkaan ja -moraaliin.
     Ammattietiikka ja -moraali jäävät helposti kaukaisiksi asioiksi kehittämi-
sessä. Eiväthän ne taivu mitattavaksi tehokkuudeksi. Näkyvän suorituksen ja 
virheiden vähentyminen taipuu mittaukseen. Ja sen avulla voidaan osoittaa 
kehittämistyön onnistuminen. Mutta miten voidaan osoittaa mittarien avulla, 
että ihminen haluaa palvella yleistä etua jopa oman etunsa kustannuksella?

______________________________________________________________

Taulu 9. AMMATTITAIDON PITKOSPUILLA

Erään vakuutusyhtiön henkilöstöjohtaja totesi: ”Kun meille tulee uusi 
suurasiakkaiden myyntipäällikkö, hän ei alle puolen vuoden tapaa yhtään 
suurasiakasta yksinään. Hän menee tapaamisiin aina kokeneen konkarin 
seurassa. Ja tälle konkarille on luotu malli, sapluuna, mitä kaikkea heidän 
tulee näillä matkoilla puhua ’näin poikien tai tyttöjen kesken’.” 

Työuran varhaisessa vaiheessa uusi työntekijä on kuin ”imuri”. Hän imee 
vaikutelmia siitä, millainen tämä organisaatio on, mitä siellä todella arvoste-
taan, miten asiat oikeastaan hoidetaan, saako hän epäonnistua vai täytyykö 
hänen peittää epäonnistumisensa, miten hierarkia-asemia kunnioitetaan. Hän 
on siis täynnä uuteen ympäristöönsä liittyviä kysymyksiä. Niihin kysymyksiin 
vastataan erityisesti sosiaalisen oppimisen avulla: jäljittelemällä, samaistu-
malla, sitoutumalla ja kyselemällä. Lähes jokainen kokee uudessa työpai-
kassa tämän imurivaiheen, kuten ammatillisen sosialisaation tutkimuksista 
tiedämme.

Oppipoika–kisälli–mestari-ketjussa kului aiemmin yleensä vuosia tai vuosi-
kymmen. Ja nykyisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tuntien on todettava, 
että mestarin arvoon vei mielekkäästi organisoitu työssä oppimisen polku: 
”Tulokas joutui tekemään aluksi ammatin ulkopuolisia tehtäviä tai sellaisia 
työtehtäviä, joita ammattiryhmässä arvostettiin vähiten. Moni oppilas tuskastui 
juoksupojan asemaan tai jatkuvaan siivoamiseen… Oppipojat joutuivat työpaik-
kaan tullessaan kokemaan aluksi piinaviikkoja tai peräti -kuukausia. Oppipoi-
kien työpäivät venyivät erityisesti käsityöaloilla pitkäksi, koska heille lankesi 
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vielä verstashuoneiden siivous varsinaisen työajan jälkeen. Mutta vähitellen 
oppipojan sallittiin tehdä yhä lähempänä ammatin ydintä olevia töitä… Oppi-
pojat pääsivät ompelemaan kisällien avuksi joitakin takin kappaleita, mutta 
eivät vielä koko takkia. Työprosessin kokonaisuutta koskeva tieto oli ammatti-
ryhmän tärkein ominaisuus. Ammatin rajoja opetettiin uusille tulokkaille an-
nostelemalla häpeän ja kunnian tuntemuksia työssä oppimisen prosessissa.” 
(Varila ja Rekola 2003, 39–40).

Kun nyt pohdimme yllä kuvatun suurasiakkaiden myyntipäällikön kehittä-
misen sekä oppipojan työssä oppimista, niin havaitsemme kehittämisen 
mahdollistaneen rutiinien oppimisen, joustavan osaamisen, ammatti-
etiikan löytämisen. Sitä vastoin teoreettisen osaamisen laaduk-
kuutta emme kykene tässä päättelemään.

______________________________________________________________

4.1 HYVÄ HAVAINTO TARVITSEE TIEDON
______________________________________________________________

”Ihmisten johtaminen on eläytymistä, vaistoamista, ymmärtämistä, 
monitasoisuuksien näkemistä, sen tajuamista ’mikä tuolle ihmiselle tai 

ryhmälle on mahdollista’. Mitäpä muuta tämä olisi kuin 
kokemuksen ja tiedon kautta kertynyttä taitoa nähdä oikein! 

Hyvää havaitsemista, osuvien havaintojen tekemistä.”
______________________________________________

 
Hyvä havaitseminen on luovaa työtä. Hyvä havaitseminen on mittava henkinen 
suoritus, jonka kuormittavuus on kuitenkin vähäinen. Pääasiallisesti se on 
tiedostamatonta, automaattista havainnon ohjautumista. Sen on kohdistuttava 
kevyenä, tunnustelevana ”tutkanpyyhkäisynä” havaittavaan kohteeseen – luo-
dattava kevyesti pyyhkäisten havaittavan kohteen keskeiset ominaispiirteet. 
Asiantuntijan työssä hyvä havaitsemisen taito on kehitysprosessin lopputulos. 
Asiantuntijuuden ehto ja edellytys on kyky havaita strategisesti oikein, siis 
oleellisin. Ja juuri sen vuoksi on tuohon havainnon ohjautumiseen kiinnitettävä 
huomiota – niin ammattikoulutuksessa, työssä oppiessa kuin ”organisaation 
erinomaisuutta” synnytettäessä. 

Oikeaa havaitsemisen taitoa saatettiin kisällijärjestelmään liittyvässä työssä 
oppimisessa rakentaa vuosi, kaksikin (taulu 9). Vasta sen jälkeen oppipoika 
päästettiin käytännön hommiin. Nykyiseen, kiireiseen ja kaoottiselta tuntuvaan 
työtodellisuuteen tuo malli ei sovellu. Sen tarjoama vihje kannattaa kuitenkin 
henkilöstön kehittäjän ja esimiesten huomioida: taito hyvään havaitsemiseen 
on opittava taito, johon ihminen kasvaa asteittain. Sen kehittymisen tukeminen 
luo tulevan työuran pitkospuita. Ja joskus taito hyvään havaintoon ja havain-
toonsa luottamiseen saattaa pelastaa ihmishengen.

Haastattelin viime vuosituhannen lopussa erästä viisikymmenvuotiasta rönt-
genlääkäriä asiantuntijuuden olemuksesta. Kysyin häneltä: ”Mikä on ollut 
elämäsi paras onnistumisen kokemus työssä?” Hän kertoi: ”Me röntgenlääkärit 
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harvoin näemme asiakkaita suoraan. Eräänä päivänä nelikymppinen mies 
saapasteli täysin yllättäen huoneeseeni valtavan kukkapuskan kanssa ja sanoi: 
’Kiitos kun pelastit henkeni.’ Niin. Hän oli tullut röntgeniin niskakipujen vuok-
si. Otimme selän puolelta kuvat. Kaikki näytti olevan hyvin, mutta jokin minua 
ihmetytti. Passitin hänet leikkauspöydälle. Siellä löytyi kaularangan takaa 
syöpäkasvain. Minun ei olisi pitänyt voida edes nähdä sitä sädekuviosta, se on 
mahdottomuus, mutta jotenkin minä vain ajattelin, että jotain outoa on.”

Mitä ovat tehokkaan havaitsemisen ehdot? Tärkein havaitsemisen ominaisuus 
on sen valikoivuus. Tehokas valikointi on hyvän havaitsemisen ehto. Jos 
yritämme havaita mahdollisimman paljon tietoisesti, yksinkertaisesti tukeh-
dumme. Valikoivuus on tilanteen virtaviivaistamista. Se on keskittymistä 
oleelliseen taitoa nähdä kuohan lävitse. Tehokas ja ”oikea” havainnointi on 
siten hyvän ajattelun perusta.

Hyvän havaitsemistaidon kehittyminen kestää kauan. Vaativissa tehtävissä ha-
vaitsemisen taito saavutetaan vasta vuosikausien harjoittelun ja kokemuksen 
sekä oppimisen ja opiskelun kautta. Tässä kehittymisen prosessissa kohtaavat 
aiempi tietämysrakenne, aiemmat kokemukset ja tulkintamallit sekä yksilölli-
set erot. Kaikista ei tule sellaisia johtajia, esimiehiä, psykologeja, opettajia tai 
sairaanhoitajia, joista todettaisiin ”hän kykenee työskentelemään laaja-alaises-
ti sekä ilmentää valinnoissaan ja toimissaan vaikeasti määriteltävää kypsyyttä”.

Hyvää havaitsemistaitoa luonnehtii myös sen suhteellinen kapea-alaisuus. 
Tämä pätee erityisesti korkeatasoista ajattelua ja päättelyä vaativiin prosessei-
hin. Havaitsemisen taito, kuten ajattelunkin taito, perustuu monimutkaisiin 
ja laajoihin toisiinsa liittyneiden suoritusten ketjuihin. Asiantuntija on omalla 
alueellaan erinomainen havaitsija. Havaitsemisen taito ja kyky erottaa todelli-
set haasteet kuohan lävitse eli ongelmataito ei siirry osaamisalueelta toiselle. 
Asiantuntijaksi kehittymisen prosessi käynnistyy aina alusta ja on siis sidoksis-
sa työn sisältöön.

Hyvä havaitsemistaito on kontekstin muuttuessa opeteltava aina uudestaan. 
Muutama esimerkki selkiyttää asian. Menestyksekkäästi koulutusta myynyt 
myyjä palkataan kulutustavaroiden myyntiin. Uudessa työssään hän ei enää 
loista, sillä hän ei kykene siirtämään myyjänkykyjään palveluiden myynnistä 
tavaroiden myyntiin. Luova markkinoinnin taitaja nimitetään pääjohtajaksi, 
mutta strategiakysymyksissä hänen luovuutensa ei tule esille. Erinomainen 
pienryhmien vetäjä epäonnistuu, kun hänet palkataan sadan ihmisen eteen 
luennoimaan.

Mahtaako lukijaa kiinnostaa lintubongauksen pienempi oppimäärä? Toivotaan: 
Kun hyvä bongari seuloo mielensä tietopaljoutta, hän tekee monia valintoja jo 
ennen kohteen havaitsemista. Valtaosa mahdollisuuksista tiputetaan jo ennak-
koon pois ja jäljelle jäävienkin mahdollisuuksien joukosta valinta kohdistuu 
ensiksi samankaltaisuuteen (kuten ”lintu on kahlaaja”). Sen jälkeen havainto-
prosessi ohjautuu erottelevasti (kahlaajia erottelevat tunnistuspisteet). Taitava 
bongari osaa myös käyttää hyväkseen juuri sitä informaatiomassaa, joka on 
saatavilla (ääni, tietynlainen tapa lentää, punaiset jalat ja nokka – “sen täytyy 
olla punajalkaviklo”).



85

Havaintosuoritus on hyvin strateginen jo alusta alkaen; lajin- ja jopa yksilön-
tunnistus etenee kuin hiekanjyvä tiimalasissa – lopulta tippumapisteeseen! 
Aivan vastaavasti taitava ihmisjohtaja toimii. Havainnot ja ajattelu, kaikki 
kietoutuvat strategisesti ja taktisesti toisiinsa. Tälle ilmiölle on nimityskin 
olemassa: ammattitaitoisuus.

Millainen sitten on hyvä havainto? Työn arjessakin ihminen pyrkii toki 
tekemään laadukkaita havaintoja. Havainto jäsentää havaittavan kohteen 
ja siihen liittyvän mielenmaiseman. Samalla se jakaa havaitsijan maailman 
oleelliseen ja epäoleelliseen. Havainnot pyrkivät noudattamaan yleisiä hahmo-
tusperusteita eli hahmolakeja. Hahmolakien avulla pyritään lainmukaisesti 
muodostamaan mahdollisimman yksinkertainen havaittavan kohteen rakenne. 
     Havaitsemisen prosessin ohjaavia periaatteita ovat läheisyyden, saman-
kaltaisuuden, hyvän jatkon tai muodon sekä sulkeutuneisuuden periaate. 
Asiantuntijuuden alkutaipaleella yritetään havaita kaikki mahdollinen. Mieli 
on täynnä kysymyksiä, jotka todellakin sekoittavat oleellisiin piirteisiin kes-
kittymistä. Hyväksi lintubongariksi opitaan systemaattisesti havainnon teon 
taitoa tiedollisesti opetellen sekä käytännössä paljon kokeillen. Kehittyminen 
on usein alussa toivottaman hitaan tuntuista, mutta sitten oivalluksien kautta 
syntyy taito. Sitä täytyy kärsivällisesti kehittää ja odottaa sen esiin tulemista. 

Ihmisten tavat ja tottumukset ovat vaikeasti muutettavissa. Perhe-elämästä 
tiedämme sen hyvin. Vanhempi-lapsisuhteessa säilyy tunnevärittynyt havait-
semisen tapa, automaattinen rutiini, yleensä hautaan asti. Vakiintunut mieli-
pide puolison ominaisuuksista lävistää arjen havainnointia. Aivan vastaava 
tilanne on työorganisaatiossa. Sen kohteena ovat työtoverit, organisaatiokult-
tuuri ja esimiesten toiminta. Ja näkemisen, havaitsemisen tulokset ovat taval-
laan jo ennalta määräytyneitä! 

Näin käytännön kehittämistyöhön voidaan todeta ohjeeksi seuraava: Aina 
kun havaitsemisen tapoja ja tulkintoja pyritään muuttamaan, on voimakkaasti 
panostettava siihen, että itse muutosprosessin jälkeen käynnistyvä arki saa 
tukea. Muutos vakiintuu aina arjessa. Ja vasta ajan myötä. 

Esimerkiksi organisaation rakenteellinen muutos on helppo saavuttaa. Näin 
”näkyvä voitto” kyllä saadaan tuotettua muutosprosessin aluksi tai viimeistään 
sen myötä. Samalla kuitenkin unohtuu herkästi muutosprosessin jälkeinen 
arkinen, toiminnallisten prosessien ja hikisen työn maailma. Johto voittaa 
käytännössä aina muutosprosessiin liittyvän taistelun – mutta miten kyetään 
elämään voitossa? Voitossa elämisen tuki olisi ennakolta suunniteltava ja 
huolellisesti varmistettava.

Perinteikkäässä koulutusorganisaatiossa toteutettiin rakenteellinen uudistus. 
Matriisiorganisaatiosta siirryttiin divisioonista (linjasta tai julkisen hallinnon 
termein osastosta) muodostuvaan linjarakenteeseen. Toimintaan haettiin 
läpinäkyvyyttä, reagointinopeutta. Lisäksi haluttiin parantaa toiminnan 
ohjattavuutta sekä vähentää valtataisteluiden määrää organisaatiossa.
     Kuitenkin henkilöstön vuosien, jopa vuosikymmenten kuluessa oppimat ha-
vaitsemisen tavat sekä tulkintamallit ovat olleet niin voimakkaita, että vuoden-
kin harjoittelun jälkeen divisioonamalli on vaikea. Tilaaja-tuottaja-ajattelutapa 
ei ole vielä lävistänyt organisaatiota.  
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     Tuon kokemuksen perusteella ymmärrän paremmin, miten organisaatio-
kulttuurin pysyvyyttä painottaneet tutkijat ovat päätyneet toteamukseen: 
ainut tapa muuttaa kulttuuri on vaihtaa koko henkilöstö kerralla. Toteamus on 
yliampuva. Mutta toisaalta on muistettava: näkemisen tavat, havaitsemisen ja 
tulkitsemisten rutiinit ovat ihmisen identiteetin ydintä. Mikäpä olisi sen enem-
män minussa ”minuinta” kuin tapani ajatella, tulkita ja tuntea. Sen vuoksi 
kulttuurin muutos vaatii todella aikaa, arjen omaehtoista uudelleenorganisoi-
tumista. Ulkopuolinen painostus herättää torjunnan ja tuottaa jumin.

Työ on oppimisen ja kehittymisen tärkeimpiä ympäristöjä. Koululuokka on 
oppimista varten rakennettu. Työpaikka on oppimisen kannalta sen vasta-
kohta. Työpaikka on ympäristönä ärsykkeiltään rauhaton, epämuodollinen ja 
tilannekohtainen, jopa satunnaiseksi hahmottuva. Työpaikkaa verrataankin 
usein kokemuksellisesti ”hullujen huoneeseen”, ”olemme kuin kiehuva vesi” 
tai ”olemme viidakossa”.

Työssä oppiminen on aina yhteisöllisesti ohjautuvaa, sillä uudelle työntekijälle 
työympäristö, työ ja organisaation kulttuuri ovat annettuja sosiaalisia tosiasioi-
ta. Työntekijä ei uudessa työpaikassaan sopeudu pelkästään organisaation te-
kemisen tapoihin; samalla hän oppii organisatoristen suhteiden hierarkian, or-
ganisaation maailmankäsityksen, ”pyhät lehmät” sekä moraalisen järjestyksen. 
     Jokainen organisaatio, jokainen organisaatiokulttuuri tai työyhteisön 
organisaatiomaisema on oma sosiaalinen mikrokosmoksensa. Työprosessin 
organisointi, puhetavat, tervehtimiset, katseet ja silmäykset sekä työnteon 
fyysinen ympäristö ja työvälineet – kaikki hengittävät tiheästi ja luovat yhdessä 
tiiviin, tiheän, sosiaalisen mikrokosmoksen. 

Ehkä työssä tapahtuva oppiminen olisi hyvä pilkkoa käsitteellisesti kahteen
luokkaan. On oppimista, joka liittyy 1) työorganisaatioon itseensä, sen mikro-
kosmokseen, organisaatiomaisemaan tai organisaatiokulttuuriin. Näitä nimeä-
viä käsitteitä riittää tuota aluetta kuvaamaan ja niiden määrä tai kehittelyn 
helppous onkin asia, joka sinänsä kertoo sen merkityksestä. Toisaalta on oppi-
mista, joka liittyy 2) selvästi työprosessin tehokkuuteen, itse konkreettisen
työn tekemisen ammattitaitoiseen suorittamiseen. Tätä oppimisen aluetta 
kuvaavat esimerkiksi sanat ammattitaito, osaaminen, tekemisen taito tai vain 
tehokas työsuoritus.

Työssä oppimisen keskeiset haasteet onkin nyt kuvattavissa lyhyinä kysymyk-
sinä: Miten työssä opitaan haluamaan oikeita asioita? Miten työssä opitaan 
tekemään asioita oikein nyt ja tulevaisuudessa? Ensimmäinen kysymys kohdis-
tuu ihmisen tunteisiin ja arvoihin, toinen kysymys kohdistuu työnteon tehok-
kuuteen, ammattitaitoon. Molemmat ovat työvoinnin tärkeitä ehtoja. 
     Samalla tuli puolivahingossa määriteltyä ihmisten johtamisen keskeisin 
päämäärä. Se kuuluu: Miten ihminen saadaan haluamaan oikeita asioita! 
Miten sydän taipuu kohden työnantajan toivomaa? On vaikutettava sydämeen 
ja järkeen – ei se sen kummempaa ole.

Käytännössä työssä oppimisen tilannetta ja työssä kehittymistä luonnehtivat 
kiire, sattumanvaraisuus, epämuodollisuus sekä oppimismotivaation suuntau-
tuminen ”pirkka-nikseihin”. Arkielämän luonnollisissa oppimistilanteissa,
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erityisesti työssä oppimisessa, kohina erilaisten syy-seuraussuhteiden 
ympärillä on suuri, minkä vuoksi niiden havaitseminen on vaikeaa. Taustahäly 
ja liian helpot, nopeasti käyttöön otettavat selitykset tai verukkeet vaikeuttavat 
oleellisen ytimen rakentumista ja näkemistä.
     Tällaisissa toimintaympäristöissä yksilön oppiminen suuntautuu vaisto-
maisesti sellaiseen oppimiseen, joka välittömästi jäsentää kaaosta: temppui-
hin, nikseihin tai sääntöihin, joihin nojautua ja tukeutua, erilaisiin muistikik-
koihin ja resepteihin. Ne ovat tarpeellisia, mutta jos niitä ei syvemmin pohdita, 
vuodet muuttavatkin ne rutiiniksi, refleksin lailla määrittyneeksi. 

Niin sanottu täsmäkoulutus esitetään toisinaan yhdeksi menetelmäksi, jonka 
avulla organisaatiot kykenevät vastaamaan nopean oppimisen haasteisiin 
sekä lisäämään inhimilliseen resurssiin kohdistuvan investoinnin tuottavuutta. 
Koulutuspolitiikassa esiintyy myös yleisiä paineita kytkeä koulutus yhä voimak-
kaammin työhön sellaisella tavalla, että se osuu juuri tarpeeseensa. 
     Jatkuvan oppimisen ja kestävän työuran näkökulmasta täsmäkoulutus ei 
kuitenkaan ole koulutuspolitiikan viisasten kivi. Ammatillinen koulutus, myös 
lisä- ja jatkokoulutus, on todella pitkäkestoinen investointi. Puhutaan mieluum-
min vuosikymmenistä kuin vuosista. Tällöin keskeinen kysymys on, miten oppi-
ja oppii koulutuksessa sellaisen tiedollisen rakenteen, jonka varaan, ohjaama-
na ja suuntaamana hän voi rakentaa uutta tietoaan osaksi jo olemassa olevaa 
tietorakennettaan. Keskeisesti olisi jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa
kiinnitettävä huomiota tietorakenteiden kerrostumiseen, niiden synergiaan ja 
keskinäiseen ristipölytykseen.

Tempputaituruus ei ole korkeatasoista oppimista. Tempputaituruuden käyttö-
kelpoisuus on vain tiettyyn tilanteeseen rajoittunutta; taitoa harvemmin yleis-
tetään sellaiseksi, että se siirtyy ympäristöstä tai tilanteesta toiseen. Kun taito 
on vain temppu, niin tempulle on luonteenomaista sen reflektoimattomuus. 
Taito ei enää kehity, se ei itsessään pysty uudistumaan, vaan sen sisäinen 
rakenne on staattinen, paikallaan pysyvä.
     Taidosta tulee dynaaminen, kun siihen saadaan tiedostettu kognitio raken-
nettua mukaan – siis mielellinen rakenne, jonka avulla ihminen pystyy havait-
semaan ”oikein” ja pystyy edelleen kehittämään havaintoaan ja sen tulkinnal-
lisia perusteita. Tämä vaatii hitauden kyvyn ja taidon; asiantuntija uskaltaa ja 
osaa myös hitauden.
     Omien tunteidensa ja kokemuksiensa vuoksi ihminen voi myös systemaat-
tisesti oppia väärän tavan nähdä ja tulkita näkemänsä. Työelämän sosiaalises-
sa dynamiikassa tunnistetaan kyllä ihminen, jonka täytyy koko ajan tietää kaik-
ki, puuttua kaikkeen, suhtautua useimpiin asioihin voimakkaan tunteellisesti. 
Ja kovin monessa paikkassa hän näkee juonittelua, etujen varjelua, monen-
laista kähmimistä. Muutama tällainen ihminen kykenee jo muodostamaan 
kiinteän sosiaalisen porukan, jonka painostusvoima kunnallisissa organisaati-
oissa ei ole pieni. 
     Tällainen käytös saattaa aiheutua syvempien tekijöiden sijasta yksinkertai-
sesti siitä, että ihminen ei osaa erotella havaintokenttäänsä tarpeeksi. Heidän 
kohdallaan ongelma ei ehkä ole tiedotuksen puutteellisuus, informaation 
vähäisyys. Pikemminkin päinvastoin. Kenties kannattaisi kokeilla, toimisiko 
hahmopsykologinen koulutuspäivä tai pari välineenä, jolla saataisiin havait-
semisen tapa muutettua. 
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_____________________________________________________________

Taulu 10. TÄSMÄKOULUTUKSEN JA 
   HENKILÖKIERRON HAASTEITA

Esimerkki 1. Täsmäkoulutuksessa opetetaan ihmiselle hänen välittömien 
työtehtäviensä vaatima operaatio-osaaminen. Opetus toteutetaan yksinker-
taistettujen harjoitusten, muistisääntöjen ja ulkoa opettelun kautta. Nopeas-
ti työntekijä oppiikin: ”kun painan nappia X, ratkeaa tuollainen pulma ja tie-
dosto siirtyy paikasta toiseen”. Koulutus tuottaa nopeasti välittömän hyödyn 
suhteellisen halvasti. Pitkän aikajänteen tarkastelussa ihmiseen ei kuitenkaan 
synny ”kerrostuvaa ja kasvavaa inhimillistä pääomaa”. Sen vuoksi työtehtävien 
muuttuessa hän joutuu aina aloittamaan ammattiosaamisensa rakentamisen
 uudestaan, siis tyhjän päältä. Hylkäämään aiemmat tempputaitonsa ja oppi-
maan uudet tempputaidot.

Henkilöstökoulutuksessa olisi voitu myös paneutua kasautuvien kvalifikaa-
tioiden ja arjessa luonnollisesti syventyvän osaamisrakenteen tuottamiseen. 
Tällöin osaaminen olisi kehittynyt yleisemmäksi ja teoreettisemmaksi. Sen 
sovellettavuus olisi ollut ajallisesti ja toiminnallisesti aivan toisella tasolla. 
Olisi vältetty tilanne, jossa työtehtävien muuttuessa aiemmat täsmäkvalifikaa-
tiot menettävät merkityksensä, niitä ei enää tarvita eikä niistä ole enää mitään 
hyötyä ihmiselle. 

Esimerkki 2. Henkilökierto on ammattitaidon uudistajana, laaja-alaistajana 
sekä ihmisen psyykkisen muutoksen käynnistäjänä voimakkain kehittämisen 
metodi. Olen sitä tutkinut paljon ja haastatellut kymmeniä kiertolaisia. Jos 
kirjanpitäjä lähtee vaikkapa kunnallishallinnosta valtiolle vuodeksi tekemään 
kirjanpitoa, niin kyseessä on haastava muutostilanne ja oppimistapahtuma. 
Kiertolainen totesi: ”Tehtävät olivat samoja, mutta se tekemisen tapa oli 
erilainen ja vuosikymmenten jälkeen kokemus, etten osaa mitään… musta 
tuntui, että aivotkin kiehuu koko ajan.” Toinen kiertolainen ilmaisi: ”Vanhassa 
työpaikassa oli itse kehitettämäni koko järjestelmä, ei tullut enää aateltua, 
että vois tehdä toisinkin… Nyt on ideaa ja voimaa.”

Kiertolaiset  palaavat aiempaan työhönsä lähes aina ammattitaidoltaan uusiu-
tuneina ihmisinä. Itseluottamuskin on kasvanut. He lähtivät väsähtäneinä, uu-
puneina – tehtäviinsä leipiintyneinä. Vanhoissa organisaatioissa ei kuitenkaan 
yksikään ihminen kysynyt ”miten voimme käyttää uudistuneen osaamisen
hyväksemme”. Heidät istutettiin vanhaan tehtäväänsä takaisin, tekemään 
juuri sitä, mihin he olivat leipiintyneitä. 

Hyvässä henkilöstöjohtamisessa pyritään aina hyödyntämään henkilöstön 
osaaminen mahdollisimman hyvin. Arjen kiireessä ei ilemisesti huomattu 
ajatella, miten kiertolaisten uudistunutta osaamista hyödynnetään oman 
organisaation hyväksi. Kyse ei ollut pahasta tahdosta, tuskin edes välinpitä-
mättömyydestä. Jos kuitenkin esimiehen keskeinen tehtävä on laittaa henki-
löstön osaaminen maksimaalisesti tuottamaan, niin toiminta oli alkeellista. 
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Valistus onneksi auttaa tällaisissa tilanteissa. Toisaalta, paneutuneessa 
henkilöstöstrategisessa työskentelyssä kyetään tällainen ”ohikävely” 
kyllä ratkaisemaan hyvin luonnollisesti eli itsestäänselvyytenä.

______________________________________________________________

4.2 ASIANTUNTIJUUS NÄKYY NOPEUTENA JA HITAUTENA
______________________________________________________________

”Yksi huippuluokan koodari tekee saman  
kuin kymmenen tuhatta tavallista koodaria.”

(Steve Jobs, Applen perustaja)

Asiantuntijuustutkimuksissa vertaillaan ekspertin ja noviisin taitoja. Nostan 
esiin kaksi kysymystä. 1) Onko ekspertti nopeampi ongelmanratkaisija kuin 
noviisi? 2) Miksi asiantuntija saattaa toimissaan olla uskomattoman nopea 
– tai yllättävän hidas? Kysymykset eivät ole toisiaan poissulkevia, vaikka siltä 
näyttäisikin. 

Katsotaanpa tavallista koetilannetta tarkemmin. Asetamme aivan aloittaville 
opettajille ja vuosikymmenen tai enemmän opetuskokemusta omaaville, kolle-
goidensa arvostamille opettajille selkeästi vaikean opetustilanteen ongelman 
ratkaistavaksi. Kuvitellaan vaikka toistuvia opetuksen työrauhaongelmia, jotka 
käynnistyvät yhden oppilaan meluamisen ja remuamisen vuoksi. 
     Aloittava opettaja ratkaisee tällaisen vaativan tehtävän ajallisesti paljon 
nopeammin kuin eksperttiopettaja. Keskimäärin aivan aloittava opettaja suo-
riutuu murto-osassa siitä ajasta, jonka ekspertti käyttää siihen. Ammattitaito 
ei näy nopeutena silloin, kun ratkaistavana on vaativa ongelma. Kun tarkaste-
lemme ongelmanratkaisun tapaa, niin näemme aloittelevan opettajan ratkai-
sutapojen perustuvan yksinkertaisiin muistisääntöihin: ”siellä korkeakoulussa 
proffa neuvoi että katso oppilasta rauhallisesti silmiin ja puhu kärsivällisesti 
painottaen että kaikkien on oltava kilttejä”. Aloittelija ”lakaisee” ongelman 
piiloon eli hän pyrkii ratkaisemaan ainoastaan välittömän työrauhahäiriön. 

Ammattiaan aloittelevan noviisin kyky erottaa helppo ongelma haastavasta ei 
vielä ole kehittynyt, eikä se kaikkiin kehitykään! Asiantuntijuuden kehitys edel-
lyttää aina lukuisia työvuosia, jotka kerryttävät kokemusmassaa. Vuosienkaan 
vieriessä kaikista ei kehity todellista taitajaa. 
     Kokemus on asiantuntijuuden välttämätön ehto, mutta yksinään se ei riitä. 
Korkeatasoisen asiantuntijuuden edellytyksenä on lisäksi toistuva hakeutumi-
nen yhä vaativampiin tehtäviin sekä halu ajatella ja ymmärtää tekemisiään. 
Vanha kansa puhui kutsumuksesta; sitä tarvitaan työvuosia tukemaan, jotta 
asiantuntijuus kehittyisi huippuunsa.

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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Ekspertti saattaa ratkaista vaativan ongelmatilanteen samalla tapaa kuin aloit-
telija. Hänellä on kuitenkin paljon monipuolisemmat perusteet toiminnalleen. 
Aiemmin esitetty opetuksen työrauhaongelma peilautuu hänen ajatuksissaan 
monisyisenä, yksittäistä oppilasta, oppilasryhmää, luokan henkeä, aineiden 
opetettavuutta käsittelevänä kokonaishahmona, jossa pitkäjänteisesti punni-
taan erilaisia seurauksia ja vaihtoehtoisesti tulevia. Asiantuntijuus näkyy ennen 
kaikkea kykynä vaistota ongelman olevan todella haastava, ongelman uniikiksi 
kohtaamiseksi sitä kutsutaan. Arkijärjestä poiketen todellinen asiantuntijuus 
näkyy aika ajoin ongelman hahmottamisen ja määrittelyn hitautena.
     Voidaanko tätä tietoa käyttää hyödyksi esimerkiksi silloin, kun palkataan 
henkilöstön kehittämisen asiantuntijoita? Haastattelussa voidaan hakijoille 
esittää vaativa henkilön kehittämisen ongelmatilanne. Jos ratkaisu vaikeaan 
ongelmaan löytyy ”kuin pyssyn suusta”, niin se voi viestiä myös taitotiedon 
vajavuudesta eikä suinkaan laadukkaasta osaamisen tasosta. 

Helpoissa arkisissa tehtävissä, väännöissä, asiantuntijuus näkyy nopeutena. 
Taannoin entinen shakin maailmanmestari Anatoli Karpov vieraili suomalaises-
sa shakkiseurassa. Hän pelasi samanaikaisesti 25 pelaajaa vastaan. Hän eteni 
vastustajasta toiseen siten, että noin viiden, kuuden sekunnin pohdinta riitti 
siirtoon. Yksi peli päättyi tasan, muut hän voitti. Shakkiseuran pelaajat ovat 
valikoituneita, eivätkä varmasti edusta shakkitaidon matalaa tasoa. Silti todel-
linen taitaja ”pyyhki” heidät vaivattomasti mennen tullen. 
     Tämän taidon perusta on jatkuvassa harjoittelussa. Lukemattomat pelit, 
tuhannet tunnit shakin filosofiaa pohtien sekä yksinään tapahtuva asetelmien 
analyysi on tuottanut taidon valikoida ja havainnoida peliä siten, että havainto 
suuntautuu ”oikeisiin” solmukohtiin.

Ekspertit ymmärtävät eli osaavat pysähtyä vaikean ongelman edessä. He osaa-
vat nähdä ongelman monitasoisuuden, vaikeuden. Eli he havaitsevat tilanteen 
oikein. Työelämä sitä vastoin suosii ”sälää ja häsläämistä”. Kiireinen kokous-
telija, joka paikkaan singahtamaan ennättävä avulias työntekijä on sitoutunut 
moniosaaja ja tekee keskimäärin hyvää tulosta. Näin ainakin uskotaan ja 
vakuutellaan.

Pidän mahdollisena, jopa todennäköisenä, että kauniista ja ylevistä puheista 
huolimatta nykyinen työssä oppiminen pikemmin ehkäisee kuin suosii asian-
tuntijuuden kehittymistä. Tehtäväspesifit mieltämisyksiköt ovat kaikkien kogni-
tiivisten taitojen, siis myös hyvän havainnon, perustana. Ne tekevät taiturille 
mahdolliseksi välttää työmuistin kapasiteetin asettamat rajoitukset ja suoriutua 
kompleksisista informaation prosessointia vaativista tehtävistä. 
     Vasta pitkä harjoittelu ja havaintorutiinien automatisoituminen tekevät 
mahdolliseksi mieltämisyksikköjen koon vähittäisen kasvattamisen, joka on 
huippusuoritusten ehto.
     Tämä on hidas prosessi, sillä mieltämisyksiköt ovat aluksi kovin pieniä. Pala 
palalta ne kasvavat, mutta sinnikkäänkin harjoittelun myötä ainoastaan hitaasti. 
Oppiakseen ”havaitsemaan oikein” on ihmisen tehtävä paljon työtä. Sen vuoksi 
yksi ihminen ei ennätä elämänsä aikana kovin monen alueen asiantuntijaksi!

”Jos meillä paljastuu kirjanpidon virhe, niin toki meillä on pumaskat ja sapluu-
nat sen metsästystä varten. Mä olen kuitenkin huomannut, että mulla on vaisto 
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missä virhe piilee. Ja aika usein se vaisto osuu oikeaan”, totesi kokenut kirjan-
pitäjä tutkimushaastattelussa.
    
Millä edellytyksin tuo ilmaisee pitkälle kehittynyttä asiantuntijuutta vai onko 
se vain tempputaituruutta? Kirjanpitäjämme kuvasi omaa työtapaansa silloin, 
kun paljastuu kirjanpidon virhe. Ensisilmäyksellä näyttäisi, että tämä pitkälle 
kehittynyt vaisto olisi asiantuntijuuden ilmentymä. Näin onkin, mikäli hän 
kykenee kuvaamaan sanallisesti sen, mihin uskomuksiin hänen taitavuutensa, 
tekemisen vaistonsa, perustuu. 
     Mikäli tämä vaisto on pelkästään vaistoa eli tekemisen taitoa vailla perus-
teluita, niin se ei oppimisprosessina tarkastellen ole kehityshakuinen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vaiston osuessa väärään, kirjanpitäjä vain tuhahtaa ja 
kaivaa mekaaniset ohjekirjansa esiin. Tällöin kasautuvan oppimisen yksi 
tärkeä ehto eli osaamattomuuden syyn mietintä jää puuttumaan. Työelämän 
kiire ja tulospaine eivät suosi osaamattomuuden analysointia, syiden erittelyä. 
Se vaatii aikaa.

Vaisto kehittyy, jos sen takana olevaan päättelyrakenne saatetaan näkyväksi, 
seurattavaksi ajatteluksi. Itse suoritettu, omaehtoinen kriittinen arviointi eli
 reflektio on paikallaan. Tässä tapauksessa oppimisen ja kehittymisen turvaa-
miseksi kirjanpitäjän olisi ehdottomasti pysäytettävä työprosessi ja ruvettava 
miettimään ”miksi juuri tässä tilanteessa vaisto ohjasi väärään, vaikka luulin 
sen toimivan”. Vasta kielellistämisen jälkeen tällaisesta taitotiedosta voi tulla 
organisaation yhteistä, avointa ja laajentuvaa osaamista.
     Tutkimushenkilö Antti oli suorittanut kirvesmiehen koulutuksen ja työsken-
teli haastatteluhetkellä rakennuksilla nuorempana kirvesmiehenä. Hän kertoi: 
”Meillä kirvesmiehet työskentelevät parina. En pysty kuvittelemaan, että 
tekisin yhtä hyvää jälkeä yhtä nopeasti kuin Tomppa tekee. Kuitenkin olen 
huomannut sen, että jos Tomppa tekee sutta, niin minä olen meistä kahdesta 
se, joka osaa paremmin korjata suden toimivaksi.”

Miten Antin havainto selittyy? Kirvesmies Tomppa oli oppinut monipuolisen 
ammattitaidon, mutta vuosien saatossa tuo ammattiosaaminen oli muuttunut 
suureksi joukoksi tilannekohtaisia toimintasääntöjä, erilaisia reseptejä ja ohjei-
ta siitä, miten homma kannattaisi hoitaa. Epäilemättä pääsääntöisesti rutiinit 
toimivat eikä tempputaitojen varasto tyhjene. Mutta samalla on ilmeisesti 
vuosien saatossa heikentynyt kirvesmiehen ammattitaidon liittyvien kogni-
tiivisten rakenteiden perusosaaminen (esimerkiksi materiaalitietous, lujuus- 
ja tilalaskelmat yms.). Nuo taidot olivat peruskoulutuksen jälkeen kirvesmies 
Antilla tallella, minkä vuoksi hänen sopeutumiskykynsä rutiinien toimimatto-
muusalueella ainakin tuntui suhteellisesti paljon paremmalta. 
     Kokeneen kirvesmiehen olisi ehdottomasti pitänyt ”suden syntyessä” 
pysäyttää tilanne ja vastata käsitteellisesti, sanojen ja mallinnuksen avulla 
siihen, miksi nyt meni pieleen, miksi tekemisen vaisto ohjasi väärään. Kiirei-
sessä työelämässä ei varata tuollaiseen pohdintaan aikaa. Todennäköisesti 
kumpikaan haastateltavamme ei työn arjessa miettisi asiaa sen enempää vaan 
lähtisi akuutin ongelman mekaaniseen ratkaisemiseen. Tällöin taito ei kehity 
tiedollisesti siirrettäväksi, käsitteellistettäväksi eikä sitä voida joustavasti 
käyttää tilanteesta toiseen. 

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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Inhimillisen pääoman jatkuvan kehittymisen kannalta ja asiantuntijuuden 
säilymisen vuoksi on työnteon arjen ytimeen tavalla tai toisella kyettävä raken-
tamaan tilaa ihmettelyyn, pohdintaan, niin yksin kuin yhdessä työtovereiden 
kanssa. Hienosti sitä kutsutaan kriittiseksi reflektioksi, mutta arkisesti on kyse 
yksinkertaisesti siitä että on tilaa miettiä ja pohtia. 

4.3 NOVIISIT JA EKSPERTIT  
        –  ERI ASIAT PAINOTTUVAT TYÖVOINNISSA
______________________________________________________________

Mielikuvissamme asiantuntijuus on ylivertaista tavallisuuteen verrattuna. 
Asiantuntijuus erottuu tavanomaisuudesta. Se on jotakin arvokasta. Tavalli-
sella työntekijällä on aika ajoin motivoitumisen pulmia. Asiantuntijalla ei ole, 
hän löytää tekemisistään mielen ja merkityksen; työ muotoilee häntä ja hän 
työtään. Asiantuntijaksi ei synnytä, vaan asiantuntijaksi kehitytään. 

Asiantuntijuuden kehittymisprosessi on pitkä. Se ei kehity vuodessa tai 
kahdessa, vaan pitkälle kehittyneen asiantuntijuuden arvioidaan vaativan 
vähintään kymmenisen vuotta systemaattista työtä ja työssä oppimista. Sen 
kehittymisen kaari kuvataan yleensä viisivaiheisena kuvauksena siitä, miten
koulun penkiltä tulleesta noviisista kasvaa oppivuosien myötä ekspertti 
(taulukko 3). Kaikista ei kuitenkaan tule asiantuntijoita vuosikymmentenkään 
kuluessa, vaan valtaosa ”uupuu” matkalle.

Tähän asti olemme tarkastelleet asiantuntijuutta itsestään selvästi arvokkaana 
päämääränä. Nyt on aika suhteellistaa tuo päämäärä. Minulla on ollut tilaisuus 
seurata useamman vuosikymmenen ajan oman alansa ehdottomien huippu-
osaajien, myös kansainvälisesti arvostettujen, työskentelyä. Heidän työskente-
lyään on leimannut, kuten tutkimuksissa todetaankin, pysyvä omistautuminen, 
sitoutuminen sekä uppoutuminen. Työuran kaari on kestävä, mutta samanaikai-
sesti kapea ja muuta työympäristöä sekä lähiympäristöä heikosti havainnoiva. 

Puheet asiantuntijuudesta ja sen ylimpien tasojen kuvaaminen yksipuolisesti 
tavoiteltavana asiana on vallitsevan puhetavan mukaista: ”huippujuttu, kaikkea 
kivaa ja erikoista fanitan” -ajattelun mukaista. Vain paras on tavoiteltavaa. 
Vaarana on, että asiantuntijuutta ja siihen liittyvää kilvoittelua ruvetaan arvos-
tamaan itseisarvona. Haluan nostaa esiin myös vastakohdaksi sanaparin arjen 
asiantuntijuus. Tarkoitan sillä ihmisen tasapainoista toimintaa kaikilla elämän 
tärkeillä osa-alueilla. Kokonaiselämän asiantuntijuuden kehittyminen kuk-
kaansa saattaa vaatia, että ihminen ei kehitä työhönsä liittyvää osaamistaan 
itseisarvona vaan sovitellen eri arvoja keskenään.

Työelämässä toimivan, tietoon ja tekemisen vaistoon perustuvan käytäntö-
suuntautuneen työskentelyn eli asiantuntemuksen kehittyminen huippuunsa 
vie pitkän ajan. Nyrkkisääntöinä puhutaan vähintään kymmenestä työvuodesta 
tai opettajan kohdalla yli 10 000 opetustunnin kokemusta luokassa.
     Kuvattu pätee silloin kun työntekijän toimenkuva on laaja-alainen, moni-
taitoisuutta vaativa sekä edellyttää kompleksista havainnointia ja päättelyä. 
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Tavallisesti tällaisissa tehtävissä on menestymisen ehtona myös mittava 
ennakkovalmentautuminen eli koulutuksen avulla rakennettu systemaattinen, 
tietopohjainen osaaminen.

Systemaattinen tietoperusta on menestyksekkään työn ja työssä kehittymisen 
ehto. Se myös mahdollistaa mielekkään sopeutumisen alueellisesti ja organi-
satorisesti vaihteleviin tapoihin tehdä työtä. Samat ergonomian lainalaisuudet 
pätevät koti- ja sairaalahoidossa; oppimisen teoriat eivät liioin vaihtele oppilas-
ryhmittäin, vaan kyse on niiden tilannekohtaisesta soveltamisesta eli keskinäi-
sen painoarvon määrittämisestä. Niinpä tässä kirjassa esitetyt oppimisteoriat 
soveltuvat tietysti laaja-alaisesti käytettäviksi elämänalueesta 
ja oppimistilanteesta toiseen.

Kestävän työuran näkökulmasta kehittämis- ja oppimistarpeet voidaan jakaa 
kahteen pääluokkaan: organisaation akuutit osaamistarpeet sekä toisaalta 
asiantuntijuuden kehittymisprosessin tuottamat kehittymistarpeet, joihin 
keskitymme nyt. Kun ihminen kehittyy työurallaan kohden omaa mittaansa, 
hänen kehittymis- ja oppimistarpeidensa sisältö muuttuu vuosien saatossa 
ennustettavasti. Työntekijän ammatillisen asiantuntijuuden kehitysprosessi 
etenee siis tutkimusten mukaan alla näkyviä vaiheita noudattaen. 

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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Taulukko 3. Asiantuntijuuden kehitysvaihe ja -haasteet
______________________________________________________________

Vaihe       Tunnuspiirteet                                  Keskeiset kehittymishaasteet

                        Ei näe kokonaisuuksia, tarvitsee          Ympäristökestävyys, sääntöjen
Aloittelija      sääntöjä, ohjeita, neuvoja.                      ja harjoittelun avulla rutiinit
                        Rutiinit ja operaatiot puuttuvat             hallintaan, roolin muodostus

                        Tunnistaa tehtävien liittymistä              Kokonaiskuvan muodostus, 
Osaava           toisiinsa, rutiinit vakiintuneet ja           oman työn suunnittelu ja     
aloittelija       kykenee suorituksen säätelyyn,            kytkentä, itseluottamuksen 
                        Kokonaiskuva jäsentymässä                  kehittäminen, toimintaketjut
           
                        Näkee selkeitä kokonaisuuksia,            Hiljaisen tietotaidon käsitteel-
Osaaja           osaa valita vaihtoehtoisia lähes-            listys, haasteet ja vaikeat
                        tymistapoja, kykenee luoviin                  tehtävät kehittävät, tarvitsee
                        ja käytännöllisiin innovaatioihin            tilaa osaamiselleen

                        Näkee kokonaisuuksien moni-               Osaamisen siirto, arvo-
Näkijä            tasoisuuden, tuntee kentän ja                osaaminen, ajattelun liikku-
                        ammattitiedon – ennakointikyky           vuuden säilyttäminen,
                        suuri, näkee suhteellisuuden                 uudistuminen, uusiutuminen
                                                                                      
                        Ymmärtää suhteellisuuden,                    Hiljaisen tietotaidon siirto,
Ekspertti       näkee arvoketjut, visuaalistaa,               Arvojen pohtiminen, välit-
                        tuntemuksien korostus, luottaa             täminen, hallittu vetäyty-
                        kokemuksen rintaääneen                      minen taustalle

______________________________________________________________



95

Useimpien työntekijöiden ammatillinen kehitysprosessi jää asiantuntijuuden 
portaiden puoliväliin, tavallaan ”kesken”. Näkijyyden tai eksperttiyden saavut-
taminen vaatii ammattialaan suuntautuvaa sitoutumista, mielenkiintoa ja 
kutsumusta, jota kaikilla ei ole. Elämän painopiste on muualla, ja silloin oma 
maksimi jää työelämässä luonnollisesti tavoittamatta. 

Asiantuntijuuden kehitysprosessin tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi 
työuransa eri vaiheissa olevia ihmisiä kannattaa kehittää eri tavoin. Aloittava 
työntekijä tuntee itsensä epävarmaksi, kaipaa sääntöjä, ohjeita, tukea antavaa 
työyhteisöä sekä kädestä pitäen annettavaa ohjausta asiakkaiden tapaamiseen. 
Näin hän keskimäärin hyötyy ongelmakorostuneesta täsmäkoulutuksesta tai 
muusta selkeitä ohjeita tarjoavasta kehittämisestä. 

Asiantuntijuudessaan jo pitkälle edennyt työntekijä sitä vastoin kaipaa eri-
laisten kokemusten vertailua, arvokeskusteluita, erilaisten ajattelu- ja hahmo-
tustapojen monipuolista pohtimista sekä syntyjen syvien luotaamista. On myös 
mahdollista, että hän haluaa henkilökiertoon tai muulla tavoin toteutettuun 
tehtävien vaihtoon voidakseen uusiutua, kokeakseen elävänsä työntekijänä 
eikä vain ”rutiiniensa toteuttajana”. 
     Tutkimushaastattelussa samassa työpaikassa parikymmentä vuotta toimi-
nut laboratorionhoitaja totesi: ”Minä totisesti osasin ne hommat, minä totisesti 
ne osasin mutta tämä erikoistuminen on niin kivaa sen vuoksi, että viimeinkin 
mietin, miksi olen tehnyt niin kuin olen tehnyt.” Hän todellakin toisti kahdesti 
osaamisensa ”totisuuden”. Sillä hän ilmeisesti halusi viestiä, että nyt on työura 
sellaisessa kehitysvaiheessa, jossa tavalla tai toisella toteutettu syntyjen syvien 
pohdinta on totisesti tarpeen!

Asiantuntijuuden kehitysprosessi tarjoaa siis karkean kehikon, miten kehit-
tymisen sisältöjä ja tapoja pyritään ohjaamaan. Tiivistetysti: aloittelijoiden 
(tasot 1–2) kehittymishaaste täyttyy oppimalla lisää! Oli sitten kyseessä 
taidon, tiedon, asenteiden tai arvojen oppiminen. 

Osaajan tai ekspertin työuran kehittymistä palvellaan sitä vastoin siten, että 
tehdään tilaa sisäiselle työskentelylle. Tämä voi tapahtua ajoittain yhdessä 
muiden kanssa, keskustellen ja arvoja pohtien. Kuitenkin päätyö on jäsentää jo 
kertynyt informaatiomassa (kokemuksia, tuntemuksia, asiakkuuksia, muoti-
virtauksia, käytäntöjä, arvostuksia) laadukkaasti korkeaan tasoon. Tällaisessa 
sisäisessä työskentelyssä on kyse vaativasta älyllisestä ja käsitteellisestä sekä 
emotionaalisesta ja eettisestä pohdinnasta. Se vaatii tilaa, rauhaa ja hiljaisuut-
ta. Mikäli tarvitaan erityistä kouluttautumista, on koulutuksen oltava luon-
teeltaan muuta kuin ongelmasuuntautunutta täsmäkoulutusta.

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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______________________________________________________________

Taulu 11. ONKO ASIANTUNTIJOIDEN KEHITTÄ-
                MISKULTTUURI YKSIOIKOINEN?

Nykyinen koulutuskulttuuri altistaa kehittämään vaativissa tehtävissä olevia 
asiantuntijoita väärin painotuksin. Esimerkkinä käytän kuvitteellista valtion-
hallinnon virkamiestä. Hän on virka-asemansa vuoksi päivähoidon keskeinen 
kehittäjä sellaisessa solmupisteessä, jossa poliittinen tahto taittuu käytännön 
ohjauksen suunniksi. Hän on toiminut tehtävässään toistakymmentä vuotta. 

Hänen työviikkonsa on aina kiireinen. Kahdesta kolmeen päivää viikossa ku-
luu maakunnissa erilaisten projektiryhmien tehtävissä. Työaika ministeriössä 
kuluu kokouksissa, neuvotteluissa sekä pöydällä olevien asioiden käsittelyssä. 
Hän kokee viikosta toiseen olevansa kiireinen ja kuormitettu. Hän jaksaa, sillä 
kokee työnsä tärkeäksi. 

Henkilöstön kehittäjänä esitän hänen esimiehelleen, että virkamies osallistui-
si päivähoitopolitiikan kansainväliseen seminaariin Haikossa. Kerron, että 
seminaari on kaksipäiväinen, siellä on pääpuhujina Euroopan keskeiset 
päivähoitopolitiikan asiantuntijat. Lisäksi seminaarista saadaan pari tuoretta 
pääpuhujan kirjaa ja tavataan vaikuttajia. Tosin seminaari on aika kallis, mutta 
varmasti hintansa arvoinen. ”Kyllähän se järjestyy, vaikka se suolaisen kallis 
onkin”, toteaa esimies.

On luontevaa jalostaa asiantuntijan osaamista tarjoamalla hänelle lisää! 
Pysähdytäänpä tähän. Virkamies on vuosikausia ollut informaatioähkyn, 
kokouksien, erilaisten keskusteluiden ja välittömän sähläämisen kohteena. 
Huomioin hänen kuormituksensa ja esitänkin aiemmasta kehittämistavasta 
poikkeavan ehdotuksen: ”Hän kaipaa nyt seesteisiä hetkiä, jotta hän saisi 
arvioida työnsä muodostamaa pitkää linjaa, kaarta, joka näkyy sitten kunta-
tasolla valtion yleisinä päivähoitopoliittisina linjauksina. Jos hän ei sitä 
näe, miten hän näkisi työnsä syvän mielen ja merkityksen? Mitä jos hänelle 
varataan päivä viikossa puolen vuoden ajan rauhoitetuksi kaikelta vuorovai-
kutukselta ja kiireeltä? Hän miettii silloin, millainen pitkän aikajänteen kaari 
hänen vuosikausien työkiireestään nousee esiin ja miten tuollaisen kaaren 
tulevaisuutta voisi ohjailla aiempaa paremmin. Ties vaikka merenrannalta 
kävelyllä löytyisi kultajyväsiä maailmalle?”

Tässä olisi kyseessä toimenkuvan ytimeen painottuva, syvään miettimiseen ja 
reflektioon virittävä kehittämisen tila, jonka välittömät kustannukset olisivat 
vain työajallisia. Kehittäjän ajatus oli luoda sitä varten sopimuksin rauhoitettu, 
ajallisesti ja paikallisesti määriteltävissä oleva kehittymistila. On selvää, että 
asiantuntijuuden jalostumisen kannalta olisi virkamiehelle tärkeätä hahmot-
taa syvällisesti työnsä pitkän aikajänteen tuloksellisuuteen ja arvoihin liittyviä 
asioita. Niihin liittyvät kokemukset ja ajatukset pitäisi pukea sanoiksi ja 
kenties osaksi organisaation hallitsemaa tietämysmassaa. 
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Valitettavasti mitä todennäköisimmin tuohon esitykseen hänen esimiehensä 
vastaisi: ”Mielenkiintoinen ajatus. Mutta emme voi sitä tällä erää toteuttaa, 
sillä nämä ajankohtaiset projektit ovat niin kiireisiä.”

Laajennan esimerkistä pääteltävän kehittämiskulttuuria käsitteleväksi yleisek-
si havainnoksi: Noviiseja osaamme perehdyttää, kouluttaa ja kehittää. Asian-
tuntijoiden kehittämien on retuperällä. Asiantuntija tarvitsee tilaa ja aikaa 
mielen, tarkoituksen löytämiseen, kokemusperäisen osaamis-
massansa korkeatasoista jäsentämistä. Sille ei ole tilaa eikä aikaa. 
Siispä asiantuntijoita kehitetään systemaattisesti tavalla, 
joka ei tuota maksimaalista hyötyä. 

______________________________________________________________

Vain harvat kehittyvät oman alansa asiantuntijoiksi. Useimpien ihmisten asian-
tuntijuuden kehitysprosessi pysähtyy, eivätkä he koskaan tavoita työelämässä 
eksperttiyden tasoa. Miksi toisista kehittyy asiantuntijoita ja toisista ei? Kysy-
mys sinänsä on väärin asetettu, mutta vastataan siihen ensiksi ja palataan sen 
ilmentämän näkökulman suhteellisuuteen vastauksen päätteeksi. 

Todelliset asiantuntijat eroavat kokeneista ei-eksperteistä siinä, että todellisten 
asiantuntijoiden työskentelytapa voidaan kuvata asteittain etenevänä, progres-
siivisena ongelmanratkaisuprosessina. Asiantuntija määrittelee siis jatkuvasti 
uudelleen tehtäväänsä ja toimintaansa. Sen vuoksi hänen kykynsä hyvään 
havaintoon ei samalla tapaa rutinoida vakioiseksi kuin kokeneen ei-ekspertin. 

Tämä ei kuitenkaan selitä, miksi toiset kehittyvät asiantuntijoiksi ja toisten 
kehitysprosessi katkeaa johonkin edeltävään vaiheeseen. Kutsumus, sitoutu-
minen, omistautuminen ja velvollisuus sekä asiansa kunnioitus ovat käytetty-
jä selityksen nimityksiä. Asiantuntija on asiantuntija sen vuoksi että hän on 
asiaansa uskoutunut, prosessiinsa uppoutunut.
     Mitäpä muuta nykyaikana paljon puhuttu flow-kokemus olisi kuin asia-
sisältöjen virtaan uppoutumista, niihin sitoutumista ja muun ulkopuolisen 
maailman hetkellistä poissulkemista huomion ja mielenkiinnon ulottumatto-
miin. Ekspertiksi kehittyy nykyisen tietämyksen mukaan siis se, jolla on 
pysyvä, sopiva tahto. Tuo tahto piiskaa ekspertin jatkuvasti kokeilemaan 
omia rajojaan.

TIETO TAIDON KEHITTYMISEN TUEKSI
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Teokseni keskeinen viesti henkilöstöstrategi-
seen ajatteluun, henkilöstöjohtamiseen sekä 

organisaatioiden kehittämistyöhön on: 
tarkkailkaamme riitasointuja paljon terävä-

katseisemmin kuin nykyään teemme. 
Millainen on hyvä havainto? Miltä näyttää 
sellainen organisaatio, jossa hyvä havainto 

on mahdollista tehdä?
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Organisaatiokulttuurista puhutaan paljon ja siitä on helppo puhua. Yhtä hel-
posti puhe jää myös kauniiden julkilausumien tai itsestäänselvyyksien tasolle. 
Miten saisimme kiinni työntekijän mielenmaisemasta? Ja erityisesti siitä 
mielenmaiseman osasta, jonka työntekijä itselleen omasta organisaatiostaan 
muovaa. Nimitämme sitä työntekijän organisaatiomaisemaksi. 
     Organisaatiokulttuuri ymmärretään yleensä yhdeksi ja yhteneväksi, tai sit-
ten se esitetään päämääräksi. Hyvin yleisessä mielin noin onkin. Käytännössä 
kaikkien työntekijöiden mielikuva jo oman työyksikkönsä kulttuurista vaihtelee 
paljon. Konkreettisen tuntuman vaihtelevuuteen saa, kun vertaa tiimiä perhee-
seen. Voimme puhua perheen kulttuurista, mutta jokaisen perheenjäsenen 
käsitys perheensä kulttuurista vaihtelee. Samoin vaihtelee jokaisen työntekijän 
käsityksen tiiminsä, osastonsa, organisaationsa kulttuurista.

”Itsestäänselvyydet ovat ideologian kyllästämiä”, totesi Gramsci. Työelämä on 
täynnä itsestäänselvyyksiä siitä, miten hyvä työntekijä ajattelee, tuntee, toimii 
ja ennen kaikkea mitä hän sanoo ääneen. Nämä itsestäänselvyydet vaikeuttavat 
todellisen ja koetun organisaatiokulttuurin tavoittamista. 

Käytän tässä teoksessa käsitettä organisaatiomaisema. Sen voi karkeasti 
ajatella organisaatiokulttuuria vastaavana käsitteenä, joka ei ole sivumerki-
tyksiltään ladattu erilaisia arvoja ja uskomuksia täyteen. Lisäksi organisaatio-
maisema on toiminnallisempi, enemmän liikettä ja dynaamisia voimia sisälleen 
salliva käsite. Maisema on täynnä mahdollisuuksia, avautumia optioita ja 
tarjoumia. Organisaatiokulttuuri on rakenteellisempi, enemmän ideologisten 
itsestäänselvyyksien sisäistetyksi oletettujen uskomusten järjestelmä.

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA
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5.1 NELJÄ METAFORAA 
       ORGANISAATIOMAISEMAN KUVAJAISEKSI
__________________________________________________

Henkilöstön käyttämät metaforat ovat polku organisaation tiedostamattomaan. 
Ne avaavat oven vaikeasti sanallisesti jäsennettävään, katseen ja tietoisuuden 
katvealueeseen. Siis näkyvään maisemaan ja myös sellaiseen maisemaan, joka 
on olemassa vasta tuntemuksien ja tunteiden tihentymänä. Sellaiseen, jota ei 
pystytä, haluta, osata tai uskalleta suoraan ääneen sanoa. Ne tuovat myös esiin 
sosiaalisen todellisuuden, organisaatiomaiseman moniäänisyyden – ristiriidat 
ja riitasoinnut.

Alla esitetään neljän työntekijän tuottamat vertaukset oman organisaationsa ta-
vasta kohdata ja kohdella työntekijöitään. Teoreettisemmin ilmaisten metaforat 
kuvasivat sitä kokemusta, jonka kyseisen organisaation henkilöstöohjaus ja hen-
kilöstöstrategia ovat työntekijän mieleen tuottaneet. Metaforatyöskentely on me-
netelmä henkilöstön todellisten kokemusten ja ajatusten näkyväksi tekemiseen, 
kuulluksi tulemiseen (luku 7.4). Metaforat viestivät tekijän havaintojen takana 
olevasta ajattelun ja tuntemisen tavasta, hänen tyylistään havaita ja tulkita työs-
sä ja työyhteisössä.

 ”Kun kettua paettiin, tuli karhu vastaan.”
 ”Kaksi varpusta istui oksalla, etenkin oikeanpuoleinen.”
 ”Rakasta minua tai lyön sinua.”
 ”Mikä itsestään selvänä tulee, se vastaan panematta otetaan.”

Hyvässä henkilöstöstrategisessa työssä on tietysti oma visionsa olemassa: 
kangastus ja aavistus, lupaus ja toive. Se kertoo, millaisia olisimme täydelli-
syyden maailmassa, jos kaikki olisi hyvin ja jos vain osaisimme toimia oikein. 
Kukin metafora esitetään vuorollaan. Esityksen jälkeen sen viestiä pohditaan 
pidempään. 

”Kun kettua paettiin, tuli karhu vastaan”

Kehitystä vie eteenpäin ristiriita. Siis eroavuus vallitsevan ja toivotun, havaitun
ja tavoitellun sekä koetun ja ihanteena hyväksytyn kanssa. Henkilöstön ja orga-
nisaation kehittämistyön kannalta kaikki on hyvin. On selkeä päämäärä, jota 
kohden ponnistellaan. 

Arkinen kokemus kuitenkin osoittaa saman kuin kehityspsykologinen tutkimus-
kin. Ristiriidan suuruudella on väliä. Mikäli todellisen ja toivotun osaamisen 
välinen eroavuus eli ristiriita on pieni, kyse onkin usein viitseliäisyydestä. Jos 
taas todellisen ja toivotun välinen eroavuus on suuri, ristiriita voidaan kokea 
lamauttavaksi, pelottavaksi ja peiteltäväksi. 
     Ristiriita kannustaa voimakkaimmin kehittymään silloin, kun se on keskisuuri 
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– sitä ei vähätellä, mutta se ei liioin ole lamaannuttava. Tällöin se on suu-
ruudeltaan optimaalinen: se ei ole liian vähäpätöinen ohitettavaksi eikä liian 
suuri lamauttamaan. Siihen on yksinkertaisesti tartuttava kiinni ja toimittava.

Henkilöstöstrategisessa muutostyöskentelyssä toteutetaan kokemukseni 
mukaan lähes säännönmukaisesti kaksi strategista virhettä. Molemmat 
virheet aiheutuvat tietämättömyydestä, puutteellisesta kyvystä kestää 
ahdistusta. Niiden tuottamat nopeat ratkaisut kääritään sitten kiireen, 
tehokkuuden ja päämäärätietoisuuden paperiin. 

Ensimmäinen virhe on tyytyminen nopeaan ja helppoon ongelma-analyysiin. 
Ongelmanratkaisun psykologiasta tiedämme, että ongelman määrittely ja sen 
kehystäminen on henkisesti vaativin vaihe. Tuntuu siltä, että nyt vain vellotaan 
ahdistuksen, epämääräisyyden ja tehottomuuden suossa eikä tapahdu mitään 
muuta kuin tarkoituksetonta keskustelua.
     Hetkinen: kenties se on niin, että mitä vaikeampi haaste, sitä enemmän 
pitää ahdistusta kokea, jotta oikea, tehokas, laadukas ja innovatiivinen ratkaisu 
löytyisi. Ongelman määrittely ja ongelma-avaruuden kehystys on strategisesti
keskeisin vaihe. Sen jälkeen kun on saatu selville, ”mistä kenkä oikeasti 
puristaa”, on ongelma oikeastaan ratkaistu. Sen jälkeen epävarmuus keinoista 
poistuu ja ne tuntuvat luonnollisilta tekemisen tavoilta.

Mistä tuollaisessa teoreettisemmin on kyse? Yhteinen tilanteenmäärittely on 
tehokkaan työskentelyn ehto ja edellytys. Jos toiminnan osapuolet eivät näe 
tilannetta samalla tapaa, ei työ ja tuotanto voi olla tehokasta. Konkretisointi: 
Itä-Suomen yliopiston kansatieteilijä matkaa autollaan joulukuun lumimyrs-
kyssä pieneen karjalaiskylään etnologiseen soittotapahtumaan. Tien yli on 
kaatunut puu, ja matka keskeytyi sen vuoksi. Kansatieteilijä on neuvoton. 
Paikalle saapuu autollaan maanviljelijä. Hän katsoo puuta, kaivaa autonsa 
takakontista rautakangen. Yhdessä he kampeavat puun tien ylitse. Sanaakaan 
ei tarvinnut vaihtaa. Homma hoidettiin tehokkaasti ja se oli siinä.
     Tilanteen tulkinta: Toimijat tavoittivat välittömästi yhteisen päämäärän. 
Molemmat ymmärsivät tilanteen ongelman samalla tavoin eikä sanoja tarvittu. 
Se teki mahdolliseksi mielekkään ja tehokkaan teknisen tiedonintressin 
mukaisen ratkaisun. Kaikessa sosiaalisessa, siis myös henkilöstöstrategioihin 
liittyvässä työskentelyssä riittävän yhteinen tilanteenmäärittely on tehokkuu-
den ehto. Sosiaalisesti määrittyvä edeltää tehokkuutta, kaikessa ryhmä-
toiminnassa. 

Toinen virhe on taitamattomuus nähdä muutosprosessi ajassa etenevänä, 
inhimillisenä kasvu- ja kypsymisprosessina. Seminaareissa kuvataan vain 
onnistuneita esimerkkejä muutoksista. Kuvaus viritetään tehokkuuden kaa-
puun: ”Käynnistimme muutosprosessin ja välittömästi polkaisimme käyntiin 
muutosta tukevat koulutukset. Ne alkoivat heti seuraavana päivänä kun päätös 
muutoksesta oli tehty.”
     Tuon puheen avulla viestitään tehokkuudesta, päämäärätietoisuudesta ja 
reaktionopeudesta. Nehän ovat myös henkilöstöstrategian alueisiin kuuluvissa 
muutosprosesseissa tehokkuuden ilmaisijoita. Mutta onko reaktionopeus aina 
tehokkuutta vai pikemminkin ilmaus ammattitaidon puutteesta.

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA
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Tavallisesti muutosprosessi etenee yksilötasolla psykologisesti katsottuna 
nelivaiheisesti. 

1) Muutoksen väistämättömyyden tiedostamisen jälkeen syntyy tuohtumus. 
Silloin kaikki muutoksen välttämättömyyteen liittyvä nostaa verenpainetta ja 
herättää ”roskaa, ylikävely” -ilmauksin värittyneen mesoamisen. 

2) Parissa viikossa ihmisen elimistö tottuu ajatukseen ja hän pystyy jo arvioi-
maan muutoksen hyviä ja huonoja puolia. Tuo vaihe kestää myös muutaman 
viikon. 

3) Luonnollisena, arkisena siirtymisenä ihmiset tavoittavat työyhteisössään 
porukoita, joissa todetaan ”me ajattelemme asioista näin”. 

4) Päättävä vaihe on tila, jossa muutosprosessin luoma uusi maailma on 
muuttunut elettäväksi todellisuudeksi, jota ei enää uudeksi mielletä.

Muutosprosessin luonnollisen kulun kannalta ennakoidulla tavalla tehokkaan 
yksilötasoisesti vaikuttavan koulutukseen aika on vaiheessa kaksi. Tuon vai-
heen tunnistaa siitä, että aiemmin muutokseen tunteenomaisen vihamielisesti 
suhtautunut ihminen pystyy keskustelemaan sen huonoista ja hyvistä puolista. 
Hän ei enää ohjaudu pelkästä tunteesta, vaan hänellä perusteluja näkemyksiä 
asioiden tilasta. 
     Tässä vaiheessa muutokseen tarjottava koulutus osuu oikeaan ajalliseen 
saumaan. Henkilön kanssa voidaan keskustella ja muutoksen perusteita voi-
daan arvioida kriittisesti puolin ja toisin. Koulutustilanne voi lähestyä parhaim-
millaan kriittistä dialogia, jossa tasa-arvoiset toimijat keskustelevat ja oppivat 
toisiltaa. Tämä on myös edustamani tieteenalan, henkilöstön kehittämistieteen 
ja aikuiskasvatustieteen näkemys ihanteellisesta koulutustapahtumasta. 

Mikä tässä tapauksessa siis on tehokkuutta ja ammattitaitoa ilmaisevaa otetta 
muutosprosessiin? Sen olisi voinut muotoilla seuraavasti: ”Teimme päätöksen 
muutoksen toteuttamisesta. Tiedotimme asiasta välittömästi ja jäimme hetkek-
si odottamaan voimakkaimpien tunneaaltojen lieventymistä. Toki olimme koko 
ajan valmiita keskustellen perustelemaan välttämättömyyttä. Noin kahden vii-
kon päästä tunnekuohunta oli lieventynyt ja ihmiset osasivat jo perustella nä-
kemyksensä. Tähän vaiheeseen ajoitimme muutoksen vaatiman koulutuksen.”

”Kaksi varpusta istui oksalla, etenkin oikeanpuoleinen”

Erilaiset organisaatio-opit ja ”ismit” menevät ja tulevat. Johtamistyötä kehitet-
tiin 1980- ja 1990-luvuilla noin neljänkymmenen erilaisen opin avulla. Opit 
kilpailevat keskenään. Paras oppi valikoituu muutamaksi vuodeksi muita 
näkyvämmäksi ja laajasti sovelletuksi. Muotiaallon lisäksi myös vähemmän 
näkyneet opit ovat olleet omaan tarkoitukseensa käyttökelpoisia ja hyödyllisiä 
kehittämisen välineitä. Paikkansa niilläkin epäilemättä on, vaikka muotiaalto 
jättää hetkeksi kimalluksensa varjoon.
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Uusi oppi virittää mielikuvan tulevaisuuden onnelasta. Se vetoaa ihmisten 
unelmiin, toiveisiin ristiriidattomasta yltäkylläisyyden tilasta. Kun ponniste-
lemme tarpeeksi, niin aavan meren tuolla puolen on onnen kultamaa. Tällai-
nen myyvä, tunteisiin vetoava ja yksinkertaista totuutta toisteleva oppi voi 
luoda organisaatioon voimakkaan vision. Toki uhkakuvakin tarvitaan.
     Karrikoiden: On luotava mielikuva uuden, uljaan muutoksen puolesta 
kamppailevista muutoksen sotureista ja heidän vastustajistaan. Uuden ja 
uljaan puolesta kamppailevat tavoittelevat kaikkien etua, kaikkien synergiaa. 
Vanhan puolustajat kyhjöttävät bunkkereissaan, kamppailevat ansaitsematto-
mien etuoikeuksiensa puolesta ja vastustavat ihmisyyttä. Taistelut voitetaan 
mielikuvien kamppailuna ja tuollaista kieltä todellakin käytetään muutos-
kamppailuissa. 

Milloin visio on liian voimakas? Jos se on normatiivinen, mustavalkoinen, 
ehdoton ja manipuloiva. Tällöin se kannustaa huomaamatta tapahtuvaan 
todellisuuden kieltämiseen, havaintojen torjumiseen. Esimerkiksi oppivan 
organisaation kehittämistyön yhteydessä tavallisesti painotetaan, että ”hyvä 
työntekijä on aktiivinen, aloitteellinen, sitoutunut, tavoitteellinen, vaikeudet 
haasteina kokeva sisäinen yrittäjä, joka ponnistelee tiimin puolesta, hänen 
onnistumisensa on ryhmän yhteinen onnistuminen”.
     Useimmat haluavat olla hyviä työntekijöitä, hyviä ihmisiä. Niinpä meidän 
on helppo samaistua esimerkiksi oppivan organisaation ideologian ihmiskäsi-
tykseen: hyvä työntekijä on aktiivinen, aloitteellinen, tiimiinsä, työhönsä ja 
organisaatioonsa sitoutunut, ongelmat ja vaikeuden haasteina kokeva sisäinen 
yrittäjä, itsensä vapaaksi ja vastuulliseksi kokeva työmarkkinakansalainen. 
Tällainen ihmiskuva on ristiriitainen, se sisältää yhteensopimattomuuksia. 
Sopiva sosiaalisuus ja pyyteetön uhrautuvaisuus ovat tavoiteltavia piirteitä, 
jotka kääritään kauniiseen yksilöllisyyden ja vapauden sanahelinään. 

______________________________________________________________

Taulu 12. ONKO RISTIRIITAINEN IHMISKUVA  
                NÖYRYYDEN TUOTTAJA?

Henkilöstövoimavaran strategisen johtamisen mallien (SHRM-ajattelu) 
sekä oppivan organisaation ideologiassa sopiva sosiaalisuus ja pyyteetön 
uhrautuvuus ovat toivottuja hyvän työntekijän ominaisuuksia. Kuitenkin 
samanaikaisesti ihmiskäsitys on toiselta puolen myös yksilöllisyyttä korostava. 
Ihminen on, tai hänen ainakin pitäisi olla, tietoinen ja tavoitteellinen, aktiivi-
nen ja innostunut, elämän projekteiksi kokeva ja ongelmat haasteiksi mieltävä, 
suorituksia korostava, kilpailullinen ja epäonnistumisia vihaava. 

Hyvältä työntekijältä odotettavat psykologiset ominaisuudet ovat siis mittavia.
Niiden lisäksi toivotaan sellaisia sosiaalisia ominaisuuksia, jotka ovat risti-
riidassa odotettavien psykologisten ominaisuuksien kanssa. ”Tiimin eteen 
työskentelevä, organisaatioon voimakkaasti sitoutuva, tavoitteellinen, suori-
tushakuinen ja itsensä epäonnistumisistaan vastuullistava yksilö” – eikö 
samankaltainen ideologia kajahtanut Neuvostoliitossa Stalinin 1930-luvulla 
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toteuttamassa neuvostoihmisen kasvatusprojektissa. Olisiko kenties kriittisen 
organisaatiotutkimuksen jo aika rinnastaa Isä Aurinkoisen työleirit oppivaan 
organisaatioon? 

SHRM-ajattelussa ja oppivassa organisaatiossa kommunistisen työn sanka-
ruuden ihanteen on korvannut oppivan organisaation ideologian myönteiseksi
maalattu mielikuva, jonka piirteet tihentyvät sanassa yksilöyritys. Ensi katso-
malta se lupaa työntekijöille vapautta ja vastuuta, mielekästä toimintaa ja 
haasteita. Totta tuokin, minkä vuoksi se on helppo iskostaa ihmisten mieliin 
tunnemajakaksi. Sanoilla on kuitenkin varjo perässään. Sanaan yksilöyritys 
liittyy väistämättä myös ajatus ihmisen korvattavuudesta ja vaihdettavuudesta. 
Jos yksilöyritys ei jatkuvasti profiloi tuotettaan (työ), suorita kilpailija-analyy-
sia ja päivitä osaamistaan, vaihdetaan tuotteen tuottaja oikeutetusti toiseen 
tuottajaan.

Työelämää on joskus pidetty rationaalisen ajattelun tantereena. Organisaatio-
teoreettinen tutkimus on osoittanut, että tuo oletus on virheellinen. Tunteet 
määrittävät prioriteetit – ne kertovat ihmiselle, mihin hänen kannattaa ener-
giansa suunnata. Hyvä työsuoritus on yksinkertaistettuna taitotiedon ja tahto-
tilan tulo. Tietotaitoa voidaan annostella, kouluttaa ja muotoilla helposti. 
Sitä vastoin henkilöstön tahtotilaan vaikuttaminen on vaikeampaa. 
Mitä enemmän tahtotilaan yritetään suoraan vaikuttaa, sitä var-
memmin tahtotila katoaa, oli kyseessä sitten aviopuoliso, 
oma lapsi tai alainen.

______________________________________________________________

”Rakasta minua tai lyön sinua” 

Miten ratkaistaan pyyteettömän sosiaalisuuden vaatimus, jos kuitenkin yksi-
löiden kesken vallitsee kilpailu? Tilanne on kaksoissidoksinen. Se suuntaa niin 
työntekijät yksilöinä kuin tiimin kokonaisuudessaan kuluttavaan sosiaalisen
todellisuuden silotteluun ja vääristämiseen. Puhutun ja koetun välinen etäisyys 
kasvaa, luottamus aikomusten, pyrkimysten ja toiminnan läpinäkyvyyteen 
vähenee. Sosiaalinen kuhina käynnistyy ja väärinymmärrysten todennäköisyys 
kasvaa. 

Organisaatioissa käytämme kieltä, joka itsessään on manipulatiivista ja kak-
soissidoksista. Sitouttaminen on riitasointuisuuden malliesimerkki. Ajatellaan-
pa sitä ensiksi kielikuvana. ”Minä sidon veneen laituriin” – ilmaus on selkeä 
ja konkreettiin toimintaan kohdistuva. ”Organisaatiomme sitouttaa työntekijät 
taloon” sitä vastoin luo kuvan tilanteesta, jossa henkisen tai materiaalisen 
asian avulla saadaan toinen pysymään paikallaan.
     Juuri siitä onkin kyse ”sitouttamisen” tapahtumassa. Erilaisten houkutusten 
tai houkuttimien avulla ihminen saadaan pysymään paikallaan. Kuitenkin me 
tiedämme elämän arjesta ja elämän totuutena: aitoja tunteita, halu lähestyä ja 
kokea jokin asia tärkeäksi ei synny pakottamalla, houkuttamalla tai sitoutta-
malla. Tunneteoreettisesti kunnioitus tai lojaalisuus syntyy aina vapaaeh-
toisuuden pohjalta.
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Henkilöstö kokee yleensä oman organisaation henkilöstöstrategian ristirii-
taisena (Varila 2006). Ja ristiriidalla tarkoitan tässä yhteydessä sellaista todel-
lisuutta, jossa kaksi henkilöstöstrategista voimaa vaikuttavat ihmisiin, mutta 
erisuuntaisesti. Tällöin voi vallita tilanne, jossa nämä voimat ovat vaikutuksel-
taan voimakkaita, mutta kumoavat toisensa. Pahimmillaan työntekijään vai-
kuttavien voimien ristiriitaisuus voi ohjata toimintaan, jossa askel askeleelta 
eettiset ja moraaliset normit joustavat sopivasti.

Tiimikulttuuri voi korostaa näkyvästi, jopa painostavasti, tiimin yhteisyyttä 
ja kasvojen säilyttämistä. Kaikkien on tuettava toisiaan pyyteettömästi ja 
ennen kaikkea varmistettava, ettei tiimin maine tahriinnu. Jos maine tahriin-
tuu, häpeän koetaan lankeavan koko tiimin ylle. Kokemukseni mukaan tämä 
yhteisyyden voima voi ajaa esimerkiksi asiakaspalvelutyössä ihmisen kovin 
hankalaan välikäteen. Henkilöstölle tilanne on vaikea, jos voimakkaaseen 
yhteisöllisyyden vaatimukseen ympätään lisäksi yksilötasoinen palkitsemis-
järjestelmä.
     Tiimihäpeän välttämisen kulttuurissa virheitä ei tällöin enää esiinny. Ja jos 
niitä esiintyy, niitä ei kuitenkaan esiinny. Ja jos pieni virhe myönnetään, on aina 
parempi, jos sen voi vierittää työntekijän kelvottomuuden syyksi. Yhteinen syyl-
linen, jonka niskaan epäonnistumiset vieritetään, on hyvä löytää. Tarvittaessa 
heitä löytyy useita. Pienehkön sosiaalisen ryhmän kyky kehittää oma moraalin-
sa on yllättävän suuri, ja mikrokosmos kestää hyvin ulkopuolista painetta. 

______________________________________________________________

Taulu 13. NIINPÄ MINUN OLI ESITETTÄVÄ  
                MUUTA KUIN TOTUUTTA

Pyyteetön yhteistoiminta ja pyyteetön sosiaalisuus ryhmässä on kaunis ajatus. 
Harvinaisissa poikkeustilanteissa se voi toteutuakin hetkeksi. Sotilaspsykolo-
gisissa tutkimuksissa on havaittu, että sotilaista koostuva tiimi voi kokea niin 
sanottu communitas-henkeä. Silloin tiimin ihmisten mieli täyttyy yhteisestä 
tunnekokemuksesta, jossa yksi on kaikki ja kaikki ovat yksi. Tällainen ”ryhmä-
psykoosi” ei ole pitkäaikainen, vaan arki syö sen nopeasti. Silti tunnekokemuk-
sena se syöpyy ihmisten muistoihin ja muistot voimistuvat vuosien myötä. 

Communitas-hengen tavoittelu on arvioni mukaan mielekäs tavoite työelämän 
tiimeissä. Ihmisen ja tiimin välinen suhde liudentuu. Minän rajat katoavat ja 
yksilölliset tunteet määrittyvät tiimin tunteina. Samalla tiimin etu, sen etiikka 
ja moraali myös, rupeaa käymään ylitse yhteisesti sovitun moraalikoodiston. 

Tällaisten sosiaalisten roolinottoemootioiden voima mielen taivuttajana on 
luontevaa konkretisoida kahden esimerkin avulla. 
1) Oppivassa organisaatiossa tiimiinsä hyvin sopeutunut ja sitoutunut työnteki-
jä saattaa esimerkiksi todeta: ”Minun oli tuettava häntä tiimimme kasvojen 
säilyttämiseksi, vaikka en kykenekään pitämään hänen toimintaansa moraali-
sesti hyväksyttävänä.” 
2) Surullisen kuuluisissa Lahden maailmanmestaruuskisoissa 2001 suoma-
laishiihtäjät ja valmennusjohto kunnostautuivat kiellettyjen aineiden käytössä 
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ja toistuvassa ”päin naamaa” -valehtelussa. Eräs huippuhiihtäjä väitti tiedotus-
tilaisuudessa puhuvansa totta, koska on ”rehti Lapin jätkä”. Muutama 
viikko myöhemmin samainen hiihtäjä totesi pakon edessä valehdel-
leensa, jotta kaverit eivät paljastuisi. Suomen kansalle ja maailmalle 
voidaan valehdella, kunhan kunnia muiden huumekavereiden 
silmissä säilyy.

______________________________________________________________

Rakasta minua tai lyön sinua -ilmiö ei ole työelämässä erityisen harvinainen. 
Väite perustuu kokemukseeni ja tutkimusaineistojeni kertomaan. Kyseinen 
ilmiö on kaksoissidoksinen ja psykologisesti kuormittava tila. On nähtävä, 
mutta toisaalta ei saa nähdä, vaikka pitää kokea ja ymmärtää oikein välttyäk-
seen ikäviltä määrittelyiltä. Henkilöstöstrategia toki sen toisinaan virittää 
henkilöstöön vaikuttavien komponenttien ristiriitaisuuden vuoksi. Se on myös 
joidenkin yksittäisten esimiesten ja vaikuttamishaluisten työntekijöiden väline, 
joka ilmenee sumeina viesteinä ja odotuksina, jotka eivät ole selkeitä. 

Olen toiminut esimiesasemassa yliopistossa ja kahdessa muussa koulutusor-
ganisaatiossa. Näissä organisaatioissa on esiintynyt työntekijöiden keskuudes-
sa alttius kokea toisten virheet ja ongelmat siten, että on jostakin syystä myös 
niistä itse vastuussa. Yhteisvastuuta pitää ollakin, totta kai hyvässä työporukas-
sa, ”meidän pumpussa”, vallitsee yhteisvastuullisuus ja hurtti huumori. 
     Organisaation johtamisen kannalta empatia ja auttavaisuus ovat vaikeita 
mutta myös tarpeellisia ominaisuuksia. Niiden mukanaan kantama kyky nähdä 
asioita toisen ihmisen kannalta on hyvän yhteistyön edellytys. Toisaalta, jos 
auttamiskyky ja empatia ohjaavat ihmisen venymiseen tai muodostuvat työ-
yhteisön normiksi, ei organisaatio kykene arvioimaan työn kuormittavuutta. 
     Yritetään, pinnistellään ja sinnitellään niin pitkälle, että lopulta voimavarat 
todella katkeavat kerralla. Liiallisesta työkuormituksesta kärsivää ihmistä tai 
työryhmää voi auttaa vain hetkellisesti ja silloinkin ainoastaan poikkeukselli-
sessa erityistilanteessa. On turha moittia nurkan takana organisaation johtoa 
liiallisesta työkuormituksesta, jos omalla joustamisellaan ja venymisellään 
tekee parhaansa ehkäistäkseen sen, että organisaatio kykenee asian havait-
semaan. Sekin on kaksoissidoksinen tilanne: pitäisi nähdä peittelyn lävitse.

Jos työntekijällä on vaikeuksia vetää rajoja vastuullisuuksiin, niin empatia, 
myötätunto ja toisen tukeminen altistavat tunteisiin vetoavassa organisaa-
tiokulttuurissa ylivastuullisuuteen. Se ohjaa monet tilanteeseen, jossa meta-
foran ”rakasta minua tai lyön sinua” kuvaama ristiriitainen ulkoinen tilanne 
onkin siirtynyt ihmisen sisäiseksi tilaksi. Silloin se muuttuu muotoon ”minun 
olisi rakastettava itseäni, vaikka itse itseäni lyönkin ja jos en löydä itsestäni 
syyllisyyttä, on se minun vikani”.

”Rakasta minua tai lyön sinua” -metafora on mainio kuvaamaan organisaatio-
maailman kaksoissidoksisuutta. Miten kauas rakkauden mahdollisuus on 
kadonnut kun ”mies ajaa vaimonsa itsensä ja uunin väliin ja huutaa: ’rakasta 
minua tai lyön sinua’”! Juuri siitä on kai syvimmiltään sitouttamissa kyse.
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”Mikä itsestään selvänä tulee, se vastaan panematta otetaan”

Organisaation kulttuuri jäsentää kaikkea siellä kohdattavaa. Se on ajattele-
misen, toimimisen ja tuntemisen tapa, se on tapa nähdä, havaita ja tulkita. 
Organisaation uusi työntekijä hämmästelee ja pohtii talon arvoja, toiminta-
tapoja ja rakenteita aikansa. Muutaman vuoden päästä entinen uusi työnteki-
jämme ei enää muista pohtimaansa. Asiat ovat muuttuneet itsestäänselvyyk-
siksi (taulu 13). 

Tällöin yhä useampi asia perustellaan, jos ylipäätään perustellaan, toteamalla 
”tämä on talon tapa”. Se on voimakas asioiden oikean järjestyksen perustelu. 
Kuitenkin talon tapa on vielä paljon voimakkaampi, jos se on itsestäänselvyys, 
jota ei tarvitse havaita tai ainakaan tiedostaa.

Miten ihminen saadaan haluamaan oikeita asioita? Kielen avulla luodaan 
mielenmaisema, kartasto, joka jo ennalta rajaa vaihtoehtoisia ajattelumalle-
ja pois (esimerkiksi sana yksilöyritys). Näin ihmisen ajattelun vaihtoehdot 
kaventuvat. Hänen ennakoitavuutensa lisääntyy ja häneen vaikuttaminen hel-
pottuu. Tämän jälkeen erilaisten psyykkisten ja sosiaalisten symbolien avulla 
suunnataan hänen tahtotilansa organisaation kannalta toivotun suuntaiseksi; 
energisoidaan hänet pelon sijasta toivon, luottamuksen, sitoutumisen ja kiitol-
lisuuden tunteiden avulla.
     Organisaation kieli vaikuttaa mieleen. Ja organisaation käytäntöjen symboli-
nen merkitys viestii työntekijän arvosta. Useimpien ihmisten ajatteluun ja 
toimintaan vaikuttaa esimiesten ja työtovereiden hyväksyntä, hyljeksintä, 
roolimallit, organisaation arvostetut käytännöt ja historialliset sankarit. 
Niiden avulla tapahtuva johtaminen on tehokasta. Se vetoaa samanaikaisesti 
sydämen ja järjen ääneen – niin hyvässä kuin pahassa. 

Häpeä on ihmisen perustunne, joka on varmistanut ihmislauman toimintaan 
riittävän yhtenäisyyden. Laumansa hylkäämäksi joutuminen on ollut paitsi 
psyykkinen kuolema, niin myös taannut sen, että hylätyn geenit eivät enää 
siirry. Yhteisöllisyys on ihmisen lajiominaisuus eikä ihminen yksinkertaisesti 
viihdy yksin. Häpeän vastatunne on ylpeys, se on tavoiteltava siinä kuin häpeä 
vältettävä. Tutkimushenkilö Jaakko totesi: ”Mutta se ylpeyden tunne, se ajaa 
tekemään asioita, joita ei oikein haluaisikaan.”

______________________________________________________________

Taulu 14. SUKUPUOLITTUNEITA MIETTEITÄ  
               ELI PÄÄ PÖLKYLLE

Sukupuoleen viittaaminen herättää nykyään helposti ärsyyntyneitä reaktioita. 
Uskaltaudun silti ajatukseni esittämään. Esimiehenä toimiessani opin, että 
naiset vastuullistavat itsensä työelämässä eri tavalla kuin miehet. Kyseessä 
on mitä ilmeisimmin sosiaaliseen sukupuoleen liittyvä opittu käyttäytymis-
taipumus, sukupuolittuneen kulttuurin tuottama luonnollinen mutta samalla 
pakottava kokemisen tapa. 
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Toivon lukijan huomaavan epävarmuuteni tämän asian edessä. Nykyaikaisessa 
suomalaisessa kulttuurissa sukupuolten välisiä eroavuuksia ei kannata pohtia, 
ainakaan neutraalisti. Kirjoittajana ja tutkijana olen jo siinä iässä, että mielel-
läni sanon asiani vailla sofistikoituneita sanakäänteitä.

Radioasema SuomiPopissa esitettiin mielenkiintoinen vertaus henkisestä 
johtamisesta. Mauttomuuden uhallakin se puoltaa paikkansa tässä: ”Kun mies 
kävelee kadulla ja näkee talon ikkunassa alastoman naisen, on hän tirkistelijä. 
Jos nainen kävelee kadulla ja näkee ikkunassa alastoman miehen, on tuo mies 
itsensäpaljastaja.” Kielen ja historiallisesti määrittyneen symbolisen toiminnan 
avulla kuvattu tapahtuma oli jo ennalta ylimäärittynyt. Henkistä johtamista ja 
alistamista ehkä parhaimmillaan; ennakoitava, mielenmaisemaltaan sitoutu-
nut työntekijä on mahtava resurssi.

Tuon esimerkin tarkoitus oli kyseenalaistaa. Ajatus siitä, että kieli ja kulttuuri 
johtavat meidän toimintaamme meidän sitä huomaamattakin ei ole mukava. 
Nyt etenemme vastaaviin kulttuurin tuottamiin alttiuksiin, jotka näkyvät suku-
puolittuneina käyttäytymistaipumuksina. 

Kokemukseni mukaani naiset vastuullistavat itsensä työelämässä miehiä 
voimakkaammin ja monisäikeisemmin. Naisvaltaisissa työyhteisöissä tasa-
vastuuseen ja erityisesti yhteiseen taakan kantamiseen identifioituminen on 
kokemukseni mukaan voimakkaampaa kuin miesvaltaisissa yhteisöissä. 

Yksilötasolla naiset henkilöivät työn virheissä tai ongelmissa itsensä voimak-
kaammin syyllisiksi. Naiset osaavat paremmin jakaa keskenään myös työto-
verin virheen tuottaman häpeän kokemuksen. Miehet harvemmin tuntevat 
häpeää työtoverin osaamattomuuden vuoksi. Pikemminkin päinvastoin: se 
tarjoaa tilan loistaa ja osoittaa omaa paremmuuttaan. 

Olen monesti kuullut naisten harmittelevan sitä, että he eivät ennakointitai-
tonsa puutteen vuoksi osanneet nähdä toisen tekevän virheitä jo ennakolta. 
Tämän vuoksi myötähäpeä virheestä lankeaa heille ja on heidän vastuullaan. 
Jos sitten ihmisellä on yhtään taipumusta kantaa myös muiden huolia ja 
murheita, niin niitä kyllä pian riittää. Miesten työporukoissa en ole törmännyt 
vastuunottoon toisen tekemistä virheistä. 

Sukupuolisidonnaisesti opittu kausaaliattribuoinnin tapa ohjaa omaa työsuo-
ritusta laajempaan vastuullisuuteen. Kyseinen ilmiö on myös havaittu kun on 
tutkittu moraalisen päättelyn laatua miehillä ja naisilla. Naisilla moraalinen 
päättely perustuu miehiä voimakkaammin hoiva- ja vastuurationaalisuuteen. 
Näin naistyöntekijän on miestä luontevampaa ”löytää” omaan itseensä 
kohdistuva kausaaliattribuointi, joka tuottaa vähintään 
riittämättömyyden kokemuksen.

______________________________________________________________
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Mielenmaiseman estetiikka ja kestävä työura oli tämän luvun otsikko. Täsmäl-
lisemmin, mutta myös imelämmin, ilmaisten olemme tässä luvussa pohtineet 
sitä, miten yksilöön rakentuu organisaatiokansalaisuus  – ”kyllä, olen koko 
ikäni ollut Wärtsilän mies” -tyyppinen mielenlaatu. Tällöin organisaatio on 
nähtävä ajassa muotoutuvana ja jatkuvasti kehittyvänä, rakenteeltaan moni-
ulotteisena ja eri aikakausiin ulottuvana kerroksellisena taideteoksena.

5.2 HIERRE JA TAPOJEN EVOLUUTIO
______________________________________________________________

Työelämän ja organisaatioiden kehittämisessä pyritään lähtökohtaisesti riita-
sointujen ja ristipaineiden poistamiseen. Tavoitellaan onnelaa, jossa tarpeeton, 
haitallinen tai kiusallinen olisi kadonnut, jossa organisaation sisäistä kitkaa ei 
enää olisi. Kuitenkin inhimillisiin järjestelmiin kuuluu kitka ja hierre luonnol-
lisena piirteenä, pelkästään jo ajan tuottamina kulumis- ja väsymisilmiöinä. 

Tutkimus ja käytäntö osoittavat, että organisaatiot kykenevät omaehtoisesti 
hienosäätäviin eli määrällisiin muutoksiin. Sitä vastoin laadulliseen muutok-
seen organisaatiot kykenevät vasta pakon edessä, ajettuina. Määrän muutta-
misen tarve nähdään ja siihen osataan varautua. Sitä vastoin sellaisen näkemi-
nen, jota ei vielä ole olemassa tai jo olevasta luopuminen, on erittäin vaikeaa.

Esimerkiksi Nokia tuotti vuodesta toiseen teknisesti yhä tasokkaampia matka-
puhelimia, mutta ei kyennyt reagoimaan niiden käyttöfunktion laadulliseen 
murrokseen. Kitka ja hierre, riitasoinnut sekä ristipaineet tuovat näkyviin 
paitsi sisäisen myös ulkoisen toimintatodellisuuden muutoksia. Organisaation 
sisäisen ja ulkoisen todellisuuden muutos ilmentyvät kitkana, hierteenä, riita-
sointuina tai ristipaineina. Näin niiden kanssa on opittava elämään, hyväksyt-
tävä ne osaksi luonnollista kehitystä.  

Organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisessä on tavoiteltava sopivaa kitkan 
ja hierteen tasoa. Mikä on sopiva taso? Luonnollisesti se on optimaalinen 
ristiriita, joka ei olisi liian pieni merkityksettömänä ohitettavaksi eikä liian 
suurena lannistava. Lannistava ristiriita ajaa pohdiskelun onnelan odottami-
sen umpikujaan. Isoissa organisaatioissa kohtaamme myös tarkoituksellista 
sokeutta. Erityisesti julkishallinnon organisaatiot torjuvat usein ympäristön 
muutokset: ”Kyllä kaikki muuttuu, mutta meidän toimintamme on vakaalla 
perustalla ja jatkuu samanlaisena.” Toki tuo päätelmä saattaa myös pitää 
paikkansa, minkä vuoksi se ei ole yksioikoisesti virheellinen. 
     Perinteisesti olemme tottuneet ajattelemaan, että kehittämistyö onnistuu, 
kun tavoitamme sopivan tasoisen ristiriidan ja suunnittelemme oikein kehittä-
misen prosessin. Siis rationaalisesti eli päämäärä, tavoite, keino, lopputulos ja 
arviointi ketjuna. Näin tavoitamme kehittämistyön kolikon toisen puolen, enna-
koitavan ja rationaalisesti määriteltävän kehittämistarpeen. Mikäli aikajänne 
on lyhyt ja päämääränä välitön tehokkuus, tämä suunnittelumalli toimii hyvin. 
Sen käytön osaaminen ja siihen liittyvien ajanmukaisten suunnittelumetodien 
hallinta on kehittäjän ammattitaidon oleellinen osa.
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Valitettavasti tämä pohdiskelu suuntaa nyt liian yksioikoiseen ja rakenne-
teoreettiseen, mustavalkoiseen ajatteluun. Siis onnelan ja kangastuksen 
virittämiseen, kunhan vain toimisimme oikein! Tämä ongelma on kyettävä 
väistämään. Ja on kyettävä tuottamaan ratkaisu ja ajattelutapa, joka mah-
dollistaisi prosessien tarkastelun ja teoreettisesti kestävämmän pitkän 
aikajänteen toimintaperustan. Yritetään.

Organisaation tavat ja käytännöt ovat tapojen kamppailun voittajia! Ne ovat 
organisaatioon parhaiten soveltuvia tapoja sen vuoksi, että juuri ne kykenivät 
valikoitumaan tapojen selviytymistaistelun voittajiksi. Organisaation työarjen
toistuvuudessa ne ovat muotoutuneet organisaatiossa työskentelevien ihmis-
ten informaation tuottamisen ja käsittelyn tilannekohtaiseksi perustaksi. Paras 
tapa on juurtunut ihmisiin, rakenteisiin ja sääntöihin. Toiminta on ennustet-
tavaa, tehokasta ja tuloksellista. 

Tapojen ja käytäntöjen syvällinen merkitys tajunnan rakentajana tulee ehkä 
paremmin ilmi, jos tarkastelemme hetken ihmisen tapoja ja tottumuksia. 
Ihmisen tapa havainnoida ympäristöään, yksinkertaisesti nähdä ja tulkita 
näkemäänsä on ihmisen identiteetin viimeinen mitta ja perusta. Vaikka 
organisaatio ne virittääkin, ajan myötä ne muuttuvat ihmisen luontumuksiksi 
eli osaksi häntä itseään.
     Sosiaalisesti rakentuva organisaatiomaisema kasvaa asteittain yksilön 
sisään. Tavat ja käytännöt ovat samanaikaisesti ihmisessä ja organisaation 
sosiaalisessa todellisuudessa. Ne rakentavat organisaation identiteetin sekä 
ihmisen kokeman ja näkemän organisaatiomaiseman. Jos strategia on tapa, 
jolla organisaatio asemoituu eli leiriytyy ulkoiseen toimintatodellisuuteensa, 
niin ihmisen tavat havaita ja tulkita ovat hänen toimintastrategiansa ydin. 

Samalla, kun tapa juurtuu, niin siitä kasvaa piilevä tietoisuuden suuntaaja. 
Kun tapa muuttuu itsestäänselvyydeksi, niin se samalla piiloutuu katseelta.
Siitä on tullut vaihtoehdoton, näkymätön. Se on muuttunut ilmaksi ympäril-
lämme, joka on kaikkialla ja suuntaa havaintojen sisältöä. Tällöin se kykenee 
jopa voimakkaimmillaan määrittelemään, miten organisaation ulkopuolinen 
maailma nähdään ja miten asiakaskuntaan suhtaudutaan.

Eräs julkishallinnon palveluorganisaatio arvioitiin asiakastutkimuksessa ima-
goltaan vaikeasti lähestyttäväksi, kopeaksi ja eristäytyväksi. Sen henkilöstö 
korosti sisäisissä puheissaan etäisyyttä asiakaskuntaan. Puhetavat syntyivät 
organisaation perustamiskamppailun yhteydessä, parikymmentä vuotta aiemmin.
     Sen yhteydessä tuolloin muu julkishallinto eli tulevat asiakkaat suhtautuivat 
nihkeästi uuden organisaation perustamiseen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen, 
muistelusten ja tarinoiden avulla tämä asia ylläpidettiin organisaation muis-
tissa. Se myös sosiaalistettiin tehokkaasti uusiin työntekijöihin (luku 5.4). 
     Tällainen syvä maailmanhahmottamisen tapa muodostui tiedostamattomas-
ti, vahingossa. Se muodosti perspektiivin, näkökulman, jonka avulla organisaa-
tio arvioi asiakaskuntansa viestejä eli ”me elämme vihamielisessä maailmassa 
ja asiakaskuntamme suhtautuu meihin kielteisesti”. 



111

Työhön ja taloon perehdyttämisen aikakausi on myös organisaatiomaise-
man omaksumisvaihe. Noin vuodessa opitaan uudet työtehtävät suoritta-
maan itsenäisesti. Toinen vuosi kuluu organisaation sisäisen ja ulkoisen 
toimintatodellisuuden lukemaan oppimisessa. Noin kahdessa vuodessa uusi 
työntekijä oppii, sosiaalistuu talon tavoille. Tässä vaiheessa sekä muutaman 
tulevan vuoden ajan työntekijän aiemmin oppima ja nykyisessä toimintatodel-
lisuudessa vastaan tuleva ovat hyvässä tasapainossa: teoria ja kenttätuntemus 
tukevat toisiaan ja tarjoavat oivalluksille tilaa.

Perehdyttäminen ei ole pelkästään työtehtävien opettamista. Se on myös 
yhteisen arvopohjan synnyttämisen prosessi, organisaatiomaiseman mieli-
kuvien riittävät samuus on varmistettava. Työntekijän ja organisaation arvot 
voivat nimittäin erota lähtökohtaisesti niin paljon, että eroavuus havaitaan 
vain sattumalta! Väite saattaa yllättää, mutta käyn itse siitä esimerkiksi urani 
alkupuolelta. Olin väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi. Minut palkattiin koulu-
tuspäälliköksi, vaikka minulta puuttui käytännön kokemus. Innovoin, myin ja 
markkinoin vaativia koulutustuotteita. 
     Olin tehtävässäni huono vaikka yritin parhaani. Tunsin katselevani tapah-
tumia savuverhon lävitse. Kaksi vuotta kului tuskaillen, koin katselevani 
tapahtumia savuverhon takaa enkä ymmärtänyt toiminnan logiikkaa. Sitten 
ymmärsin että vierauden kokemukseni aiheutui arvojen eroavuudesta, mitä 
minä ja esimieheni emme olleet tiedostaneet. En ajatellut asiakasta rahan-
tekokoneena, jolle myydään sitä, mitä hän osaa toivoa, vaikka se ei parasta 
olisikaan.

Jatkuva oppiminen merkitsee nykyisin muka ”omien toimintatapojen jatkuvaa 
kyseenalaistamista”. Tämä ei ole ammattitaidon olemuksen eikä kehittymisen
luonnollisen prosessin mukainen näkemys, sen voimakas soveltaminen 
käytäntöön pikemmin haittaa työntekijän ammatillista kehittymistä (luku 4). 
On aikoja, jolloin on vain kyettävä luottamaan oppimiseensa, uskallettava 
kehittää rutiinejaan ja vältettävä jatkuvaa itsensä arviointia. 

Kaksi esimerkkiä konkretisoi nämä asiat. Toinen liittyy opettajuuteen, toinen 
sitoutumiseen. 
1) Jotkut ovat synnynnäisiä opettajia, mutta useimmat kasvavat siihen. Aloitta-
valla opettajalla on miljoona asiaa opeteltavanaan, samalla kun ”epämääräi-
nen lauma ennakoimattomia lapsia” haastaa hänet joka sekunti. Ensimmäinen 
opetusvuosi on todella raskas. Se kuluu yksinkertaisesti sen oppimisessa, että 
oppisi hallitsemaan opetustilanteen muuttujia ja henkistä haastavuutta; on 
vain kantapään kautta opittava itselleen soveltuvat kokemuksellisen kaaoksen 
hallintakeinot. Silloin on vaikea uskoa, että elämä opettajana tulee kantamaan. 
Siihen on vain uskottava ja luotettava. 
2) Luja, vastavuoroinen suhde kahden ihmisen välille ei pysty kehittymään, jos 
toinen osapuoli koko ajan epäilee toisen vaikuttimia, miettii ja harkitsee yhteis-
toiminnan kannattavuutta. Jos kyräily on työntekijässä lähtökohtaisesti sisällä 
tai johtaja koko ajan epäilee alaistaan, niin vuorovaikutus ei rakennu hyväksi. 
Aivan vastaavasti organisaatiossa eivät tavat, toiminnalliset rakenteet, juurru 
itsestään selviksi ja luonteviksi käytännöiksi, jos niitä joka hetki epäillään. 

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA
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Uusien tapojen juurtuminen organisaatioon tapahtuu noin kahdessa vuodessa. 
Ensimmäinen vuosi kuluu uuden organisaatiomaiseman päivittämisessä ja 
työntekijöiden rakentaessa sen sisällä omia mielenmaisemiansa. Toisen vuo-
den kuluessa maisemat vakiintuvat. Muutosprosessi on ohitse, kun uudet tavat 
ovat muuttuneet organisaatiomaiseman taustaksi. Muutosprosessin kahden 
ensimmäisen vuoden aikana tapahtuu uuden luonti. Hierre ja kitka kuuluvat 
oppimisvaiheeseen ja juuri oppimisen, harjaantumisen, rutinoitumisen avulla 
hierre ja kitka minimoidaan.

Uuden maiseman vakiintumisen jälkeen hierteen ja kitkan viesti muuttuu. 
Niitä tarvitaan haastajaksi, pitämään tavat hallinnassa ja katseen näkyvissä. 
Arjen viisauksia on lause ”älä rankaise viestintuojaa”. Organisaatioiden ja 
henkilöstön kehittämistyön yksi tärkeä tehtävä on edistää sitä, että riita-
soinnut ja ristipaineet pystytään ja uskalletaan nähdä! Se on organisaation 
oppimiskyvyn ehto (luku 6.3).

5.3 TASAPAINO JA TUNNEMAJAKAT
______________________________________________________________

Työntekijän mielenmaisema on hänen tekemänsä keitto, jonka ainekset 
kerätään työstä ja organisaatiosta. Keittoa lämmittää työntekijän persoo-

nallisuuden liekki. Keiton aineksina on organisaation rakennetta, 
henkilöstöstrategiaa, ihmissuhteita ja tunnekokemuksia 

– kokijan määrittelemässä suhteessa.

Henkilöstöstrategisen ohjauksen avulla vaikutetaan ja suunnataan organisaa-
tiomaisemasta tehtäviä havaintoja. Strategisen henkilöstöjohtamisen avulla 
pitäisi tavoitella sointujen harmoniaa, sopivaa tasapainoa ja riitasoinnutto-
muutta. Konserni, virasto, organisaatio, osasto, tiimi ja tärkeimpänä tietysti 
työntekijän työ – kaikkien noiden olisi yksitellen ja yhdessä kyettävä soimaan 
puhtaasti.

Viekö ammattitaidon kehitystä paremmin eteenpäin sointujen harmonia, tasa-
paino vai riitasointu? Ihminen yksinkertaisesti nauttii kauniista ja rauhallisesta 
ympäristöstä. Ihminen nauttii taiteesta, jossa on tasapaino ja sopiva ristiriita. 
Ristiriita herättää, yllättää, luo tilaa uuteen ja yllättävään. Organisaatio on mai-
sema, mutta mitä ihminen maisemastaan näkee? Todellisuus alkaa sen näke-
misestä, tuntemisesta ja tunnustelusta. Havainnot muuttuvat kokemuksen 
kertyessä yhä tarkkapiirteisemmäksi kuvaksi organisaatiosta, työntekijän 
mielenmaisemaksi.

Työntekijän mielenmaisema muodostuu hänen näkemänsä organisaatiomaise-
man erilaisista osista. Näillä osilla ei tarvitse olla muuta yhteistä kuin se, että 
ne liittyvät kokijan mielenmaisemassa toisiinsa. Niinpä kokijan perustelu 
”musta tuntuu vain tältä” on aivan riittävä osien yhteenliittymän perustaksi 
vaikka se olisikin oletettujen tosiasioiden vastainen. Organisaatiomaisema on
työntekijän mielenmaisemaansa konstruoima mielikuvien kokonaisuus, jonka 
hän liittää nykyiseen työnsä, työympäristönsä ja työnantajansa ominaisuuksiksi.
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Näin organisaatiomaisema muotoutuu ihmisistä, työyhteisöistä, organisaatio-
kulttuurista, kielestä, työnteosta ja ammatillisesta osaamisesta. Osat liittyvät 
toisiinsa ja ne muodostavat kokonaisuuden, joka tunnetaan mutta jonka pa-
lauttaminen osiinsa on mahdotonta. Juuri tuon osiinsa palauttamattomuuden 
vuoksi on organisaation maisema sosiaalinen fakta työntekijöille, siis tosiasia.

Henkilöstöjohtamisen päämäärä mielletään usein normatiivisesti: kaikkien 
olisi saatava lisää kivaa koko ajan, jos ei aina rahaa, niin ainakin arvostusta, 
hyvää mieltä ja sympatiaa! Kuitenkin jos pohtii perusteellisesti, havaitsee kyllä 
että noin tulkittuna päämäärä ei ole mielekäs. 
     Sointujen harmonia tai riitasointu ei kuitenkaan liity siihen, että organisaa-
tio olisi unelmien työpaikka. Perinteisessä liukuhihnatyössä, karskissa ja ko-
vassa johtamisessa, voi vallita sointujen harmonia: ”Täällä ollaan vain palkkaa 
vastaan eikä kukaan tästä pidä eikä kukaan mitään muuta odotakaan.” Sointu-
jen harmonia syntyy työn oleellisten rakennetekijöiden välisestä keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta, joka muodostaa työprosessin ja työn ytimen.
     Jos liukuhihnan karskiin ja kovaan todellisuuteen tuotaisiin normatiivinen 
oletus työhön sitoutumisesta tunnetasolla ja sitä tuettaisiin yhteisin hengen-
kohotuspalaverein, tuotettaisiin työntekijöille ristiriitainen todellisuus. 
Harmonia tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että vallitseva objektiivinen 
todellisuus ja vastaavat johtamisinstrumentit soittavat samaa säveltä!

Henkilöstöstrategian tärkeitä komponentteja eli henkilöstöstrategisia työväli-
neitä ovat esimerkiksi henkilöstövalinnat, työn organisointi tehtäviin, työsuori-
tuksen arviointi, johtaminen, palkitseminen sekä kehittäminen. Kukin kompo-
nentti on miellettävä vektoriksi, voimaksi, jolla on myös suunta. Henkilöstö-
strategian työvälineiden käytön päämäärä eli voimien suunta pitäisi olla kom-
ponenteille samaa. Mikäli komponentit ovat riitasointuisia keskenään eli voi-
mina vetävät eri suuntiin, ei tulosta välttämättä synny vaan ainoastaan epä-
tietoisuutta ja hämmennystä. Henkilöstöstrategisen työn tavallinen virhe on 
henkilöstöstrategian komponenttien kehittäminen yksittäisinä, toisistaan riip-
pumattomina kokonaisuuksina. Henkilöstölle henkilöstöstrategia on kuiten-
kin kokemuksellinen kokonaisuus. Se välittyy työntekijälle ”näin minua ja mei-
tä täällä kohdellaan” -kokemuksien tuottamana kokonaisvaltaisena tunteena. 

Voimme ajatella henkilöstöstrategian komponentteja myös suureina, jotka 
suuntaavat työntekijän työenergiaa. Tällöin löydämme myös vastauksen sellai-
seen kehittämistilanteeseen, jossa muutostyötä tehdään oikein urakalla ja 
useampaa henkilöstrategian komponenttia muovataan samanaikaisesti. 
Kuitenkaan mitään näkyvää muutosta ei henkilöstön toimintaan tule. 
Muutostyöskentelyn ei pitäisikään vaikuttaa, jos eri komponenttien voimat 
kumoavat toisiansa.

Organisaatiomaiseman ja työntekijän mielenmaiseman keskeinen määrittäjä 
ovat koetut tunteet. Neljä kokemuksellista tunnetekijää ratkaisee, millaiseksi 
organisaatiomaisema rakentuu työntekijän silmissä. Rehellisyyden, uskon, 
toivon ja luottamuksen tunteet ovat näitä majakoita. Ne ohjaavat katseen 
kulkua, havaintoja ja niistä tehtäviä päätelmiä.

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA
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Mitä nuo tunnemajakat sitten henkilöstöstrategisen työn kannalta tarkoittavat? 
Organisaatio on rehellinen, jos se ei yritä uskotella olevansa muu kuin on. 
Rehellisyys on keskeisin organisaation arvo sekä ominaisuus sen vuoksi, 
että muut tunnemajakat rakentuvat sen varaan. Kauniiden puheiden ja todel-
lisuuden kohtaamattomuus viestii rehellisyyden puutteesta: ”Leikimme asian-
tuntijaorganisaatiota ja puhumme räätälöinneistä ja yksiköllisyyksistä. Todelli-
suudessa olemme tehdas” on yleinen kokemus ja esimerkki harhauttavasta 
puheesta. 
     Organisaation visiona asiantuntijaorganisaatio koetaan ilmauksena myön-
teiseksi ja tavoiteltavaksi tilaksi. Tuo kaunis visio vie kuitenkin helposti suo-
jautuvaan käyttäytymiseen. Kun työntekijä tuo esille epäselvien työnkuvien 
aiheuttaman työkuormituksen, visioon vedoten siirretään palaute sen kokijan 
virheeksi toteamalla: ”Niin, me olemme asiantuntijaorganisaatio ja ratkaisui-
den räätälöinti kuluttaa aina, sillä ne ovat aina asiakaskohtaisia ratkaisuita.” 
Tällainen torjunta siirtää ristiriidan työntekijän sisäiseksi kokemukseksi, jota 
ei saa julkituoda sillä ”mehän olemme asiantuntijaorganisaatio”. 

Mitä kuvattu tahattoman torjunnan tuottama epärehellisyyskokemus aiheuttaa 
työntekijälle? Kenties tuntemuksen siitä, että ”minä työskentelen todellisuudes-
sa tehdasmallin mukaisesti, vaikka me muka olemme asiantuntijoita, eikä sitä 
saa sanoa ääneen, sillä silloin on huono ihminen”. Pidemmän päälle tällainen 
peitetty tai kielletty ristiriita nujertaa ja tuottaa kyynisyyden. On vaikeata uskoa 
tekevänsä arvokasta työtä, jos sen kuvaa täytyy kiillottaa eikä peiliin saa katsoa. 
Paremman todellisuuden teeskentely alleviivaa valheen, huonouden tunteen. 
     Jos ihminen pystyy uskomaan siihen, että ”teen hyvää ja arvokasta työtä”, 
on hänen mahdollista kunnioittaa itseään työntekijänä, työtään, työtovereitaan
ja organisaatiotaan. Toivo kohdistuu työuran kaareen ja luo positiivisen odo-
tuksen, että ”kunhan teen työni hyvin, asemani organisaatiossa voimistuu ja 
tulevaisuuteni täällä on valoisa”.
     Luottamus on läheisesti rehellisyyteen liittyvä. Se on luottamusta siihen, 
että talon sisäiset toimintatavat kestävät päivänvalon. Oikeudenmukaisuuden 
kokemuksia tutkittaessa on havaittu, että ihmisille on hyvän jakamisen tulosten 
ohella tärkeää myös se, että he kokevat jakamisen tavan olleen oikeudenmukai-
nen. Siis reilu ja tasapuolinen kaikkia kohtaan. Epämiellyttäväkin voidaan 
hyväksyä, kunhan sen koetaan tulleen reilun pelin tuloksena.

Mitä uutta tunnemajakat sitten tuovat henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstö-
johtamiseen? Henkilöstön johtamisen ja henkilöstön kehittämisen avulla on 
pyrittävä voimistamaan tunnemajakoiden näkyvyyttä. Kun nuo tunnemajakat 
ovat näkyviä ja vallitsevana tunnekokemuksena, kykenee henkilöstö muovaa-
maan organisaatioon kohdistuvan mielenmaisemansa aiempaa tasapainoisem-
maksi sekä energisemmäksi.

Henkilöstöstrategiseen ajatteluun tunnemajakat tuovat dynaamisen, voima-
taloudellisen näkökulman. Organisaation sisäinen todellisuus on ankkuroitava 
henkilöstöstrategioiden komponenttien avulla todellisuutta vastaavaksi; sitä 
tarkoitan rehellisyydellä. Sen jälkeen muut tunnemajakat virittävät työntekijän 
työvoinnin kokemuksen hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin suuntaan. Tunnema-
jakoiden voimallinen rakenne luodaan henkilöstöstrategian avulla. Tällöin 
työntekijöiden mielenmaisema muotoutunee sen kummemmin ”suoraan 
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vaikuttamatta” kestävän työuran vaatimusten mukaiseksi. Niin metsä vastaa 
kuin sinne huudetaan – jos organisaatio ansaitsee sitoutumisen, se myös sen 
yleensä saa.

______________________________________________________________

Taulu 15. REHELLISYYTTÄ POISOPPIMASSA?

Henkilöstöstrateginen työ on henkilöstön arjen muovaamista. 
Se on arvokasta työtä. Osaltamme muovaamme ja vaivaamme arvokkainta 
mahdollista massaa mitä tunnemme: ihmismassaa paremman työelämän 
toivossa ja visiossa.

Rehellisyys, usko, toivo ja luottamus voidaan kadottaa työssä oppimisen tai 
organisaatioon sitoutumisen myötä. Henkilöstöstrategisessa työssä unoh-
damme helposti hallintotieteen yksinkertaisen, perustavaa laatua olevan 
ajatuksen: toiminnan ohjauksen välineet, metodit ja järjestelmät tuottavat 
aina niitä vastaavan tahtotilan ihmisiin.

Alla on niiden kolme esimerkkiä työssä oppimisen ympäristöistä, joissa rehel-
lisyyden, uskon, toivon ja luottamuksen katoaminen on mahdollista. Se on 
kenties jopa hyvinkin todennäköinen lopputulos. Ne ovat pitkähköjä ja vaativat 
lukijan eläytymistä. Ne osoittavat, miten vakavista työvointiin asioista on kyse. 

1) Autojen ”valohoito” oli taannoin todellisuutta. Sovituista huoltosuorituksista 
lähes puolet jätettiin tavanomaisesti tekemättä kuluvan vuosituhannen ensim-
mäisen vuosikymmenen aikana. Sen osoittivat Tekniikan maailma -lehden 
toistuvat merkkihuoltamoiden testit vuosina 1996–2006. Merkkihuoltamot 
ovat autoalan huippukorjaamoita. Uusi työntekijä oppii niissä laskuttamaan 
tekemättömistä töistä. Hän oppii muun oppimisensa ohella valehtelemaan, 
pettämään kavaltamaan ja varastamaan.
     Valitin tästä asiasta saunaillassa eräälle autokorjaamon omistajalle. En 
kuulemma tiedä, mitä maksaa asentajan työ. Liioin ei kannata poikien pienes-
tä huolimattomuudesta tehdä numeroa. Niinpä niin. Vika olikin maksavassa 
asiakkaassa, joka houkkamaisesti uskoi luvatun tehtäväksi sopimuksen 
mukaan.

2) Yläasteen opettaja harmittelee: ”Joudun toimimaan vastoin ohjeita. Vuodes-
ta toiseen päästän oppilaita ehtojen jälkeen aiheetta luokalta toiselle, he eivät 
todellakaan osaa tarpeeksi. Ellen näin tekisi, olisivat rehtori ja opinto-ohjaaja 
kimpussani, ja tavalla tai toisella väännettäisiin kaveri seuraavalle luokalle. 
Aina se kuitenkin olisi minun vikani. Niinpä toimin miten toimin, vastoin 
kaikkia pykäliä.”

3) Koin työntekijänä itse, miten jouduimme muuttamaan rakennuksesta toi-
seen viidesti seitsemän vuoden aikana. Kahdesti työsuojelupiiri ilmoitti, että 
”viikossa on talo tyhjennettävä homeongelmien vuoksi”. Talo oli remontoitu 
perusteellisesti kuivana kesänä. Kesän ainoa rankkasade kasteli katon 
lämpöeristeet. Ne laitettiin märkänä katon sisään. Toisaalla vedettiin vahti-
mestarien työtilassa märän betonilattian päälle suoraan muovimatto. 

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA
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Tätä esimerkkiä voidaan katsoa toisestakin näkökulmasta. Jos rakentajamme 
olivat ammatti-ihmisiä, niin tilanne ei ole heidän työvointinsa kannalta hyvä. 
Kuinka monta vuotta rakennusalan ammatti-ihminen kestää tuollaista työtä, 
jos hän joutuu kohtaamaan todellisuuden, jossa ”teen sutta ja aiheutan tervey-
delle vaaraa, vaikka työni pitäisi parantaa ihmisten asumisen tasoa”. 

Ovatko esimerkit ilmauksia siviilirohkeuden puutteesta? Tällöin ongelma 
on helppo ratkaista: työntekijä toimi väärin ja taipui liian helposti. Vai olisiko 
meidän katsottava yhteisesti peiliin? Onko niin, että toisin toimija eli siviili-
rohkeasti härkää sarvista tarttuva teilataan lähes aina? En tiedä, olen neuvo-
ton tässä asiassa. Mutta toin asian kuitenkin esille. Kaikki työssä oppiminen 
ei ole hyvästä.

Tunnen kirjoittaneeni voimallisesti ja hyökkäävästi. Kevennettäköön, vaikka 
todella uskon asiaani – huumori ja ketunhäntä kainalossa. Filosofian emeri-
tusprofessori Oiva Ketonen (1990,448) mietti tutkijan professionaalisuuden 
luonnetta: ”Ammattilaisen tuote on olemassa tiettyä tarkoitusta varten. 
Se on kokonaisuus, jolla on tietty mieli. Hän vastaa siitä, että hänen 
tuotteensa kelpaa tarkoitukseensa, jonka määrittelee pikemminkin 
se maailma, jossa hän elää kuin hän itse. Hän ei pääse 
vastuustaan selittelemällä tutkijan tapaan!”

______________________________________________________________
   

5.4 OVATHAN KERTOMUKSET TOSIA VAI  
        HAAVEITAKO VAIN?
______________________________________________________________

Johtamisen professori Aaltio (2008, 141) kirjoittaa napakasti tarinoista 
johtamisen välineenä: ”Tarinat vetoavat ihmisiin kokonaisvaltaisesti. 

Tarinoita ei voi ymmärtää ilman tunteita ja kertojan ja kuulijan 
omakohtaista osallisuuden kokemusta. Niiden jäsentämiseen tarvitaan 

jotain muuta kuin analyysia ja älyllisiä käsitteitä. 
Etenkin vanhoissa, pitkän historian omaavissa organisaatioissa on paljon 

kertomuksia perustajista ja sankariteoista, jotka ovat rakentaneet yrityksen 
menestyksen ja auttaneet sitä selviytymään kriiseistä. Myytit ja tarinat tuovat 
organisaatioelämään draaman tunnetta, paljastavat sen irrationaalisia puolia 

ja osoittavat ihmisten yhteyden laajoihin sfääreihin. Kertomuksellisuus on 
luonteva osa arkea ja niin myös työelämää ja johtajuutta.”

Organisaatiotutkimuksessa pohditaan nykyisin paljon moniäänisyyttä ja 
paikallisuutta sekä toisaalta suuria kertomuksia ja pienen pieniä paikallisia 
tarinoita. Suuret kertomukset luovat nykyisille toimijoille organisaatiomaise-
man väljät puitteet. Ne suuntaavat kohden nykyisiä organisaation visioita ja 
tavoitteita, luovat mielen ja merkityksen ja sitovat isotkin ajalliset tapahtumat 
paikalliseen tapahtumiseen.
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     Suuret kertomukset ovat myös kehikko, jonka sisällä pienemmät tarinat 
rakennetaan, tuotetaan. Ainoastaan isoissa murrostilanteissa vallitsevia suuria 
kertomuksia kyseenalaistetaan tai muovataan uusiksi. Käytännön näkökul-
masta on järkevää hahmottaa suuret kertomukset organisaation identiteetin 
rakentajiksi: ”Helsingin kaupunki – vastuullista työnantajatoimintaa vuosi-
kymmenestä toiseen” on kaupunkikonsernin kertomus ja nykyisen työnantaja-
politiikan määre.

Suomen julkisessa hallinnossa oli viimeksi suurten kertomusten uudelleen 
rakentamisen aikaa vuosina 1989–1994. Tuolloin murtui, hetkeksi, usko 
yhteiskuntakehityksen ohjattavuuteen. Konkreettisena muuttumisen osoittime-
na pidettiin Berliinin sortumista ja naulana arkkuun Neuvostoliiton hajoamis-
ta. Lisäksi suuri taloudellinen lama pakotti uudelleen arvioimaan hallinnollisia 
ohjausideologioita. Hetkeksi hyväksyttiin ajatus siitä, että yhteiskunnallisen 
suunnittelun ja säätelyn avulla ei kyetä vaikuttamaan yhteiskunnan kehityk-
seen. Nopeasti parempien taloudellisten aikojen myötä usko suunnitteluun ja 
säätelyyn kuitenkin palasi.
     Ihmistieteissä kuitenkin, suurten kertomusten sorruttua, katse kääntyi 
pysyvämmin pieniin, paikallisiin tarinoihin. Niiden myötä uskotaan aiempaa 
enemmän siihen, että ihmiset itse keskinäisessä vuorovaikutuksessaan luovat 
oman sosiaalisen todellisuutensa. Tämä mikromaailma jäsentyy organisaatio-
kulttuurin sisällä omaleimaiseksi maailmakseen.
     Organisaatiomaiseman keskeiset elementit säädellään henkilöstöstrategian 
avulla. Organisaation suuri sisäinen kertomus luodaan henkilöstöstrategiassa. 
Organisaation jäsenille henkilöstöstrategia avautuu organisaatiomaisemana, 
joka on jokaisen työntekijän omanlaisekseen konstruoima. Aika ajoin olemme 
epävarmoja siitä, näemmekö maisemamme riittävän samalla tapaa kuin muut. 
Ja sen vuoksi tarvitsemme ajallisesti ja paikallisesti määrittyneitä pienempiä 
tarinoita. Niiden avulla luomme mieltä ja merkitystä yhteiseen todellisuuteen, 
paikannamme kokemisen ja näkemisen tapoja.

Tarinat ovat aina kertomuksen muotoon puettuja. Tarinoiden avulla vaikute-
taan, vakuutetaan, suunnataan, ohjataan, kasvatetaan ja myös harhautetaan 
sekä huijataan. Tarinat, siis erilaiset kertomukset, ovat ihmisyhteisön tärkein 
kulttuuriperinnön ja ajattelutapojen siirtämisen väline. Ne muistetaan, sillä 
ne jäävät askarruttamaan kuulijaansa, ne ovat monitulkintaisia, ja ne voidaan 
ymmärtää monitasoisesti.
     Tarinoiden voima on siinä, että ne luovat mielikuvitukselle tilaa. Ne suun-
taavat mielikuvituksen. Ja silti niiden avulla päätelty tuntuu ihmisestä omalta, 
autonomiselta ja vapaasti tulkitulta. Tarvittaessa tarina voidaan aika ajoin 
tulkita uudestaan. Sen vuoksi ihminen luontaisesti sitoutuu niihin päätelmiin 
ja tulkintoihin, joita hän eri kertomuksista tekee. Tarinat ja kertomukset tule-
vat parhaimmillaan niin lähelle ihmistä, että kerta toisensa jälkeen muistelun 
avulla työstettynä ne muuttuvatkin osaksi ihmistä itseään. 

Tarina osuu ja uppoaa kuulijansa tajuntaan, erityisen hyvin silloin kun tarinan 
kertomisen ympäristö on sopiva, kertojaan luotetaan sekä hänet ajatellaan 
pyyteettömäksi. Mikäli pyyteettömyyteen liittyy vielä oletus siitä, että tarinan 
myötä vihkiytyy organisaation saloihin, sisäpiirin tietoon, niin tarina todella 
iskee sisään kuulijaan. Sopivasti ajoitetun, luottamuksellisen tarinoinnin kei-

MIELENMAISEMAN ESTETIIKKA JA KESTÄVÄ TYÖURA



118 TYÖVOINTI – JUHA VARILA

noin voidaan nopeasti sosiaalistaa uusi työntekijä organisaatiokulttuuriin, sen 
myönteiseen tai pimeään puoleen. 
Ensimmäinen esimerkki on kirjoittajan itsensä kokema: ”Aloitin yliopisto-
urani nuorena. Menin erääseen kaupunkiin opettamaan samalla autolla jo 
viisikymppisen yliopistolehtorin kanssa. Koko matkan hän kertoi juttuja talon 
johtavasta professorista. Olin otettu, pääsin sisäpiiriin. Monet muut kertoivat 
samantapaisia juttuja. Uskoin. Ja naureskelin itsekin vuosien päästä kyseiselle 
professorille. 
     Havahduin noin kymmenen vuoden päästä. Tajusin äkkiä, että kyseinen 
professori on kymmenen vuotta toiminut esimiehenä selkeästi, suorasti, anta-
nut työtehtävät selkeästi ja sen jälkeen tarjonnut hyvän työrauhan. Hänhän on 
hyvä esimies, mutta olin uskotellut itselleni muuta. Olin vihainen itselleni, koin 
itseni typeräksi ja houkaksi. Lisäksi olin osallistunut myyräntyöhön.” 

Toinen esimerkki on myönteinen. Juuri tutkintonsa suorittanut nuori insinööri 
meni ensimmäiseen työpaikkaansa. Hän sopeutumistaan taloon avusti varttu-
nut, noin viisikymppinen kollega: ”Todella monesti jäimme istumaan iltaa töi-
den jälkeen. Keskustelimme työstä, ihmisistä ja talon tavoista. Pääsin kuukau-
dessa, parissa sisälle organisaatiomme kuvioiin. Alokasaikani viimeisessä neu-
vonpidossa menimme pizzeriaan, söimme pizzat ja joimme muutamat oluet. 
Tapaamisen päätteeksi hän sanoi minulle: ”Kyllä sinusta vielä ihminen tulee.” 
Ja nyt, kun mietin muutaman vuoden takaista asiaa, niin hänen ansiostaan 
minulla on sellaiset arvot ja tavat toimia kuin nykyisin on”.

Mielenmaiseman estetiikan kannalta tarinoissa voidaan erottaa pinta- ja syvä-
rakenne toisistaan. Tarinan pintarakenteen on noudatettava kertomuksellista 
rakennetta: muodostetaan tarinan puitteet, rakennetaan juoni, kriisi, käänne-
kohta tulee esiin, kriisi ratkeaa ja kriisin selitys piirtyy näkyviin. Arkikeskuste-
lussa yleensä luontevasti tarinan päätteeksi vihjataan hienovaraisesti, upote-
tusti, miksi tarina kerrotaan. Samalla viestitään, mitä tarinan toivotaan kuuli-
jassa aikaansaavan.

Kertomuksen rakenteen noudattaminen on siis tarinan kriteeri. Tarina on 
syntynyt silloin, kun sen avulla saadaan kuulija itse piirtämään mieleensä 
toivotusta aiheesta ajallisesti jäsentyvä, monipiirteinen tapahtumisen ketjun 
kuvaus. Huhut, juorut ja anekdootit eivät kertomuksellisesti aina noudata tari-
nan rakennetta. Nekin kyllä tavoittavat voimansa vasta silloin, kun vastaanot-
taja mieltää ne pinnallisen jutustelun sijasta kertomukseksi, tapahtumaketjun 
kuvaukseksi. 

”Meidän talo on aina suhtautunut myönteisesti itsensä kehittämiseen. Muistat-
teko, kun taloon tuli muutama vuosi sitten se koulutuspäällikkö sieltä minis-
teriöstä. Se kävi parin vuoden aikana kaikki mahdolliset sisäiset kurssit ja 
koulutukset ja juoksi seminaareissa. Sen työkin kärsi siitä. Kun se sai itsensä 
kuntoon, se hakeutui muualle hommiin… No, sillä meni aluksi ihan hyvin. 
Sitten tuli tämä suurlama. Ja nyt kaveri mittaa kortistossa kilometrejä.”

Tuon kyseisen tarinan kuulin, kun työskentelin muutaman vuoden koulutus-
palveluita, konsultointia ja hallinnon tutkimuksia myyvässä asiantuntijaorga-
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nisaatiossa. Talossa työskenteli noin 80 työntekijää. Minulle ja satunnaisille 
kuuntelijoille tuota muisteluksen muotoon puettua tarinaa kerrottiin itse-
tarkoituksellisesti ja hämmentävän usein. Sitä kerrottiin tauoilla, lounaalla, 
käytävillä, illanistujaisissa sen kymmenen kertaa. Ihmettelin tuolloin kovasti, 
miksi.
     Me rakennamme puheen avulla joka ikinen päivä sosiaalista todellisuutta 
ympärillämme. Juttelemme, kuuntelemme, kerromme, kysymme, juoruilemme, 
väittelemme, pohdimme muiden kanssa tapahtumia, tunteitamme ja arvo-
jamme. Haemme yhteisymmärrystä, luomme eroja ja vedämme rajaviivoja. 
Samalla rakennamme itseämme, määrittelemme ja luomme suhteita muihin 
ihmisiin ja ryhmiin. Näin syntyvät myös käsitykset toiminnan ehdoista ja ra-
joista, soveliaasta roolikäyttäytymisestä, tavoiteltavasta ja vältettävästä.
     Organisaatioiden sosiaalinen todellisuus on siis monimutkainen ja monita-
soinen sosiaalinen kudelma. Kaikilla on paikkansa kudelmassa. Kudelma on 
historiallisesti rakentunut, sen toimijat kantavat vuosien ja vuosikymmenten, 
joskus jopa vuosisatojen historiaa. Organisaatioiden toiminta on aina sosiaali-
sesti välittynyttä, toisinaan jopa sosiaalisesti määräytyvää. Kerromme tarinoi-
ta ja muisteluksia vakuuttaaksemme itsemme siitä, että ”onhan sosiaalinen 
maailmamme sellainen kuin kuvittelemme sen olevan”.

Tarina on sosiaalisesti hyväksyttävä, se ei sisällä negatiiviseksi arvotettavaa 
kertomusta kolmannesta osapuolesta eikä se pyri lyömään pilkkakirveen 
iskuja kuten juoru tekee. Tarina voidaan periaatteessa kertoa missä tahansa 
työpaikan sosiaalisessa tilaisuudessa kaikille. Tarinan yksityiskohdat eivät 
siten ole salattua tietoa. Tarinaa ei yleensä käytetä valtakamppailun välineenä.
     Hetkinen, jos tarina on mauton ja hajuton, neutraaliksi koettu, miksi niitä 
kuitenkin kerrotaan ja säännönmukaisesti toistetaan organisaation juhlissa 
normaalina rupatteluna, tauoilla, työmatkoilla, ruokapöydissä. Tarinan kerron-
nan yleisyys ja toistuvuus vaatii siten selityksen.
     Tuo yllä kuvattu oli yksi tarina kyseisen organisaation tarinameressä. Sitä 
kerrottiin hämmästyttävän monta kertaa, uudestaan ja uudestaan. Tuo ker-
ronnan toistuvuus on asia, jota on pohdittava. Se on asia, joka vaatii selitystä. 
Miksi tuota tarinaa kerrottiin kerta toisensa jälkeen? Käännämme siis katseen 
kuulijasta ja tarinasta sen kertojaan. Miksi hänellä on tarve kertoa ja miksi 
kerta toisensa jälkeen kertomus tulee kuulluksi?

Tarinoita kerrotaan myös sen vuoksi, että niiden kertoja vakuuttuisi itse. Hän 
kysyy syvimmältään että onhan organisaationi tuollainen. Ja kerta toisensa 
jälkeen siihen saadaan sama vastaus kuulijoilta: ”Noinhan se oli ja noin tuossa 
kävi.” Näin tällaisen tarinan kertomisen lopputulos on kuulijan ja kuulijoiden 
kannalta myönteinen. Tässä tapauksessa tuon tarinan avulla organisaation 
henkilöstö vakuutti itseään siitä, että onhan organisaatiomme myötämielinen, 
rehellinen ja reilu. Ja vielä syvemmältä katsoen kyseisen tarinan avulla luotiin 
tilaa työnteon kokemiseksi mielekkääksi ja merkitykselliseksi.
     Mielekkyyskokemuksen edellytys on usko syyhyn ja seuraukseen, siis maail-
man ennustettavuuteen ja hallittavuuteen. Tähän liittyy myös merkityksellisyys, 
joka syyn ja seurauksen maailmassa painottaa seurauksien luonnetta, siis 
riittävää reiluutta (Aaltio 2008, Varila ja Ikonen-Varila 2002).
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Tarinoita kerrotaan organisaatiossa sen vuoksi, että ne palvelevat nykyisyyttä. 
Kertojan oma käsitys organisaation sosiaalisesta kudelmasta, sen laadusta 
ja luonteesta voimistuu jokaisella kertomiskerralla. Näin tarinoiden avulla 
pyritään luomaan yksitulkintaisuutta ja yhtenevää näkemystä siitä, ”keitä 
me tässä organisaatiossa oikein olemme, millaiset ovat keskinäiset velvolli-
suutemme, sitoutumisemme, julkilausumattomat sopimuksemme sekä 
sosiaalisen vaihdannan säännöt”. Jos tuo nyt ei yksituumaisuutta toimijoiden 
välille toisikaan, niin ainakin kertoja vahvistuu uskossaan!

Kaksi sivua sitten kuvasin minulle toistuvasti kerrotun opettavaisen tarinan 
koulutuspäälliköstä. Nykyään tulkitsen tuon tarinan organisaatiokulttuurisen 
ja psykologisen merkityksen olleen erityisesti talon nykyisyyden vakuuttelu ja 
psyykkisen turvan hakeminen. Tuolloin, suuren laman aikana, muuttui julkisen 
hallinnon ohjausideologia. Murroksen laineet ylsivät koulutusorganisaatioihin 
asti ja herättivät turvattomuuden, pelon tuntemuksia. Työttömyyden pelko oli 
suurta ja hallinnossa uransa tehneille aiemmin kokematon.
     Näin tulkittuna tarinan kertojat vakuuttelivat itselleen, että talo on hyvä 
työnantaja, talo tarjoaa mahdollisuudet ja puitteet kehittää myös omaa ammat-
titaitoaan. Talo on niin kehittymishakuinen, että sen suuntautumista on mah-
dollista käyttää hyväksi. Ja jos taloa hyväksikäyttää ja hankkii ansaitsematonta 
etuutta, ennemmin tai myöhemmin maailma korjaa vääryyden.

Tarkemmin ajateltuna tarinan suurin totuusarvo lienee usein se, että ainakin 
sen kertoja ja mahdollisesti myös kuulijat haluavat sen olevan totta. Tarinan 
luo turvaa, se luo suojaa. Ihmiset halusivat uskoa, että kun he vain toimivat 
oikein, niin maailman myrskyt eivät yllä heihin. Jos sisäinen kausaaliattribuuti-
ton tapa on kehittynyt, on myös siitä luopuminen vaikeata. Silloin täytyy 
myöntää, ettei pysty pelkästään oman toimintansa varassa pärjäämään vaan 
tarvitsee toisia ihmisiä, kenties myös sattuman apua. Näin tarina vahvistaa 
taipumusta sisäiseen kausaaliattribuointiin luomalla järjestystä ja mielekkyyttä 
sosiaaliseen maailmaan. 
     Toisaalta, ehkä pitkälle ajatellen ja kauas katsottuna näemme tarinalle vielä 
yhden tehtävän. Se palvelee ihmisen siirtymistä liminaalitilaan. Liminaalitila 
on antropologiassa välivaihe, se on kahden roolin välinen ”ei-kenenkään maa”. 
Kiinnepilarit olivat murtuneet, mutta vielä ei ollut uutta suuntaa hahmottunut 
esiin. Tarina auttoi elämistä kahden maailman välissä. 

Tarinan päätteeksi on pieni kevennys paikallaan, ketunhäntä kainalossa. 
Akateemisen kielipelin soturi toteaa: 
     ”Postmoderni organisaatiotutkija tarkastelee ihmisiä organisaatioissa 
käynnissä olevien kielipelien sisällä olevina ”pelaajina”, jotka käyttävät 
kielellisiä konventioita (eräänlaista perinnettä ja kielen äärettömiä aukkoja, 
tarjolla olevia mahdollisuuksia) omien pyrkimystensä toteuttamiseen.” 
Noin toteaa siis professori Juuti (2004, 26) luvussa, jonka nimeksi hän on 
antanut ”Postmodernin organisaatiotutkimuksen generatiivinen luonne”. 
     Selkeästi lainaamamme professori taitaa puolestaan akateemisen kieli-
pelin. Liminaalitilastahan siinä on kyse – ja oman oppineisuuden esittämi-
sestä samalla.
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”Tiikerinloikkaoppiminen vaatii sellaisten 
rakenteiden luomista, jotka estävät rutiinien 

muodostumisen ja tekevät tilaa avoimelle 
vuorovaikutukselle. Samalla se vaatii lisäämään 
tiedostamista: vanhat toimintatavat ovat esillä 

ja niitä on tarkasteltava yhdessä kaikkien 
työyhteisön jäsenten kanssa. 

Olemme menneisyytemme vankeja ja siksi 
näkökykymme on sumentunut. Jotta voisimme 
nähdä, on noustava paikoiltamme ja katsottava 

uudesta näkökulmasta eli reflektoida.”

Manka (2008, 263) 
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Tampereen yliopiston professori Manka (2008, 263) kuvaa edellisellä sivulla, 
oman tulkintani mukaan, hetken hurman tiikerinloikaksi. Kuvaus on vastak-
kainasetteleva, ilmeisesti kirjoitettu lukijan herättelemiseksi uuteen ajatteluun. 
Se kuvastaa muutoskonsulttien kaupallista otetta: myyvät mielikuvat syntyvät 
helposti, kun asetetaan vastakkain dynaaminen ja uljas uusi todellisuus ver-
tailemalla sitä vanhan rakenteen ja vallan hapattuneisuuteen! 
     Juuri tuota vastakkainasettelua on yritetty tässä teoksessa välttää. Se ohjaa 
näkemään ammattitaidon rasitteena. Rutiineissa on kehittyneen ammattitai-
don peruskallio. Täsmällinen, laadukas, oleelliseen keskittynyt havainnointi on 
kehittyneiden rutiinien ilmaus. Tuo kertyneiden rutiinien tuottama kokemus-
massa on puolestaan hiljaisen tiedon ja korkeatasoisen reflektion ehto ja 
edellytys. Jos päivittäin vaihtuu jarrun ja kaasun paikka sekä liikennesäännöt 
muutetaan viikoittain, voi tiikerinloikka jäädä todella lyhyeksi!

Työvointi on hahmotettu lähes yksinomaan passiiviseksi tunteeksi. 
Se on ymmärretty tunteeksi, jonka työympäristö, työtoverit, työn kohde ja muut 
organisaatioon liittyvät tekijät vain sattuvat virittämään ihmiseen, joka on kuin 
koskivene tapahtumisen virrassa. Työvointia on tutkittu todella paljon. Sen 
tutkimuksessa ja kehittämistyössä on ulkoisen kausaaliattribuoinnin ajattelu-
tapa ollut hallitseva. Työpahoinvoinnin vuoksi ja työhyvinvoinnin varaan on 
rakennettu lukemattomia koulutusohjelmia ja vielä enemmän konsultointia. 
     Ihmisen vastuu omasta työvoinnistaan ja siihen liittyvistä valinnoista on 
jäänyt vähäisemmälle huomiolle, tutkimuksen ja kehittämisen katvealueeseen. 
Viime vuosina erilaiset positiivisen ajattelun ohjelmat ovat kuitenkin monipuo-
listaneet tilannetta. Työvointia on tarkasteltu myös sisäisen kausaaliattribuoin-
nin näkökulmasta ja painotettu ihmisen oman toiminnan ja tilanteiden merki-
tystä.

Työhyvinvointi hahmottuu myös passiiviseksi ilmiöksi. Toivottu tila on saavu-
tettu. Matka on tehty ja päätepiste saavutettu. Työntekijä on suojassa tuulelta 
ja tuiskulta. Työhyvinvoinnin käsite korostaa hyvinvoinnin tilallista luonnetta, 
joko päämääränä tai tavoitettuna tilana. Hyväkin tila pysyy yllä vain, jos sen 
eteen tehdään jatkuvasti työtä. 

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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Työvointiin kohdistuvassa kehittämistyössä kannattaa selkeästi erottaa 
työskentelyn orientaatiot toisistaan. Kun poistetaan työpahoinvoinnin lähteitä, 
on työskentelyn orientaationa hetkellisyys sekä ulkoisen kausaaliattribuoinnin
korostaminen. Työpahoinvoiva ihminen voi pahoin, koska hän joutuu 
kohtaamaan liiaksi haitallisia ulkoisia ärsykkeitä. Kun ärsykkeitä muutetaan, 
niin työvointi kehittyy paremmaksi. Selkeän mekanistinen ärsyke–reaktio-
ajattelu on taustalla. Hetkellisyys syntyy taas siitä, että kehittämistyö päättyy, 
kun riittävä työvoinnin taso on saavutettu.

Kun vahvistetaan tekijöitä, jotka parantavat ihmisen mahdollisuutta kokea 
itsensä omaa elämäänsä ohjaavaksi subjektiksi töissäkin, niin näkökulmana 
on tilan luominen ihmisen aktiivisuudelle. Kysymme tällöin loppujen lopuksi, 
millainen on sellainen ympäristö, jossa ihminen voi tuntea itsensä sisäisesti 
kausaaliattribuoivaksi, luovuuden ja merkityksellisyyden tunteita työssäkin 
etsiväksi ja itsevastuulliseksi, täyteen ihmisyyteen kykeneväksi.
     Kehittymisen tila on rakennettava yhä uudestaan ja uudestaan. Ihminen 
tottuu ja tavallistuu tiloihinsa, olivat ne sitten henkisiä tai tilallisia tiloja. 
Vaihtelu, kokeilu, uuden yrittäminen on itseisarvoisen tärkeää. Puolivalmis 
omaa enemmän lupausta kuin kuviteltu täydellisyys, jota on vuosi vuodelta 
puolustettava yhä raivokkaammin. Tieteen olemusta on toisinaan verrattu 
puiseen veneeseen merten tuulissa, jonka lautoja kuitenkin koko ajan vaih-
detaan tuoreempiin. Vertaus pätee myös ihmisen kehitykseen ja henkilöstön 
kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin tutkimusaaltoa edelsi työtyytyväisyyden tutkimusaalto. Tuhan-
sissa tutkimuksissa on selvitetty työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden välistä 
yhteyttä: toisinaan työtyytyväisyys korreloi tuloksellisuuteen, toisinaan korre-
laatiota ei ole. Ja juuri näin tuleekin teoreettisen päättelyn mukaisesti olla. 
     Työtyytyväisyys käsitteellistetään ja mitataan passiivisena, tuottamukselli-
sena tunteena: ”Oletko tyytyväinen työkavereihisi, oletko tyytyväinen työnteon 
välineisiin, oletko tyytyväinen palkkaukseesi?” Työnteon energisyyttä, itsensä 
peliin laittamista emme kuitenkaan ole tällöin mittaamassa. Siten on nimen-
omaan luonnollista, että työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden välinen suora 
yhteys on empiirisissä tutkimuksissa sattumanvaraiseksi osoittautuva.
     Työtyytyväisyystutkimukset eivät kuitenkaan ole turhia. Kyllä niitä kannat-
taa aika ajoin tehdä. Johdolla on oltava yleiskäsitys henkilöstön työvoinnista, 
puhutaanpa siitä sitten työtyytyväisyytenä tai jonakin muuna. Lisäksi jos jokin 
asia hiertää ja se voidaan poistaa, niin kyllä se parantaa sitoutumisen ja innos-
tumisen edellytyksiä. 

Voiko työvointia tarkastella aktiivisena tunteena? – Tietysti voi, kuten 
olemme jo tehneetkin. Työn ilo, työn imu, työn kutsumus, flow-tila ovat niitä 
yleisimpiä nimityksiä kuvaamaan korkean aktiivisuuden tuottamaa hyvää 
työvointia. Ilmiö on sama, vaikka sen nimitykset vaihtelevat: kokonaisvaltainen 
keskittyminen, sitoutuminen ja uskalias itsensä peliin laitto. Tässä teoksessa 
käytän työnilon käsitettä.

Henkilöstön kehittämisen yleisesti hyväksytty ja eniten myös painotettu 
päämäärä on luonnollisesti huolehtia siitä, että ”henkilöstön osaaminen 
pidetään aina vaatimusten tasalla”. Siis jossakin on kriteeri, jota vasten 
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työntekijän taitoisuus arvioidaan. Valitun kriteerin ja työntekijän vallitsevan 
tason välinen eroavuus osoittaa kehittämistarpeen suunnan ja sisällön. 
Ytimeltään kyse on vähennyslaskusta, jossa työntekijät tiedolliset, taidolliset 
ja asenteelliseksi arvioidut puutteellisuudet poistetaan (luku 7.2).

Lähtökohtaisesti vähennyslasku on negatiivinen lähestymistapa ihmisen 
kehittämiseen. Sitä kovasti käännetään positiiviseksi. Työyhteisöissä esiintyy 
nykyään jopa sosiaalista painetta siihen, että puutteellisuuksien osoittamiselle 
hymyillään ja todetaan: ”Mahtavaa, että sain taas mahdollisuuden kamppailla 
ja kehittyä sekä osoittaa joustavuuttani ja uudistuskykyäni.” Parempi olisi vain 
reilusti ja rehellisesti todeta: ”Taitoni olivat kurssinhallintaohjelman käytössä 
puutteelliset, joten sen vuoksi kävin koulutuksessa ja nyt sen hallitsen.”

Kolikon toisena puolena säilyy silti riittämättömyyden tunteen kohtaaminen. 
Riittämättömyyden tunne ei aina motivoi; asioiden selittely positiiviseksi taas 
syö energiaa ja vieraannuttaa ihmistä itsestään. Luulen, että tämä tehdään 
kovin usein sydän verta vuotaen, sielu karrella. Ihmiset ovat edelleen arkoja 
ja tarkkoja omasta maineestaan ja kasvoistaan ryhmässä.

______________________________________________________________

Taulu 16. POSITIIVINEN UUSIOKIELI FANITTAA 

Positiivinen uusiokieli tarkoittaa kieltä, josta häivytetään negatiiviset, 
puutteita tai vajavaisuuksia esittävät sanat. Nykymaailman käsittein 
”kaikki on niin fantsua koko ajan”.

Positiivisen uusiokielen avulla riittämättömyyden kokemus kääntyy työnteki-
jän persoonallisen uudistumiskyvyn puutteen merkiksi! Miten tämä kääntymä 
tapahtuu? Uusiokielessä taidon oppiminen jää näkymättömäksi itsestään-
selvyydeksi. Enää ei sanota, että työnantaja vaati minulta uusia taitoja. 
Sen sijaan on oikeamielistä todeta: ”Olen iloinen, kun työnantaja tarjosi 
minulle haasteellisen mahdollisuuden oppia uusia asioita ja luotti minuun.”

Työntekijä siis ilmaisee kiitollisuutensa siitä, että sai työtehtävien muuttuessa
tilaisuuden tehdä ja oppia lisää työhönsä liittyviä asioita. Vielä tähän asti 
kaikki on kunnossa, puhe ilmaisee työntekijän myönteisen asenteen ja hyvän 
suhteen organisaatioonsa. Kaikki vaikuttaa hyvältä. 

Positiivisen uusiokielen vaarallisuus piileekin pienissä, näkymättömissä 
oletuksissa. Entäpä työntekijä, joka ei ole tyytyväinen työtehtäviensä muu-
toksiin? Puuttuuko häneltä dynaamisuutta, kehittymishakuisuutta, onko hän 
ikuinen rääväsuu, kaikkeen tyytymätön kyynikko? Onko väsynyt ihminen kiit-
tämätön ihminen, kun ei jaksa hehkuttaa kehittymisen dynaamisuutta? 
Onko mahdollista, että uusiokieli häikäisee ja polttaa silmät häikäisyllään?

Kauniin puheen varjona seuraa helposti emotionaalis-kognitiivinen päätelmä, 
että ”jollet ole kuuliainen, positiivisuutta vannova työntekijä, olet huono ihminen”! 

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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Taidon puute työtehtävissä liitetään persoonallisuuden arvoon. Eikö hyvä 
työmarkkinakansalainen olekin aktiivinen, aloitteellinen, vaikeudet haasteiksi 
kokeva suorittaja, joka on itse itselleen pettynyt, jos sattumoisin on joskus 
töissä tehtäviinsä kyllästynyt.

Katsotaanpa kahta positiivisen uusiokielen sanaa. Ne tuovat mukanaan 
lämpimän ja miellyttävän ajatuksen vapaudesta, oikeuksista ja arvoista. 
Samalla kauniit uusiosanat vetävät todella voimakkaan varjon, kovat arvot, 
perässään. Ja huomaamattomasti, tietoinen tajuntamme ei yleensä huomaa 
näitä mielleyhtymiä sensuroida.

Nykyisin käytetään käsitettä työmarkkinakansalainen asiaa sen kummemmin 
empimättä. Jos sanat vaikuttavat mielleyhtymiensä kautta ihmisten tajuntaan, 
niin työmarkkinakansalaisen käsite haastaa väestötasolla uuteen tajuntaan. 
Kansalaisuus ja selviytyminen työmarkkinoilla kytketään yhteen. Perinteisesti 
kansalaisuus on ollut jotakin erittäin arvokasta, jotakin joka saadaan ehdoitta 
ja jota ei yleensä ehdollisteta. Jos kansalaisuus jostakin syystä on riistetty, on 
”nappi otsaan” ollut lähellä.
     Toinen myönteisiä mielikuvia omaava käsite on sisäinen yrittäjyys. Valtaa, 
vapautta ja omaehtoisuutta. Kyllä. Samalla myös mielteenä on aito yrittäjyys. 
Kun sen soveltaa työyhteisöönsä, on jokainen työtoveri kilpailija. Hän on paik-
kaansa oikeutettu vain, jos hänen tuotteensa (siis työsuoritus) on kilpailu-
kykyinen. Ja mikäli tuote ei ole kilpailukykyinen, on vain oikeus ja kohtuus, 
jopa velvollisuus, että yrittäjä siirretään välittömästi varikolle. 
     Selvitin eräässä työryhmässä metaforatekniikan avulla ihmisten sisäiseen 
yrittäjyyteen liittämiä mielleyhtymiä. Työryhmän mielestä vertaus runoon 
Ylisoutajasta oli iskevä ja todellisuutta kuvaava: 
”Ylisoutaja – tulee kun huudetaan. 
Sää kuin sää, kyyti kuin kyyti, kesäpäivän riemu, räntäyön raivo. 
Terve tai sairas: aina valmis. Välttämätön kuin kätilö, yhtä lailla tarvitsevat 
herrat ja narrit. Vapaus, valta ja vastuu, mutta työnsä vanki. 
Soutaa ja huopaa, kiertää karikot!”
– Ylisoutajassa kiteytyy työmarkkinakansalaisen ydin.

______________________________________________________________

Henkilöstön kehittäminen voidaan ankkuroida myös vahvuuksien kehittämisen 
varaan. Jos painotetaan henkilöstöä keskeisenä kilpailutekijänä, kenties kan-
nattaa myös kehittää niitä alueita, joissa ihminen on jo luontaisesti pisimmälle 
kehittynyt. Työmarkkinakelpoisen ja kilpailukykyisen henkilöstön ammatti-
taidon ihanteena pidetään laaja-alaista tehtävähallintaa, jossa on kaksi syvää 
osaamisen piikkiä!
     Pysähdymme nyt hetkeksi monitaitoisuuden määritelmään ja sen kehittämi-
seen. Monet ammatit ja työtehtävät ovat laaja-alaisia, edellyttävät mitä erilai-
simpien taitojen hallintaa. Tämä käy ilmi, jos ajattelemme vaikkapa toimisto-
sihteerin, sairaanhoitajan, opettajan ja myyntimiehen tehtäviä. 
Esimerkkimme käsittelee opettajuutta, mutta muunneltavat muuntaen se käy 
kaikkiin ammatteihin, joissa tehtävä vaatii monipuolista osaamista, sopivaa 
tietotaitoa tahtoa. Se myös täsmää humanistisen psykologian sekä SHRMD-
ajattelun näkemyksiin.
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Toteutin eräässä opiskelijaryhmässä kyselyn. Pyysin aikuisopiskelijoita kuvaa-
maan, millainen on ollut heidän mielestään heidän elämänsä paras opettaja. 
Tuloksena oli, ettei ole olemassa yhtä oikeata hyvän opettajan tyyppiä. Samaan 
päämäärään eli parhaimpana pidettyyn opettajaan vei monta erilaista polkua. 
Opettaja voitiin kuvata esimerkiksi 
1) ”vaikka hän olisi verhon takaa opettanut, sanonnan selkeys, rauhallisuus oli 
niin suurta, ettei voinut olla oppimatta”. 
2) Toisaalta kuvattiin myös ”opettaja ei paljoa näkynyt, mutta hän organisoi ryh-
mämme opiskelun niin hyvin, että tunnelma oli mahtava ja oppi ihan siitä vaan”. 
3) Ja kolmanneksi kuvattiin ”hän oli ihan tavallinen opettaja, mutta jotenkin hän 
vain keskustellen johdatteli meitä kuin Sokrates eikä voinut olla oppimatta ja 
pohtimatta edes syntyjä syviä”.

Esimerkistä näemme, että samassakin tehtävässä erinomaiseen suoritukseen
vie monta polkua. Yhtä parasta polkua tuskin on olemassa, vaan ihmiset yksin-
kertaisesti ovat taipumuksiltaan ja sosiaalisilta luontumuksiltaan erilaisia. 
Meidän on tässä tärkeätä selkeästi tiedostaa, että erilaiset ihmiset löytävät 
samassakin tehtävässä erilaiset tavat toteuttaa ammatillisesti erinomainen 
suoritus. Mitä lähempänä nuo tavat ovat sitä, mikä ihmiselle itselleen on 
hänen persoonallisuutensa ja lahjakkuutensa mukaisesti luontevinta, sitä 
mieluummin ja sitoutuneemmin hän kyseisiä ominaisuuksiaan kehittää. 
Kyse on itseään voimistavasta, positiivisesta kehästä.

Näin voimmekin tehdä seuraavan, yleistävän päätelmän näiden kahden henki-
löstön kehittämisen lähestymistavan käyttökelpoisuudesta. Valmiuksien ja 
osaamisen puutteellisuuksien poistamiseen suuntautuneen vähennyslasku-
ajattelu sopii hyvin tehokkuutta painottavan ajattelutavan työvälineeksi. 
Näkökulma on arkijärkinen ja konkreettinen. 
     Työelämän ammateissa selkeät puutteellisuudet on aina korjattava. Jos 
opettaja mumisee epäselvästi, on puheen kehityttävä. Tai jos koulutusorgani-
saatio siirtyy atk-perusteiseen opetukseen, on opettajan tietysti kehitettävä 
kyseistä taitoaan. Vähennyslaskumenetelmä on aina tärkeä henkilöstön kehit-
tämisen metodinen työväline. Se säilyy ja sillä on selkeä paikka keskeisenä
ajattelutapana, vaikka kahden pisteen välinen suora viiva ei aina olekaan 
helpoin reitti suunnistettavaksi.

Puutteellisuuksien korostaminen vie ihmisen vahvuudet katseen katveeseen. 
Tarvitsemme myös ajattelutavan, joka korostaa sitä että helpoiten ihminen 
kehittyy todella pitkälle sellaisissa ominaisuuksissa, jotka ovat hänen luontai-
sia vahvuuksiaan tai taipumuksiaan. Tällöin kehittämistarve kohdentuukin 
vahvuuksiin. Vahvuuksien kehittäminen on motivoivaa, siinä ihminen toteuttaa 
itseään ja jopa ehkä eheyttää persoonallisuuttaan. Myös kykyjen käyttämisestä 
hän nauttii. 
     Vahvuuksien kehittämisen ajattelutapa tarjoaa hyvän lähtökohdan pitkäjän-
teiselle ammatilliselle kehittämiselle; sen tueksi ja ohella tarvitaan kuitenkin 
myös taidon puutteellisuuksien osoittamista ja kehittämistä. Nokka nousee 
ja pyrstö tarttuu kuten entisellä harakalla, jos pelkästään toista ajattelutapaa 
sovelletaan. Mutta yhdessä toimiessaan nousee sekä pyrstö että nokka pysy-
västi ja kokemuksellisena lopputuloksena on tietous, että ”minä olen riittävän 
hyvä ammattilainen hommiini”.

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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6.1 TYÖNILO TUNTEENA JA KEHITTÄMISEN KEINONA
__________________________________________________

”Mieleeni jäi erittäin vahvasti pienikokoinen ja herkkä poika. 
Hän tuli eräänä päivänä erittäin epävarmana ja pelokkaana vesiterapiaan. 

Kaikki mikä liittyi vesi-sanaan sai hännet itkemään… 
Viimeisellä kerralla hän höpötti koko ajan: ”Ope kato, mä osaan tän.” 
Oli niin mukava katsoa hänen edistymistään ja sitä, että olin saanut 

hänet omilla opetusmenetelmilläni oppimaan jopa koiranuintia. 
Se tunne, joka valtasi minut onnistumisellani, oli ihan uskomaton.”  

Miksi työnilon kokeminen olisi tärkeää? Tunne-elämykset kytkeytyvät yksilön ja 
tilanteen väliseen suhteeseen. Tunne on tuon suhteen edustus, jonka evoluutio
on ohjelmoinut painottamaan mielihyvän (edut) tai mielipahan (haitat) koke-
muksia sekä painottamaan viestejä ja signaaleja näihin kokemuksiin liittyvistä 
tekijöistä (luku 2). Työnilo on tärkeä viestintuoja.

Työnilo voidaan kokea joko tiedolliseksi tai elimistölliseksi tunteeksi. Se voi 
myös viritä nopeana elimistöllisenä hyökyaaltona, joka muuttuu syväksi, rau-
halliseksi ja tiedolliseksi ilon tunteeksi. Työnilo voi olla laadultaan aktiivinen 
tai passiivinen (taulukko 4). Työnilon kokemukset ovat useimmiten tiedollisia 
ja laadultaan aktiivisen toiminnan tuottamia. Työnilon kokemuksessa ihminen 
kuvaa itselleen tärkeää pitkäkestoista hankettaan tai muuta ”proggistaan”, 
jonka kuluessa ja päätteeksi hän on kokenut elävänsä. Työnilo on yleensä 
luonteeltaan vakava, pitkäkestoinen ja syvä mielialan aalto.

Työnilon kertomuksissa ei tuulikannel soi. Hauskan sattuman tai huumorin 
merkitys kuvautuu pieneksi. Työnilon kokemuksista puuttuu kustannushyöty-
analyyttinen laskelmointi. Ihmiset kokevat työnilon kokemuksissaan paiski-
vansa töitä vaivojaan laskematta. Se syntyy pitkäjänteisen, omaehtoisen 
työskentelyn tuloksena.
     Tuore esimerkki työväenopiston arjesta konkretisoi hyvin yllä esitetyt 
ajatukset. Erään toimipisteen vahtimestari harrastaa tietotekniikkaa. 
Opistoon otettiin käyttöön uusi kurssinhallintaohjelma. Vahtimestari opettelee 
sen nopeasti ja hyvin, myös omaksi ilokseen. Myöhemmin opettajat kääntyivät 
hänen puoleensa, kun tarvitsivat apua kyseisen ohjelman käytössä. Vahtimes-
tari opetti heitä oman työnsä lomassa ja vastaili kysymyksiin. Keskustelu 
opitun tiimoilta oli kaikille antoisaa, tutustutti ihmisiä ja kiinteytti pientä 
yhteisöä. Vahtimestari puolestaan koki tästä vapaaehtoisesta sisäisestä 
asiakaspalvelusta erityistä työniloa.

Työnilon tutkimuksissani (esim. Varila 1999, Varila ja Viholainen 2000, Varila 
ja Lehtosaari 2001) on tutkimushenkilöinä ollut yhteensä reilut 300 henkilöä. 
Heidän työnilon kuvauksiensa yhteenlaskettu sivumäärä on yli 2000 sivua. 
Tutkimusaineistossani noin 90 prosenttia vastaajista kuvasi kokemuksensa 
aktiiviseksi ja kognitiiviseksi eli tiedolliseksi.
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Taulukko 4. Työnilon kokemisen laadulliset vaihtoehdot 
______________________________________________________________

Työnilon kokemisen luonne

 Kognitiivinen   Fysiologinen 
 Oman pitkäjänteisen työn              Onnistuminen yllättää sillä myös                                                 
 tuottama, sen kuluessa tai               epäonnistumisen riski ollut merkit-  
 päätteeksi itseohjautuvuuden  tävä. Verrattavissa rimakauhuisen  
 tunne vahvistuu.   korkeushyppääjän onnistumiseen.

Työnilon laatu
 Työtyytyväisyyden kokemusta      Yksilön ulkopuolisen ärsykkeen  
 tuottavat havaittavat tekijät,        aiheuttama spontaani ilon   
 tulevat ”manulle illallisena”.            purskahdus – vaikkapa vitsi.

______________________________________________________________

Työnilon prosessiin liittyy haasteita, epävarmuuksia. Työnilon kokemuksen 
kääntöpuolena on epäonnistumisen mahdollisuus. Mahdollisesta epäonnis-
tumisesta onnistumiseen kuljettava matka on työnilon kokijan kannalta hänen 
kättensä työtä. Juuri tuon matkan aikana ihminen voi heittää itsensä, taitonsa 
ja energiansa sekä persoonallisuutensa peliin. 

Ihminen on voimallisesti yksilönä, subjektina, oman kohtalonsa muovaajana 
heittäytynyt mukaan prosessiin, joka ainakin tuottaa elämyksiä onnistumi-
sesta tai epäonnistumisesta. Tällainen uskaltautuminen vie ihmisen kohden 
voimaantumisen ja valtaantumisen kokemuksia koetaan, löytämisen riemua. 
Nuo kokemukset täytyy ansaita eli vakavana tunteena työniloon kuuluu 
kamppailua, kilvoittelua, hikeä ja ahdistuksen tuskaa sekä väsymystä.

Pidän tärkeänä, että oppisimme näkemään myös tuloksellisesti epäonnis-
tuneen prosessin myönteisin silmin, edellyttäen, että olemme siinä olleet 
vakavahenkisesti mukana eli ”hihat käärittynä ja kädet kyynärpäitä myöten 
mullassa”. Mikäli osaamme nähdä tällaisen yrittämisen prosessin merkityksen 
itseisarvoisempana, pohdimme tekemisiämme sekä arvostamme prosessiam-
me, niin sen jälkeen olemme taitavampia, tietävämpiä ja omakohtaisesti 
voimaantuneita.

Ihmisen voimaantumisen prosessissa, oman subjektiuden ja toimivuuden 
tiedostamisessa matka on aina pääprosessi. Jos sen ohessa ja tuloksena on 
työniloa, niin hyvä. Mutta ei ihminen pelkässä positiivisuudessa elä. 
Kokemuksen kolikon puolet ovat poreileva ilo ja mielipaha. Molempia tulee,
kutakin aikanaan. Vapaata tahtoa, subjektiutta ja toimivuutta taas ei ole 
olemassa, ellei kolikolla ole kummatkin puolet vaihtoehtoinaan. 

”Ilta toisensa jälkeen olin ponnisteluideni vuoksi loppuun asti väsynyt. 
Mutta se väsymys oli hyvää väsymystä, ei mitään sellaista niskojen kiristelyä”.
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Työnilo eroaa voimakkaasti puhtaasta ilon kokemuksesta. Ilon kokemus on 
elämän pulppuavaa virtaa, jossa ihminen ei ole oman tarkkailunsa kohteena. 
Sitä vastoin työnilon kokemukseen tuntuu kuuluvan vähintään itsensä tark-
kailu ja oman itsensä katseleminen muiden silmin. Näin työnilon kokemus on 
luonteeltaan voimakkaan sosiaalinen tunne. Yksilöllisyyden tarve ja voimakas 
sosiaalisuus kietoutuvat toisiinsa. On saatava olla autonominen subjekti, mutta 
silti mielihyvää lisää, jos ajattelee ponnistelunsa näkyvän ja saavan osakseen 
sosiaalista hyväksyntää. 

Työnilon kokemus tuottaa, ihmisen oman arvion mukaan, myönteisiä ja 
pysyviä vaikutuksia. Ihmisen kokema energisyys lisääntyy, motivaatio ja 
yleinen hyvinvointi paranevat. Työn tuloksellisuuden, mielekkyyden ja oman 
kehittymishalun merkitys lisääntyy ja itseluottamus paranee. Samalla ihminen 
kiinnittyy ulkoiseen maailmaan voimakkaasti, työstä tulee aiempaa juurevam-
paa. Ja paradoksaalisesti: kiinnittymisen myötä ihminen myös altistuu haavoit-
tuvammaksi. 

Professori Alan Tough on klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessaan 
(1982) tarkastellut aikuisen ihmisen toteuttamia oppimisprojekteja ajallisena 
jatkumona. Yksittäinen oppimisprojekti on täsmällinen ja tarkkarajainen. Se 
alkaa ja päättyy selkeästi. Oppimisen kohteena on yleensä taito, ja tavoitteena 
itse asetettuun haasteeseen vastaaminen.
     Sitä vastoin kun tarkastellaan yksittäisiä oppimisprojekteja toisiinsa kiinnit-
tyneenä, niin yhdistävänä nauhana, säikeenä, on kokemus itsevaikuttavuuden 
kasvusta, autonomiasta, oman elämänsä hallinnasta ja sisäisestä kausaali-
attribuoinnista. 
     Tämä sama pätee käsitykseni mukaan työnilon kokemuksiin. Yksittäinen 
työnilon kokemus arvioidaan sen onnistumisen ja elämyksellisyyden perusteel-
la. Yksittäiset työnilon kokemukset rakentuvat ajallisessa jatkumossa toistensa 
varaan: yksi kokemus luo toisen kokemuksen tilaa. Jos ihminen reflektoi niitä 
taaksepäin, hän yleensä tuo esiin niiden tuottamia syviä, persoonallisesti 
voimaannuttavia vaikutuksia.

Työnilon kokemukset kuvataan yleensä menestystarinoina. Menestymisen
kriteerit toki vaihtelevat ajassa ja paikassa. On luultavaa, että työnilon 
kokemusten tulkinta menestystarinoiksi tavoittaa vain niiden psykologisen 
ilmipinnan. Työnilon kokemukseen vaikuttava syvempi tekijä, päämäärä tai 
pyrkimys on abstrahoitavissa subjektiuden ja/tai juurevuuden kokemukseksi. 
Ihminen kokee maailman ystävälliseksi, mahdollisuuksia tarjoavaksi ja itsensä 
oman maailmansa vastavuoroiseksi, aktiiviseksi toimijaksi. Hän kokee olevan-
sa maailmassa kiinni, ei väkisin pakotettuna vaan juurevasti maailmassaan 
eläen ja sitä myös rakentaen. 

Henkilöstön ja työn kehittämisessä työnilon kertomukset muodostavat selvästi 
käyttökelpoisen lähtökohdan. Niistä aukeaa perinteisen ongelmalähtöisen, 
ihmisten puutteellisuuksista ohjautuvan kehittämisen tueksi ja lisäksi uusi 
kehittämisen säie: vahvistetaan vahvuuksia. Työnilon kertomuksissaan ihmiset 
kuvaavat toimivansa tavalla, jota työelämä ihmisiltä odottaa ja vaatii: menesty-
vinä, sitoutuneina ja aktiivisina toimijoina.
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Työnilon kokemus on siis vakavahenkinen mielihyvän tai ilon kokemus. Se 
viestii siitä, että yksilön kannattaa vankentaa vallitsevaa ympäristösuhdet-
taan. Se jäsentää myös konkreettisesti hyvän työn ja työympäristön piirteet. 
Työnilon kokemuksessa kuvautuu esiin sellaisen ympäristön piirteet, jossa 
yksilö haluaa olla aktiivinen, aloitteellinen, vastuullinen ja sitoutunut toimija.

TYÖNILO HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN MENETELMÄKSI

Työnilon kokemiseen voidaan vaikuttaa. Vaikuttaa voidaan, mutta työniloon 
ei voi ihmistä määrätä – ei edes ihminen itse itseään. Täsmällisesti ei voi 
ennustaa, miten, milloin ja millaista työniloa tulee kokeneeksi. Sitä vastoin 
työnilon esiintymisen todennäköisyyttä voidaan lisätä. Työnilon kokemisen 
tiellä olevia ympäristöllisiä esteitä voidaan tasoittaa, maaperä lannoittaa ja 
multa muovata muhevaksi. 

Työnilosta keskustelemista voidaan käyttää työntekijän ja koko työyhteisön 
kehittämisen menetelmänä. Työyhteisö on tässä pienehkö ihmisryhmä, joka 
a) luontevasti kohtaa työntekonsa yhteydessä usein ja toistuvasti toisensa ja 
b) jonka jäsenet mieltävät itsensä yhteisöksi – ”meidän pumppu” on tässä 
hyvä kuvaava nimitys.

Työnilosta keskustelemisella on yhteisötasoisena kehittämismenetelmänä 
etuja. Se on toteutukseltaan helppo ja joustava. Se ei edellytä mittavia inves-
tointeja tai työajankaan käyttöä. Sitä vastoin se edellyttää kohtaamisten 
kiireettömyyttä. Useimpien työyhteisökonsulttien työkalupakista puuttuu 
kuitenkin työnilosta keskustelemisen menetelmä. Tämä on yllättävää, sillä 
työnilon avulla saadaan näkyviin, katseen kohteeksi ”sellainen työtodellisuus, 
jossa työkaverimme on kokenut itsensä arvokkaaksi, tärkeäksi, merkityksellis-
tä työtä tekeväksi”.

Työnilosta keskusteleminen virittää katseen yksilön ja työyhteisön vahvuuk-
siin. Psykologisesti lähestymistapa on palkitseva. Kun ihminen saa kuvata 
kokemusta, joka hänelle on ollut voimaannuttava työkokemus, hänellä on 
tilaisuus kertoa itsestään hyviä puolia. Työnilosta keskusteleminen ei altista 
suojautuvaan käyttäytymiseen, joka on luultavasti keskeisin organisaation 
oppimista ehkäisevä tekijä (6.3). Tämän vuoksi se on vakavasti otettava lisä, 
ehkä joskus jopa vaihtoehto, ongelmapainotteisen, heikkouksista ja 
huonouksista lähtevän kehittämisen tueksi.

Työnilosta keskustelemisen avulla saadaan vahvuuksien lisäksi myös piileviä, 
kielteisinä koettuja asioita esiin. Näistä asioista osa on ehkä jopa kokijalleen-
kin tiedostamaton, vain vahingossa esiin pulpahtava. Miten tämä on mahdollis-
ta? Eräs kurssisihteeri kuvasi työnilon kokemustaan: ”Sinä päivänä, jolloin 
sain viimeinkin sen ohjelman toimimaan viikkojen jälkeen, kaikki meni hyvin 
aamusta alkaen… suunnittelijat tervehtivät aamulla… ja papereitakaan ei hei-
telty pöydälleni kuin luita koiralle… Silloin onnistuin.”

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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Kauniskin kokemus saa merkityksensä arjen kautta: kaunis kokemus kuvau-
tuu valona ja arki varjona. Työnilon kokemuksista keskusteleminen on oiva 
tapa löytää kehittämisen kohteita, jotka muuten jäisivät tietoisuuden katve-
alueeseen. Työnilon kokemukset kertovat yksilön vahvuuksista, onnistumi-
sista ja ilonaiheista. Majakan valon lailla katse suuntautuu mutta myös varjo, 
nimeämättä jäävä, tulee kysyvälle esiin. 

Millainen on työnilosta keskustelemisen malli? Käytännön kokemukseni 
mukaan alla kuvattava malli toimii parhaiten pienehköissä organisaatioissa, 
oikeastaan tulosyksiköissä. Se sopii hyvin silloin kun halutaan luoda ihmisille 
tilaa kokea ”minä ja meidän pumppu” -kaltaisia tuntemuksia. Ryhmän sopivin 
ryhmäkoko on 6–8 saman työpisteen ihmistä. Mikäli ryhmäkoko menee ylitse 
kymmenen hengen, kannattaa perustaa erillistä ryhmää.

1) Joka toinen viikko kokoonnutaan rauhoitettuun kasvu- ja keskusteluhetkeen. 
Kasvuhetkessä yksi ihminen kerrallaan kuvaa työniloon johtaneen kokemuk-
sensa. Sen jälkeen kokemuksesta keskustellaan yhdessä. On ehdottoman 
tärkeää, että kussakin yksittäisessä kasvutapahtumassa kuvataan kertaa 
kohden ainoastaan vain yksi työnilon kokemus.

Vetäjä luo ensimmäisessä tilaisuudessa käsittelytavan mallin. Hän kuvaa 
oman merkittävän työnilon kokemuksensa: milloin se tapahtui, millainen 
prosessi tai tilanne oli kyseessä, mitä siinä tapahtui, keitä oli mukana, 
miten hän tunsi ja miksi hän tunsi niin kuin tunsi. 

Työnilon metodin voima on nimenomaan tämä hitaus. Hitaus noudattaa inhi-
millisen kasvun ja tietoisuuden lisääntymisen psykologista prosessia. Siinä 
edetään vähän kerrallaan, mutta asioihin toisteisesti palaten, niitä yhä uudel-
leen yhdessä miettien. Tämä varmistaa mietintäprosessin hitaan kypsymisen 
sekä sen, että asioita kyetään paneutuen pohtimaan. Joka kasvutapahtuman 
jälkeen vetäjä tekee itselleen prosessin loppuvaihetta varten muistiinpanoina 
yhteenvedon kasvutapahtumasta, kuvatusta kokemuksesta ja käydystä keskus-
telusta. 

2) Kun jokaisen työnilon kokemus on läpikäyty, keskusteltu, puitu ja pohdittu, 
on seuraavan kasvuhetken tavoitteena pohtia, mikä eri ihmisten kokemuksille 
oli yhteistä, mikä oli taas erityistä. Näin saadaan ”haarukoitua” esiin sellaiset 
työnilon piirteet, joihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. 

3) Kehittämismenetelmän käytön päättävänä vaiheena on työnilon huoneen-
taulun laadinta. Huoneentaulussa kuvataan yhteistä työnilon kokemus sekä 
nimetään kahdeksasta kymmeneen toimintasääntöä, joiden avulla työnilon 
kokemisen edellytyksiä parannetaan yhteisesti. On tärkeää, että toimintasään-
nöt ovat konkreettisia, käytännön toimintaa ohjaavia, yksinkertaisesti nasevia.
 
4) Työnilo kehittämismenetelmänä -prosessi päättyy yhteiseen pohdintatilai-
suuteen: miten tästä eteenpäin, miten luomme, avaudumme ja suuntaudumme 
tuleviin vuosiin. Tilaisuus järjestetään sitten kun työnilon huoneentaulu on 
ainakin muutaman kuukauden vaikuttanut työhuoneen seinällä yhteisestä 
päämäärästä muistuttaen.
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Käytännön kokemus on osoittanut, että työnilon kokemuksien kuvaus tuottaa 
arjessa näkyviä ja toimessa tuntuvia parannuksia. Työnilon huoneentaulu on 
yhdessä laadittu. Se on ”meidän pumpun yhdessä laatima tahdonilmaus siitä, 
miten haluamme työtämme ja työyhteisöämme kehittää”. Huoneentauluna sen 
merkitys yhteisesti koetun havainnollistajana on jonkin aikaa suuri ja työyh-
teisön yhteenkuuluvuutta sekä ammatillista ylpeyttä heijastava. Aikanaan se 
muuttuu taustaksi – mielenmaiseman luonnolliseksi osaksi!

Työnilon metodi on yksinkertainen. Sen teoreettinen ja empiirinen perusta on 
vankka. Teoreettisesti se liittyy nykyaikaiseen tunteiden tutkimukseen sekä 
humanistisen psykologian ja kausaaliattribuutioiden tutkimisen perinteeseen. 
Kriittisen reflektion ja demokraattisen dialogin juuret kumpuavat aikuiskasva-
tustieteestä. Sosiologisesta suunnasta viriää ajatus organisaatiomaisemasta 
ja henkilöstöstrategiasta sosiaalisesti rakennettavana ajattelun, toimimisen ja 
tuntemisen reunaehtona. 

6.2 PIENI MUUTTUU SUUREKSI  
        – OPPIKO ORGANISAATIO? 
__________________________________________________

Mitä enemmän oppivasta organisaatiosta on puhuttu, sitä epäselvemmäksi 
sen ajatus on käynyt. Oppiva organisaatio -ajattelun solmukohtia ovat 

vuorovaikutukseen, viestintään ja palautteeseen liittyvät prosessit. 
Jos ne toimivat, organisaatiokin oppii. 

Jos ne eivät toimi, organisaatio kyllä oppii, mutta lähinnä selittelyn taitoa. 
Oppivan organisaation ydin ja ehto on ihmisen kohtaaminen.

Organisaation oppiminen on luonnollinen ja väistämätön prosessi. Kun usean 
ihmisen toiminta kohdistuu samaan päämäärään (tuotteen tuottaminen), he 
hioutuvat ja harjaantuvat yhteistoimintaan. Alussa toiminta on haparoivaa, 
suoritusvirheitä kertyy paljon. Tuotteen laatu vaihtelee. Haparoivuus kaikkoaa 
ajan myötä, suoritukset nopeutuvat ja tuotteen laatu vakioituu. Tätä normaalia 
harjaantumisprosessia voidaan pitää pelkistettynä ilmauksena sellaisesta 
oppimisesta, joka ei ole palautettavissa yksilöiden oppimiseen.

Oppivaan organisaatioon liittyvä kielenkäyttö on muuttunut ideologiseksi ja 
myyväksi. Samalla organisaation oppimiskyvyn este on kadonnut silmistä eri-
laisten järjestelmien, tietokantojen, ”just on time” -palautteen yms. viidakkoon. 
Informaatiota kerääntyy koko ajan paljon. Pidän todennäköisenä, että organi-
saatiot keskimäärin eivät kärsi informaation puutteesta. 
     Paluu oppiva organisaatio -käsitteen alkuperäisille juurille auttaa näkemään 
lävitse informaatiotulvan kuohan. Oppimiskyvyn strateginen solmukohta on in-
formaation vastaanottajissa, havaitsijoissa – havainnon merkityksellistäjissä ja 
tulkitsijoissa. Toki operaatioidenkin eli informaation tuottamisjärjestelmien on 
oltava toimivia, mutta ne ovat sittenkin vain tuottajia. Onko häntä taas kerran 
heiluttanut koiraa? 

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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Todella oleellinen arjen tapahtuminen voi hautautua nykyiseen informaatio-
tulvaan. Samalla kyetään ummistamaan silmät todellisuudelta, jossa työssä 
oppimisen kokemukset pikemmin ehkäisevät kuin edistävät organisaation 
oppimista. Näin tulemme yllättävään kysymykseen: palvelevatko informaatio-
järjestelmät kuulemista vai jotakin muuta tarkoitusta?

Havaintoja on valikoitava. Mitä suurempi on informaatiotulva, sitä enemmän 
on informaatiota seulottava siihen tutustumatta. Mitä enemmän joudutaan in-
formaatiota seulomaan, sitä todennäköisemmin se tehdään sattumanvaraisesti 
tai mieltymysten varassa. Tällöin näkemisen kieltäminen, tapahtumien huomiot-
ta jättäminen tai niiden kapea tulkinta ovat mekanismeja, joiden avulla kyetään 
säätelemään, mitä kohdataan ja mitä opitaan. 
     Näihin mekanismeihin perustuvat myös keskeiset organisaation oppimisen 
esteet. Kenties oppivan organisaation ideologia on tuotteistamisensa myötä 
kadottanut kohteensa. Rakennetaan monimutkaisia järjestelmiä, systematisoi-
daan palautteen saantia, luodaan erilaisia tietoteknisiä alustoja, jotta palautetta 
kertyisi. Konsultti saa palkkionsa ja organisaatio saa epäilemättä lisää infor-
maatiota. 
     Mutta kuuleeko kukaan, rupeaako kukaan todella kohtaamaan uutta infor-
maatiotulvaa? Organisaation oppiminen on kuitenkin yksinkertainen ja luonnol-
linen prosessi. Jos kuulemme, organisaatio oppii. Jos emme kuule, organisaatio 
junnaa.

Henkilöstöltä organisaation oppimiseen osallistuminen edellyttää riittävää 
tietotaitoa, tahtoa ja itseluottamusta. Kokeilu j, riskinotto tuovat kylkiäisinään 
innovatiivisuuden siemenen. Organisaation oppimiskyvyn perusta on kuitenkin 
organisaation rakenteissa ja muissa yleisissä ominaisuuksissa. Ne mahdollista-
vat tai ehkäisevät oikeudenmukaisuuden, reiluuden, turvallisuuden ja luotetta-
vuuden kokemuksia.

Organisaation oppimiskykyyn voi jokainen meistä vaikuttaa hyvin helposti. 
Keskeisin ohje on: arvosta ja kuuntele työtoveriasi.

Otetaanpa esimerkki elävästä elämästä. Esitän pitkähkön kuvauksen todellises-
ta työssä oppimisesta. Kyseessä on isohko koulutusorganisaatio, jota yleisesti 
pidetään dynaamisena ja innovatiivisena. Vuosittaisissa toimintakertomuksis-
saan organisaatio on toistuvasti todennut, toki vaihtuvin sanankääntein, hen-
kilöstön olevan sen keskeinen menestystekijä. Henkilöstön kehittämiseen pa-
nostetaan, aktiivisuuteen, sitoutuneisuuteen ja vastuullisuuteen kannustetaan. 

Sain sitä aikoinani koulutuspäällikkönä sivusta seurata. Kurssisihteerille ope-
tettiin ”kaapin paikka”. Prosessin alkaessa kurssisihteeri oli aktiivinen, aloitteel-
linen ja työnantajan etuun sitoutunut työntekijä. Tapahtumakuvauksen lisäksi 
analysoin sen vaikuttavuuden a) yksilön näkökulmasta ja b) organisaation 
oppimiskyvyn näkökulmasta. Kyse oli konkreettisesta tilanteesta, joka selkeästi 
havainnollisti, miten organisaation oppimiskyky saadaan vahingossa 
ja ajattelematta murentumaan. 
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Kuvaus esitetään kaksivaiheisena: ensiksi tapahtumakuvaus, sitten sen ana-
lysointi yksilön näkökulmasta. Sen jälkeen sitä pohditaan organisaation oppi-
misen kiertokulun prosessin näkökulmasta. Lopuksi vielä vastataan luvun 
otsikkoon. Näin tuo alla esitettävä, vaihe vaiheelta täydentyvä esimerkkimme 
on didaktisesti (opetuksellisesti) meille poikkeuksellisen tärkeä.

TAPAHTUMAN KUVAUKSESTA KURSSISIHTEERIN 
KOKEMUKSEEN

Koulutuspäällikkö ja kurssisihteeri olivat työpari eli vastasivat erään koulutus-
alueen kurssisuunnittelusta ja toteutuksesta. Tapana oli, että kurssin 
”pyöriessä” molemmat pyrkivät olemaan kurssilla mahdollisimman paljon 
läsnä. Nyt kyseessä oli kolmipäiväinen kurssi, jota oli pidetty jo monet kerrat. 
Kurssin opettajat olivat kokeneita konkareita ja talon tapoihin tottuneita. 
He olisivat osanneet vetää koulutuksen yksinkin. 

Koulutuspäällikkö sairastui. Aktiivinen, taitava ja innostunut kurssisihteeri 
totesi talolle että ”minä voin oman toimeni ohella hoitaa koulutuspäällikön 
kurssitehtävät kurssin kuluessa”. Hän olisi osannut ne hoitaa ongelmitta. 
Asiakaspalvelun laatu tai organisaation maine eivät olisi kärsineet. Muuta-
man tunnin päästä tuli talon vastaus: ”Ei onnistu. Kurssivastaava on aina 
akateemisesti koulutettu.” Niinpä ulkopuolelta ostettiin kolmeksi päiväksi 
akateeminen henkilö koulutuspäällikön sijaiseksi.

KURSSISIHTEERIN TUNNEKOKEMUS 
OPPIMISKOKEMUKSENA

Kurssisihteeri koki itsensä nöyryytetyksi, ammattitaitonsa ja ajattelukykynsä 
halvennetuiksi. Kokemus muutti kurssisihteeriä. Hän oppi erottamaan 
puhutun lumetodellisuuden karummasta todellisuudesta. Kokemus kertoi 
viestiään: älä ajattele, älä ole aktiivinen, kukaan ei ole kiinnostunut todelli-
sesta osaamisestasi ja sen hyödyntämisestä. Kokemuksessa luultavasti oli 
tuskallisinta sisäisen häpeän kohtaaminen: miten minä olinkaan niin houkka 
ja vedätettävä, että luotin kauniisiin puheisiin.

Kyse oli aidosta ”työssä oppimisesta”, josta pehmusteet puuttuivat. Omien 
tutkimusteni perusteella tiedän, että asiakaspalveluhenkilöstön yksi keskeinen 
työssä opittava taito on oppia pitämään ”mölyt mahassaan”. Opittu välinpitä-
mättömyys on suojautumiskeino, väline jonka avulla opitaan välttämään 
tuskallinen häpeä.

VAIKUTUKSET KASAANTUVAT AJASSA

Käytäntö on osoittanut, että jokaisen isomman koulutusorganisaation on hyvä 
omata ainakin yksi pitkäkestoinen, organisaation imagoa markkinoilla vanken-
tava koulutustuote. Se luo markkinoilla organisaation imagoa ja puskaradio 
kertoo: ”Ne on kyllä taitavia kouluttajia siellä, tuo koulutusohjelma on oikea 
alansa huippu.”
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Oletetaan, että koulutusohjelma on pyörinyt todella menestyksellisesti markki-
noilla kaksi vuotta. Koulutettavien palaute on ollut ”napakymppi”- tai ”viimein-
kin sain sellaisen kalupakin, jota olen aina janonnut” -tyylistä eli haltioitunutta. 
Kolmantena vuotena palaute muuttuu laimean myönteiseksi, mutta kurssin 
myy yhtä hyvin kuin aiempina vuosinakin. Vain palaute muuttui laimeaksi. 

Entisenä koulutuspäällikkönä tiedän, että suunnittelija havaitsee asiakkaiden 
palautteen laadun hienovaraisen muuttumisen huonommin kuin kurssisih-
teeri, joka tavallaan elää asiakkaiden kanssa. Näin syntyy kurssi, jota jatketaan 
pääpiirteissään samana vielä muutama vuosi. Sitten huomataan, että kysyntä 
on vähäinen ja palaute muuttuu neutraalista kielteiseksi. Koulutusorganisaatio 
reagoi pari, kolme vuotta sen jälkeen kun ensimmäinen viesti tulevasta 
oli havaittavissa. 

KATSE ORGANISAATION OPPIMISPROSESSIN 
KIERTOKULKUUN

Oppivan organisaation erilaisia teorioita on esitetty reippaasti toistakymmentä. 
Näkemysten tarjonta on monipuolinen. Näkemyksiä lävistävä säie on selkeä: 
avoin, autenttinen ja vääristymätön vuorovaikutus, viestintä ja palaute on 
oppivan organisaation strateginen solmukohta. Organisaation oppimisprosessi 
koostuu neljästä solmukohdasta.

Taulukko 5. Organisaation oppimisprosessin kiertokulku
__________________________________________________

Kuva 2. Organisaation oppimisprosessin kiertokulku

A)  
Organisaation

toiminta

B)  
Ympäristön 

palaute

C)  
Yksilön havainnot 

ja päätelmät

D)  
Yksilön toiminta
 (tai toimimattomuus)

Organisaation oppimisen tärkein prosessi, ydinprosessi, kuvautuu kehäksi. 
Organisaatio tekee aloitteellisen toiminnon. Tuosta toiminnosta kantautuu 
asiakaskunnasta palautetta. Palaute saa merkityksensä kun se ”kuullaan” ja tuo 
palaute tulkitaan sellaiseksi, että sillä on ylipäätään merkitys eli siitä tehdään 
havaintoperusteisia päätelmiä. Kun työntekijä sitten toteaa havainnon ylittävän 
aktiivisen toiminnan eli omien päätelmien viestimisrajan, hän päättää toteuttaa 
vaikuttamisyrityksen. 



137

Organisaation oppimisprosessin kiertokulun kuvaus on yksinkertainen. Sille 
on helppo naurahtaa ja todeta se itsestään selväksi. Tilanne muuttuu kun siir-
rymme abstrakteista kysymyksistä konkreettisiin. Tällöin havaitaan, että tuon 
oppimisprosessin ylläpito on vaikeaa. Sitä olemme työvoinnin kirjassamme 
oikeastaan koko ajan käsitelleet: vain hyvinvoiva, työstään innostunut ja sen 
merkitykselliseksi kokeva, sisäisesti kausaaliattribuoiva henkilöstö jaksaa ja 
ennen kaikkea välittää osallistua organisaation oppimisprosssin ravitsemiseen.

Jo aiemmin esitetyn kurssisihteeri-esimerkin avulla voimme nyt käydä 
havainnollistamaan konkreettisesti organisaation oppimisprosessin 
kiertokulkua. 
Vaihe vaiheelta seuraten tilanne on jäsennettävissä seuraavasti: Kyseessä oli 
siis pitkään pyörinyt, koulutusorganisaation imagoa luova kurssituote. Lähtö-
kohtaisesti organisaation oppimisprosessissa lähtökohdat ovat olleet kun-
nossa. Alla kirjaimet osoittavat paitsi kuvausprosessin kulkua, niin viittaavat 
suoraan organisaation oppimisprosessin vastaavaan vaiheeseen (taulukko 5).

ORGANISAATION OPPIMISPROSESSIN KIERTOKULUN 
HAVAINNOLLISTUS

A) Organisaation toimintana on ollut laadukas, pitkäkestoinen koulutustuote.

B) Koulutustuotteen määrällinen ja laadullinen palaute on ollut tähän asti 
erinomaista. 

C) Koulutustuotteen kolmantena vuotena kurssisihteeri havaitsee laadullisen 
särön palautteessa. Onko se muuttumassa väljähtyneeksi? Oletamme, että 
kurssisihteeri on suostunut havaitsemaan ja tulkitsemaan havaintonsa merki-
tyksen. Nyt hänen on arvioitava havaintonsa seurauksia tietoisesti. Organi-
saation näkökulmasta aktiivinen tiedottaminen ja vaikuttaminen olisi oikea 
ratkaisu. Inhimillisesti on luonnollista kurssisihteerin työtodellisuudessa valita 
toimimattomuus. Hän saattaa esimerkiksi mielessään todeta: ”Kun minua ei 
aiemminkaan kuunneltu tai tunteitani arvostettu, niin minkä asettaisin pääni 
pölkylle uudemman kerran?”

D) Mikäli kurssisihteeri päätyy toimimaan siten, että hän informoi organisaa-
tiota havainnostaan, on organisaatiossa oltava kunnossa sellaiset järjestelmät, 
joiden avulla kyetään kurssisihteerin havainto arvioimaan. Tähän sosiaalisten 
tai informaatioteknisten järjestelmien rakentamiseen moni konsultointituote 
tähtääkin eli siihen haasteeseen on saatavissa tukea. Ydinkysymys on kuiten-
kin: miksi yksittäisen työntekijän kannattaisi ottaa epävarman havainnon 
psykologinen haaste vastaan ja viestiä epävarma havaintonsa muiden tiedok-
si? Jollei tuo ole kunnossa, ei oppimisprosessin kiertokulku organisaatiossa 
toteudu.

Organisaation oppimisprosessin kiertokulku katkeaa siis herkästi yksittäisen 
työntekijän tasolla. Organisaatio muotoaa työntekijän luonnehahmon oppimis-
kokemuksin, suoraan opettaen tai epäsuorasti koulien. Sananlaskussa tode-
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taan osuvasti ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” (luku 7). Meidän teh-
tävämme on nyt vastata luvun otsikon huutoon ”kun pieni muuttuu suureksi”. 

Kurssisihteeri on koulutusorganisaatioissa yleensä muita enemmän suorassa 
kontaktissa asiakkaiden kanssa. Nyt kurssilaisten haltioitunut palaute muut-
tuu väljähtyneeksi, mutta itse tuote ja tuoteympäristö säilyvät samoina. Mistä 
on kyse? 
     Kyse on rohkeutta vaativasta havainnosta. Signaalit ”keihäänkärkituotteen” 
aseman muuttumisesta ovat vielä hiljaisia. Kurssisihteeri ei voi olla varma, 
näkeekö hän oikein! 

Jos hän luottaa havaintoonsa, mistä hän tietää sen, että tapahtumassa on 
jotain merkittävää? Entä jos hän näkeekin osaamattomuuttaan vähäpätöisiä 
asioita?
     Näin moniselitteisessä todellisuudessa vaaditaan rohkeutta sisäiseen 
kausaaliattribuutioon, vaaditaan luottamusta siihen, että vaikka olisi väärässä 
palautteen suhteen, ei sen vuoksi joudu kokemaan nöyryytyksen ja sisäisen 
häpeän tuntemuksia! On inhimillisesti helppoa vakuutella itselleen että 
”enhän minä näe mitään, kaikki on oikein hyvin, onhan”. Tähän malliin talo 
myös ohjasi kurssisihteerin!

Kokemukseni mukaan kuvatussa esimerkissä olisi kurssisihteerin toimimat-
tomuus hidastuttanut organisaation korjaavia toimenpiteitä lähes kahdella 
vuodella. Koulutusmarkkinoilla olisi siten pyörinyt vuoden, puolitoista tuote, 
jonka organisaatio olisi kuvitellut hyvän imagon muovaajaksi. Todellisuudessa 
viidakkorumpu oli päristänyt jo vuoden: ”Se oli ennen hyvin ajassa, nyt se on 
jäänyt jälkeen, näkeehän sen niiden koulutusohjelmasta.” Markkinoilla toimi-
valle asiantuntijaorganisaatiolle tällainen tilanne on kestämätön. 
– Näin pieni muuttui suureksi!

6.3 METAFORA-ANALYYSI JA SOSIAALINEN KUDELMA
__________________________________________________

Kuljetusalan organisaation hallintoyksikkö sovelsi metafora-analyysia itseensä. 
Yksikön kollektiivista mielenmaisemaa kuvaavaksi metaforaksi valikoitui sana 
poteropolitiikka: Joka jätkä elää omassa poterossaan. Aika ajoin hän pistää 

päänsä poterostaan ylös. Ja huutaa: ”Hei jätkät, mulla on hyvä idea.” 
Ja laskee välittömästi päänsä alas. Samalla hän jupisee: ”Ei kannata kun ne 

aina torpedoi kaiken.. mä olisin tosi kova ammattilainen, jos vain saisin olla.”  
Ne torpedoijat ovat luonnollisesti organisaation johdossa. 

Tajusimme, että olimme itse luoneet kuvitelmamme emmekä olleet uskalta-
neet edes yrittää. Tavoitemetaforaksi otimme juoksuhautapolitiikka: 

”viesti kulkee jätkältä toiselle ja kun jotain yritetään, lähdetään yhdessä 
rynnäkköön”. Löysimme yrittämisen draivin, kun näimme millaiset 

poterot olimme itse rakentaneet.
______________________________________________
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Organisaation sosiaalista kudelmaa kutsutaan usein organisaation kulttuuriksi. 
Toki organisaatiokulttuuri on moniaineksinen, rönsyilevä, syvimmältään piilou-
tuva, muutosta vastustava ajatusten, toimintojen, rakenteiden ja erilaisten riit-
tien muodostama kokonaisuus. Organisaatiokulttuuri tuottaa organisaation 
kollektiivisen mielenmaiseman, kognitiivisen kartan toimintaympäristöstä. 
Jokaisella työntekijällä, ryhmällä, porukalla, osastolle ja tiimillä on oma kollek-
tiivinen, yhteisöllinen mielenmaisemansa. 
     Organisaatiot toimivat kokonaisuuksina vaikka työntekijöiden näkemät ja 
kokemat organisaatiomaisemat poikkeavat paljonkin toisistaan. Usein kuulee 
vaateen, että organisaation on puhallettava yhteen hiileen. Juuri niin, mutta se 
ei tarkoita sitä että työntekijöiden olisi hahmotettava organisaatiomaisemat 
samalla tavoin. Sehän on mahdotonta – jokainen seisoo omilla jaloillaan. 
     Viime kädessä ihminen aina itse merkityksellistää hänelle avautuvan maise-
man. Sitä kutsutaan tässä teoksessa työntekijän mielenmaisemaksi. On hyvä, 
jos ne ovat riittävän erilaisia. Sopiva jännite luo käsiteltävän riitasoinnun, joka 
poikii ratkaisun. Organisaation kehittymisen dynaamisuus (voimatalous) on 
tällöin kohdillaan eli arki aika ajoin haastaa ihmisiä pohtimaan omia tiedollisia 
uskomuksiaan ja käsityksiään.

Metaforatekniikan avulla saadaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mielenmaisemia 
näkyviin, päästään sanoittamaan sanattomia tunteita ja karttoja, kyetään ete-
nemään tietoisen katseen katvealueelle. Kun tämä, yleensä uuden ja yllättävän, 
mutta sittenkin niin tutun löytäminen on tapahtunut, on metaforatekniikka 
työnsä joksikin aikaa tehnyt. 
     Metaforatekniikka on luovan ryhmätyön muoto, jossa pyritään tunnehavait-
semisen ja tiedollisen päättelyn tuottamat yksilölliset mielenmaisemat saamaan 
näkyviin. Lisäksi metaforatekniikan avulla yritetään välttää ennalta tiedetyn ansa. 

Mikä on ennalta tiedetyn ansa? Organisaation sisäisten kehittämispäivien aluk-
si vallanhaltija pitää yleensä kauniin puheen. Hän muistuttaa vision merkittävyy-
destä, luonnostelee samalla organisaation keskeisimmät arvot ja organisaatio-
kulttuurin näkyviin. Siinäpä se olikin – sopiva majakka luomaan ja valaisemaan
kaikkea muuta. Työntekijät ymmärtävät kyllä asian ja jo ennakolta määrittävät 
sisäisesti eräät tunteensa ja ajatuksensa ulkopuolisuuteen kuuluviksi.

______________________________________________________________

Taulu 17. VISIO VISIONA
                – TODELLISUUS METAFORASSA

Yhteisöllisen ja yksilöllisen mielenmaiseman eroavuuden kokemuksen sain 
toimiessani avoimessa yliopistossa. Sain seurata avoimen yliopiston kaksikym-
menvuotisen laajentumiskauden opettajan, lehtorin, tutkijan ja johtokunnan pu-
heenjohtajan tehtävissä toimien. Olin mukana kymmenissä kehittämispäivissä.

Yleensä kehittämispäivämme aluksi kerrattiin perustavat arvot: avoimuus, yksi-
löllisyys, korkeakoulutasoisuus, sivistyksen arvostaminen sekä opinto-ohjauksen 
ja opiskelijan tukitoimien jatkuva kehittäminen. Arvot oli tarkkaan viritetty aina 
kulloisenkin koulutuspoliittisen ilmapiirin mukaiseksi.
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Kun arvot kerrattiin kehittämispäiviemme aluksi, niin samalla viritettiin voima-
kas mielikuva siitä, millaisia meidän pitäisi organisaationa olla. Kun sitten 
myöhemmin pohdimme ryhmätöissä ”keitä me olemme ja miten kehitämme 
toimintaamme”, niin toivottu ja vaadittu olikin muuttunut mielenmaisemamme 
majakaksi. Kuulostaa hyvältä, nykyisen todellisuuden puutteellisuuksia ana-
lysoidaan asettamalla se vastakkain toivotun tulevaisuuden tilan kuvauksen 
kanssa. 

Kuitenkin samalla pysähtyi innovatiivinen ajattelu. Voimakkaat hokemat toivo-
tuista arvoista eivät täsmänneet todellisen toiminnan kanssa. Vanhaa vanhan 
päälle. Olimme vuosia toistelleet ja opetelleet noita kauniita korulauseita. 

Kuitenkin todellinen kokemuksemme oli: ”Me olemme todellisuudessa 
koulutustehdas.” Tuon todellisuuden tunnustaminen olisi voinut avata mitä 
parhaimman katselupisteen toiminnan kehittämiseen. Ainakin se olisi tar-
jonnut henkilöstön todellisille tuntemuksille tilaa ja ainakin kokemuksellisen 
hyväksyttävyyden.

Itse asiassa toteutimme ”salaa” tehdasvertauksen tarkemmin eritellyn todel-
lisuutemme kuvajaisena. Löysimme siitä erittäin arvokkaita toiminnallisia 
piirteitä ja pyrkimyksiä. Niitä olivat esimerkiksi oletus, että ”kun opiskelija 
istahtaa avoimen yliopiston liukuhihnalle, kaikki palvelut toimivat, tuote on 
tasalaatuinen ja hän voi suuren opiskelijajoukon massassa keskittyä vain 
omaan oppimiseensa”. 

Tehdas-vertaus kantoi erittäin hyviä piirteitä ja arvoja mukanaan. Mutta sellai-
sen käyttö todellisuuden kuvajaisena oli melko mahdotonta, sillä ajankohdan 
koulutuspoliittinen ilmapiiri vaati yksilöllisyyden, itseohjautuvuuden, moni-
muotoisuuden ja räälöitävyyden positiivista fanituskieltä.

Jos olisimme osanneet ja uskaltaneet hylätä hetkeksi fanituskielen, niin 
olisimme voineet reippaasti ja rehellisesti analysoida silloisen toimintamme. 
Olisimme oppineet arvostamaan sen hyviä puolia, löytäneet onnistumisen 
kokemuksia. Tuntemalla ja kunnioittamalla omaa todellisuuttamme olisimme 
myös tuolloin saaneet epäilemättä rakennettua vision suuntaisen kehittymisen 
paremmin.

Mitä siis yritin kokemukseni kautta sanoa? Toiminnan kehittämisessä on aina 
tunnettava hyvin se, mistä todellisuudesta ponnistamme juuri nyt. Kun olotila 
tunnetaan, kyetään paremmin rakentamaan myös vision mukaista 
toimintaa. Tämä on ihan vanha itsestäänselvyys, jostakin syystä 
se organisaatioiden kehittämisessä vain unohdetaan. 

______________________________________________________________
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Metaforatekniikka sopii parhaiten pienehkön työyhteisön eli ”meidän pumpun” 
luovaksi ryhmätyön tekniikaksi. Se jakaantuu useampaan toiminnalliseen 
vaiheeseen (taulukko 4). Metaforatyöskentelyyn kannattaa varata kaksi kehittä-
mispäivää. Hyvä ryhmäkoko on 6–12 työntekijää. Kun kuvaan metaforateknii-
kan tässä yhteydessä, ajattelemme koko ajan sitä mielenmaisemien löytämisen 
ja sanoittamisen välineenä – yksilölliset ”työkartat” piirretään esiin. 

Taulukko 6. 
Metaforatekniikka mielenmaisemien näkyväksi tekijänä
______________________________________________________________

Vaihe                                                           Vaiheen avulla tavoiteltava tulos

Ryhmän ilmapiiri vapautetaan hauskan,     Ryhmän tunneilmasto avautuu, ajattelun
luovan ideointihetken avulla:                        liikkuvuus kasvaa, unohdetaan ennalta
                                                                       määrätyt kaavat.

Listatkaa yksilötyönä mahdollisimman       Nopeasti tuotetut oman mielenmaiseman
monta vertausta, jotka kuvaavat                   vertaukset ohittavat tietoisen kontrollin ja
työyhteisöänne:                                             sanoittavat todellisen kokemuksin ilman
                                                                   ’näin pitää ajatella’ -lukkoa.

Kaikki vertaukset kirjoitetaan niitä    Määrä korvaa edelleen laadun, varmistuu 
kommentoimatta esiin:                                  että kiveäkään ei ole kääntämättä. 

Valitaan yksi tai kaksi metaforaa    Määrästä seuloutuu vaikuttavin mielen- 
syväpohdinnan kohteeksi:                              maisema esiin: validisuus varmistuu.

Syväpohdinnan kohde läpivalaistaan:        Mitä vertaus tarkoittaa, miten se näkyy
       toiminnassamme, miksi se on sellaista 
                                                                      kuin on – mitkä ovat todelliset arvot,
                                                                      arvot, uskomukset ja tosiasiat.
     
Syväpohdinnan kohteet piirretään    Yhteinen viitekehys aiemmin piilossa                   
yhteiseksi mielenmaisemaksi:     pidetyn tai sanoja vaille olevan
       näkemiseen.              
_______________________________________________________________

Metaforatekniikan avulla pyritään ohittamaan työntekijän tietoisen päättelyn 
taso ja tuomaan esiin kokemuksia ja tunteita, joita ei yleensä julki sanota. 
Ne saattavat olla yllättäviä myös työntekijälle itselleen.
     Tämän vuoksi metaforatekniikan käytössä on painotettava työskentelyotteen 
eettisyyden vaatimusta. Ihminen saattaa vahingossa paljastaa itsestään tai 
työympäristöstään asioita, joita hän ei kontrolloidummassa tilanteessa sanoisi. 
On varmistettava sanomisen turvallisuus. Metaforatekniikka ei ole sairaan tai 
ongelmallisen työyhteisön lääke. Sitä voidaan hyvin ja turvallisesti soveltaa sel-
laisissa työyhteisöissä, jotka eivät ole sisäisesti ristiriitaisia tai peräti sairaita. 
Se soveltuu tasapainoisten, normaalien työyhteisöjen kehittämisen välineeksi.
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Metaforatekniikan perustavin merkitys ei ole siinä, miten se auttaa hienosää-
tämään organisaatiokulttuuria tai todellistamaan visioita. Metaforien avulla 
luodaan työyhteisön yhteisen mielenmaiseman edellytyksiä. Kun tunnemme 
toisten ajattelutavan, saamme työyhteisön identiteetin rakennuspalikoita. 
     Nämä rakennuspalikat todennäköisesti avaavat näkymän kiireen, muutok-
sen, rahan, työn tunnekokemuksen ja vuorovaikutuksen maisemiin. Jos ne, 
arjessa näkyvät ja toimessa tuntuvat, kokemukset saadaan mallinnettua, on 
työyhteisö paitsi kuvaamassa oman identiteettinsä perustaa, myös luomassa 
tilaa uudelle, muotoutuvalle identiteetille.

Palatkaamme hetkeksi tämän luvun alussa esitettyyn potero- ja juoksuhauta-
politiikkaan. Henkilöstö koki sen yhteydessä tiedostaneensa syviä asioita, 
metaforat tiivistivät ja ovat oppimisprosessin lopputuloksia. Työelämässä 
haemme tuloksia. Sen vuoksi kysymme vaistomaisesti myös oppimispro-
sessin lopputulosta, päätepistettä.
     Kuitenkin merkittävin oppimistulos saattoi olla aivan jotain muuta, sellais-
ta, johon katseemme ei vielä ole kiinnittynyt. Mikä sitten oli oppimisprosessin 
todellinen tulos? Voidaanko itse tapahtumasarjasta oppia jotakin,  joka olisi 
yleistettävissä henkilöstön kehittämiseen laajemminkin. 
     Mielestäni todellinen oppiminen syntyi siitä, että kyettiin tarjoamaan tila 
poisoppimiseen, kyettiin luopumaan vanhasta, tutusta ja turvallisesta. Henki-
löstö hahmotti, miten aiempi kollektiivinen poteropolitiikka oli palvellut paitsi 
turvallisuuden tunnetta, myös oman ammattitaidon ylistämistä. Jos kukin 
vuorollaan kohoaa näkyviin poterostaan ja huutaa omaa erinomaisuuttaan 
tuloksentekijänä sekä vetäytyy saman tien toteamalla ”ei ne suostu siihen”, 
niin todellakin on luotu itse itseään vahvistava uskottelun kehä. Kehä pyörii 
pyörimistään ja kaikki ovat erinomaisia, kun kukin vuorollaan sen itse sanoo 
ja muut nyökyttelevät. 
     Pidän tuosta kuvitellusta turvallisuus- ja osaamismuurista luopumista todel-
lisena henkisenä harppauksena. Yleensä epäonnistuminen ja epävarmuus 
ovat, varsinkin miehisessä kulttuurissa, piilotettavia ja jopa hävettäviä asioita. 
Kun hallintoyksikön henkilöstö uskalsi nostaa kissan pöydälle, tuoda oman 
haavoittuvuuden, herkkyyden ja hyväksynnän haun näkyviin, se oli valtaisa 
oppimisharppaus sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla.

6.4 TOIMISTOHANKE: OPPIMINEN SOTKEE KUDELMAA
__________________________________________________

Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kahdessa alueopiston 
toimistossa toteutettiin vuonna 2009 toimistotyön yhteinen toimistojen kehit-
tämishanke. Kohderyhmään kuului noin 14 ihmistä. Hankkeen avainhenkilöt 
tekivät toimistoissa raskaan, rohkeutta ja innovatiivisuutta kysyvän konkreet-
tisen kokeilun. Kiitoksia Auli Syrenius, Riita Lauhakangas ja Veikko Torvinen. 
Hankkeen kantavia säikeitä oli kaksi. 
     Ensinnäkin halusimme yrittää korjata työväenopiston kurssisuunnittelussa 
ollutta markkinarakoa. Työväenopistossa kurssit suunnitellaan ainelähtöisesti 
ja siellä opetetaan tiedon- tai harrastuksenaloja. Näin oppiaines virittyy aineen 
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tai harrastusalan ehdoin. Havaitsimme, että työväenopiston kurssitarjontaa 
voisi yrittää täydentää ”elämänarki”-painotteisen suunnittelun keinoin. Monet 
arjen asioista ovat monipuolisia, usealle tiedon-, taidon- tai harrastuksen alalle 
laajenevia. Halusimme kokeilla, miten ainelähtöisen koulutussuunnittelun lo-
maan voisi tuoda mausteeksi arkilähtöisen suunnittelun. Kyse oli varovaisesta 
ammatillisen rajan ylittämisestä. 
     Toiseksi työväenopiston alueopistojen toimistot olivat jo reippaasti toista-
kymmentä vuotta toimineet samalla tavalla. Vuodet olivat kuluttaneet henki-
löstön innostusta ja tilalle oli tullut väsymistä, urautumista työarjen samana 
pysymiseen ja vuosien yleiseen toistumiseen. Halusimme yhdessä kokeilla, 
voisiko ammattikuntien (toimistotyöntekijät, opistoisännät ja opettajakunta) 
välisiä toiminnallisia suhteita muovata niin, että toimistomaailma perinteisen
kurssihuollon lisäksi aktiivisemmin vaikuttaisi kurssisuunnitteluun myös 
tuotevalikoiman tasolla.

Kehittämishankkeen avulla pyrittiin vaikuttamaan kohderyhmän näkemyksiin 
omasta ammatistaan ja tehtävistään sekä luomaan ammattikuntien raja-aidat 
ylittävää osaamista. Koulutusorganisaatiossa tämä rajanylitys tarkoitti konk-
reettista tuntumaa työväenopiston kurssi- ja opetustyön suunnittelun ja toteu-
tuksen prosessiin: miten kurssi-idea syntyy, miten se jalostuu oppikurssiksi ja 
tuotteeksi, miten se markkinoidaan, nimetään, miten opettajat hankitaan jne.
     Ammattikuntien (opettajat, opistosihteerit ja opistoisännät) välisen työnjaon 
toiminnallinen rajanylitys oli myös kehittämishankkeen keskeinen väline. Se 
määritti työskentelyn ja mahdollisen muutoksen mekanismin. Rajanylityksen 
tuottamat kurssit rahoitettiin erityisrahoituksen avulla, joten uudet kurssit 
eivät vaikuttaneet vakiintuneen opetuksen määrään.
     Rajanylitys-kokeilussa haluttiin selvittää, voidaanko tukihenkilöstöä hyödyn-
tää aiempaa systemaattisemmin koulutustuotteiden innovoimiseen. Pääosa 
työväenopiston kursseista suunnitellaan ainelähtöisesti: ihmiset tarvitsevat eri 
kieliä, puutyön taitoja, kaipaavat opastusta tietotekniikassa jne. Täydensimme 
kurssituotannon ainelähtöisyyttä arkilähtöisellä otteella. Halusimme tuottaa 
suoraan ihmisten arjen pulmatilanteista viriäviä kursseja. 
     Arjen pulmatilanteet ovat konkreettisia, monitahoisia ja toimintaa vaativia. 
Työväenopiston asiakkaiden on helppo kertoa toiveistaan opistosihteereille 
ja -isännille. Heille asiakkaat tuovat kokemuksemme mukaan alustavatkin 
ajatuksensa esille. Niinpä pitäisi löytää tapa, jonka avulla toimistohenkilöstö 
hahmottaisi tai näkisi ajankohtaisen, tuoreen ja arkeen ankkuroituvan uuden 
koulutustuotteen aihiot. 

Näkemiseen ja ylittävään innovointiin kohdentuva kokeiluhanke oli teoreetti-
nen ja käytännöllinen haaste. Hyvän toiminnallisen havainnon mahdollisuu-
den edistäminen on paitsi ammattitaidon muotoamista, myös organisaatiosta 
hahmottuvan mielenmaiseman muotoamista! Kun tähän vielä lisätään organi-
saatiotasoiset ammattikuntien rajanylitykset, oli hanke rohkea. 

Hankkeemme päämäärä oli selkeä ja konkreettinen: toimistotyön kehittämis-
hanke tuottaa vuodessa 10–15 arjesta viriävää koulutusideaa ja -tuotetta. 
Niistä toteutetaan erillisresurssein mahdollisimman moni. Hankkeen työ-
tavat määriteltiin itseohjautuvasti eli alueopistojen opistosihteerit ja -isännät 
kokoontuivat harkintansa mukaan. 
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Kokeilu osoittautui menestykseksi. Koulutustuotteiden kysyntä oli hyvä, niille 
osallistuttiin runsaasti, ja ne osuivat hyvin osaksi yleistä julkista mielenkiintoa. 
Esimerkiksi silloin käyty rasva- ja kolesterolikeskustelu poiki terveelliseen 
elämäntapaan ohjanneen ”Liian paksu perhoseksi” -kurssin. Yleisluentojen 
osallistujamäärä lähes kaksinkertaistui, kun niistä osa suunniteltiin arkilähtöi-
sesti.

Menestykseksi on myös käännettävä rajanylityksen vaikeus, vaikka alun suuris-
sa toiveissa petymmekin. Rajanylitykselle oli projektina johdon tuki olemassa. 
Se oli lähtökohtaisesti projekti, joka alkaa ja päättyy. Tämä oli myös poliittisesti 
sen hyväksyttävyyden, olemassaolon ehto. Samalla se kuitenkin mahdollisti sen, 
että projekti koteloitui – ja myös koteloitiin – hetken toiminnalliseksi kokeiluksi. 
Mittavista onnistumista huolimatta, kokemuksemme mukaan, työväenopiston 
eri ammattikuntien tasolla oltiin helpottuneita kun projekti päättyi.
     Toisaalta, aina ei muutoshankkeen tarvitsekaan tuoda pysyvää näkyvää muu-
tosta. Tämän hankkeen merkitys työväenopiston toiminnan kannalta onkin haet-
tava käänteisesti tarkastellen. Nyt työväenopisto tietää ja tuntee toiminnallisen 
mallin, jonka avulla voidaan vallitsevan opetuksen suunnittelun tueksi rakentaa 
toinenkin malli. Tietous siitä, että vallitseva toimintatapa ei ole ainoa mahdolli-
nen on itsessään vapauttava.

Rajanylityksen kertaluonteinen kokeilu puolsi hyvin paikkansa. Henkilökohtai-
sesti haluan kuitenkin painottaa kokeilun yksilötasoisia vaikutuksia. Kokeilussa 
aktiivisesti mukana olleet ihmiset kasvoivat työntekijöinä jo ennen kokeilua, 
kokeilun aikana sekä kokeilun jälkeen. Kokeiluun osallistuneiden ihmisten 
kausaaliattribuoinnin tapa muuttui. Se on näkynyt noiden kahden toimiston 
henkilöstön aktiivisena osallistumisena koko opiston kehittämistyöhön. Kehittä-
mishankkeen myötä siihen osallistuneet henkilöt ryhtyivät aikaisempaa aktiivi-
semmin osallistumaan, kehittämään ja järjestämään toimistotyön organisointia 
sekä vaikuttamaan koko organisaation hallintoon yhteistyöelinten kautta.

Paras kuulemamme kiitos hankkeen todellisista vaikutuksista oli kahden 
osallistuneen summaava päätelmä: ”Aiemmin ajattelin aina, mitä minä voin 
antaa työnantajalleni, nyt ajattelen myös, mitä työnantaja voi tarjota minulle.” 
Passiivinen tarjonta-asenne muuttui aktiiviseksi vaikuttamiseksi, 
neuvottelevaksi ja yhteistyöhakuiseksi työasenteeksi.

Emme kuitenkaan onnistuneet hankkeen myötä tuottamaan perinteisen ja hyvin 
toimivan kurssisuunnittelun tueksi ja lisäksi arkilähtöistä, tukihenkilöiden ha-
vainnosta viriävää pienehköä ”arkiopetuksen” suunnittelun käytäntöä. Mutta jos 
tulevaisuudessa on tarpeen, niin tuollaisen rajanylityksen vaikeudet ja hidaste-
voimat kyetään nyt ennakoimaan. Muutoshanke palveli rajanylityksen välineen 
kenttätietouden tuottajana mahdollisia tulevia suunnittelutilanteita.

Miten muutoshankkeen kokemukset voidaan tulkita organisaation oppimisen 
näkökulmasta? Kun vakiintuneeseen järjestelmään yritetään tuoda toiminnal-
lista innovaatiota, se kohtaa aina jo olemassa olevan rakenteen. Vakiintuneen 
oppilaitoksen sosiaalinen kudelma on tiheä. 
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     Jos innovaatio sitten osuu, edes kokeiluluonteisena hankkeena, toiminnal-
lisen prosessin ytimeen, on selvä että kovin monella tulee asiaan sanomista. 
Organisaation kulttuuriin liittyvä vakiintunut itsestäänselvyys on, että opetuk-
sen suunnittelee opettaja. Ja oikeastaan, niinhän sen tulee ollakin. 
     Yllättävin innovaation tuottaman oppimisen este tuli ehkä muun opiston 
tukihenkilöistä: toimenkuvan laaja-alaistuminen muodosti paitsi kateuden 
lähteen, myös luultavasti psykologisen uhan. Selkeät jaot eri ammattiryhmiin
vaarantuivat, eikä se tunne välttämättä ole mukava. Lisäksi ryhmäsolidaari-
suus, ulkopuolisena pitäminen ja hiljainen torjunta, epäilykset suosikkijärjes-
telmistä sekä ihmisten keskinäinen epäluuloisuus aiheuttivat selkeätä hank-
keen vieroksuntaa. 

Totuuden nimessä, näin jälkikäteen arvioiden, on kyllä todettava, että kokeilu 
viritettiin haastavaksi ja tahallisenkin ärsyttäväksi. Päätimme jo nimetyn ydin-
ryhmämme kanssa edetä hankkeessa ”rinta rottingilla”, sen enempää kuvia  
kumartelematta. Maltillisemmin edeten kokeilu olisi voinut saavuttaa pysyväm-
piä tuloksia. Toisaalta, kriittisenä huomautuksena on todettava, että minun 
olisi vastuuhenkilönä pitänyt paljon enemmän paneutua siihen, miten tällaisen 
hankkeen tulokset ja opit siirretään työtoiminnan arkeen siten, että vallitseva 
sosiaalinen kudelma ei vaarannu!
     Muutosprosessin, jota organisaation oppimisprosessi aina myös on, toteu-
tus vaatii kovasti suunnittelua. Hankkeen ennakkosuunnittelussa käynnistys ja 
itse työskentely luultavasti usein suunnitellaankin riittävän hyvin. Välttämättä 
ei kuitenkaan osata suunnitella sitä, miten reagoidaan hankkeen myötä esiin 
tuleviin muutosta hidastaviin voimiin. On erityisen tärkeätä suunnitella se, 
miten hankkeen tulosten kanssa eletään sitten kun hanke on päättynyt. Tuli 
sieltä voiton tai epäonnistumisen kokemus, siitä voidaan aina oppia ja pyrkiä 
juurruttamaan käytäntöön, organisaation tiedon ja taidon varastoon saatua 
oppia. Paljon saimme oppia ja kokemusta, mutta hankkeen jälkeisessä ajassa 
eläminen ja hankkeen tulosten hyödyntäminen jäi alkuinnostuksessa kunnolla 
suunnittelematta.  
     Opimme nasevasti kantapään kautta sen, että ”saavuttaminen ei aina ole 
vaikeaa, mutta saavutetun kanssa eläminen vasta onkin taitolaji”. Muutos-
työskentelyssä on paitsi raivattava toivotulle muutokselle alaa jo ennakolta, 
myös mietittävä miten varmistetaan toteutuneen kanssa eläminen.

HURMA VAI ARJEN ILO – VUORET JA TASANGOT
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”Organisaatioissa epäluottamus ja epäluuloisuus 
johtavat vähenevän luottamuksen kierteisiin, 
mikä aina lisää paljastusmekanismeja, valvontaa 
ja rangaistusten uhkaa. Tiukka valvonta viestii 
epäluottamusta ja pyrkii synnyttämään ”vastuutto-
muutena” ilmenevää vastarintaa, itsensä etäänny-
ttämistä valvojan tavoitteista. Valvonnan takana 
olevalla epäluottamuksella on taipumus johtaa 
itseään toteuttavaan noidankehään, luottamuksel-
la taas hyvään kehään”, toteaa professori Julkunen.
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Organisaation tasollakin puhutaan esimerkiksi tulevaisuus-, organisaatio-, 
henkilöstö-, muutos-, oppimis-, toiminta-, viestintä- ja suhdestrategioista. 
Näissä kaikissa tapauksissa on kyse siitä, miten organisaatio tai vastaava 
toiminnallinen yksikkö paikantuu ympäristöönsä.

Useissa tapauksissa strategia tarkoittaa telttapaikan valintaa määräajaksi. 
Organisaatio asemoituu, oleutuu, leiripaikkaansa toimintastrategiansa 
ohjaamana. Hyvä leiripaikka on myrskyltä suojassa. Vettä ja polttopuuta on 
saatavilla. Tuulee tarpeeksi, jolloin itikat eivät hypi silmille. Kutsumattomat 
vieraat nähdään ajoissa, sillä katse kantaa kauas, Toimintastrategiassaan 
organisaatio jäsentää miten se leiriytyy ja millaiset polut se ympäristöönsä 
rakentaa.

Pelkistetysti henkilöstöstrategia on henkilöstöön vaikuttavien organisaation 
erilaisten tapojen, keinojen, välineiden ja reunaehtojen joukko. Niiden avulla 
ja niiden ohjaamana henkilöstö opastetaan tekemään omat leirinsä organi-
saatioon. Se määrittää mahdollisesti sanallisesti ja tietoisesti, mutta ainakin 
toiminnallisesti sen, millaisen leiripaikan työyksiköt ja yksilöt ovat saavutta-
neet, saavat tai voivat saavuttaa. 
     Jokaiseen organisaatioon on kehittynyt tapansa, keinonsa, välineensä joiden 
avulla henkilöstön työhön vaikutetaan. 

Perinteisesti on ajateltu, että henkilöstöstrategia sopeutetaan organisaatio-
strategiaan. Tämä käsitys sopii hyvin vakaissa ympäristöllisissä olosuhteissa
elävään, jo asemansa ja tehtävänsä vakiinnuttaneeseen organisaatioon. Jousta-
vassa, nopeasti liikkuvassa organisaatiossa tai asiatuntijaorganisaatiossa asia 
ei ole näin yksioikoinen. Henkilöstövoimavaran, henkilöstöstrategian ja organi-
saation toiminnan ja tuloksen välinen suhde on tällöin monimutkaisempi. 

Joskus on tarpeen suunnitella henkilöstöstrategia ensisijaisena, minkä jälkeen 
toimintastrategia sopeutetaan henkilöstöstrategiaan. Henkilöstöstrategian 
ensisijaisuus tuntuu edelleen vieraalta ajatukselta suomalaisen henkilöstö-
johdon näkökulmasta tarkasteltuna. Turvallinen puolivälin ratkaisu on 
integroitu suunnittelu, jota pidän esimerkiksi kuntaorganisaatioiden hen-
kilöstöjohtamiseen hyvänä lähestymistapana.

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN
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”Homma koetaan liian vaikeaksi, sehän on hieno johtamisen työkalu… 
Bisnesstrategia ja henkilöstöstrategia suunnitellaan samanaikaisesti. Se toimii 
hyvin, kunhan pidetään huoli, että vuorovaikutus toimii. Silloin ne ovat myös 
valmiita samaan aikaan. Opillisestihan se pitäisi bisnesstrategia miettiä ensin 
mutta näin me sen teemme”, totesi keskisuuren teollisuusyrityksen henkilöstö-
johtaja tutkimushaastattelussa.

Kun tarkemmin pysähtyy miettimään henkilöstöstrategian painoarvoa, niin 
ajatus itse asiassa kääntyy päinvastaiseksi. Sitä joutuu kysymään, miten 
ylipäätään opillisesti on voitu ajatella organisaation toimintastrategian olevan 
ensisijainen. Mieleeni tulee aikoinani käymäni keskustelu silloisen työminis-
teriön erikoissuunnittelijan kanssa. Hänen mukaansa työmarkkinatilastot luo-
vat väärän kuvan työvoiman liikkuvuudesta. Kuulemma joka kerta kun yritys 
fuusioituu tai se myydään, kyseisen yrityksen työsuhteet tilastoituvat uusina 
työsuhteina. Myös silloin kun arki jatkuu ennallaan. Esimerkkinä hän käytti 
erästä isoa keskisuomalaista konepajaa. Hän kertoi, että se fuusioitu tai vaihtoi 
omistajaa kymmenen vuoden aikana kolme kertaa. Samalla kaikki työsuhteet 
kirjautuivat tilastoihin uusina. Mutta todellisuus oli toinen: ”Jätkät olivat olleet 
tehtaalla pennusta alkaen, omistaja on kolmas mutta arkinen työympäristö 
on pysynyt samana vuosikymmenestä toiseen. Kaverit vähän vaihtuvat välillä 
nuorempiin vanhempien siirtyessä eläkkeelle.”

Mikä olisi tuollaisessa organisaatiossa tärkeämpi asia kuin henkilöstöstrate-
gia? Jos se on kunnossa, ”kaverit” tekevät minkä pystyvät. He harmittelevat 
herrojen kotkotuksia, isottelevat toisilleen ”meikäläinen taivuttaa peltiä kuin 
naista”. Ja painavat tinkimättä pitkää päivää. Ainakin silloin, jos kokevat talon 
olevan reilu ja luotettava! Huono henkilöstöstrategia tekee tuollaisessa todelli-
suudessa pienestä asiasta suuren! Sen kummempaa perustelua ei mielestäni 
tarvita henkilöstöstrategian tärkeyttä osoittamaan.

7.1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA ON MONITASOINEN
__________________________________________________

Organisaatiot ovat monitasoisia. Henkilöstöstrategian on myös oltava moni-
tasoinen. Yritysmaailman termein kuvattuna esimerkiksi kunnanhallinto on 
konserni, yhtymä. Se jakaantuu itsenäisiin divisiooniin eli hallinnonaloihin. 
Divisioonaan kuuluu erilaisia, suhteellisen itsenäisiä liikelaitoksia tai tuotan-
toyksiköitä eli tehtaita tai virastoja. Ne jakaantuvat pienemmiksi kokonaisuuk-
siksi, tulosyksiköiksi tai osastoiksi, jotka ovat keskimääräisesti se taso, mihin 
työntekijä mieltää kuuluvansa.

Konsernitasoisten linjausten ja pienten henkilöstöstrategisten kokonaisuuk-
sien (esimerkiksi tulosyksikkö) suhde on tiivis ja yksipuolinen, jos konserni-
tasoiset linjaukset eivät mahdollista paikallista soveltamista, räätälöintiä. 
Strateginen henkilöstövoimavaran johtamisen ajattelutapa pitää nykyään 
paikallista työstämistä lähes itseisarvona. 
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Konsernin henkilöstöstrategisten linjausten olisi oltava selkeitä ja jämäköitä, 
mutta toisaalta niin yleisiä, että niiden paikallinen työstäminen on mielekästä. 
Itse tehty, itseä varten rakennettu – se yleensä toimii ja siihen sitoudutaan. 
Tämä työstämisprosessi on paitsi henkilöstöstrategian paikallista tekemistä, 
myös yksikön sisäisen tiedostamisen ja ammatillisen kehittymisen väline 
itsessään. Näin henkilöstöstrategian työstämisen tapa on jo sellaisenaan osa 
henkilöstöstrategian ydinprosessia, jonka avulla muovataan henkilöstön omi-
naisuuksia. Väline viestii. 

Henkilöstöstrategia on monitasoinen ja historiallisesti muodostunut. Sitä 
kuvaavat sanat ovat paikallisesti tiheitä: niillä on paikallinen ja historiallinen 
merkityksensä. joka vaihtelee organisaatiosta toiseen. Se vaihtelee samassa-
kin organisaatiossa jopa työporukasta toiseen. Tämän vuoksi henkilöstöstrate-
gia on aina myös toimijakohtainen; sitä ei voi kopioida mekaanisesti. Toki sitä 
tehdään, mutta kummasti sovellukset muotoutuvat omanlaisikseen. Todelli-
nen, organisaatiossa eletty ja koettu henkilöstöstrategia on lähes sama asia 
kuin organisaatio itsessään. Henkilöstöä vailla oleva organisaatio – kalsea on 
sellaisen kaiku. 
     Jokaisella konsernilla on aina oma, historiallisesti määrittynyt henkilöstö-
strategiansa. Esimerkiksi kunnallisen sektorin henkilöstöstrategia on konser-
nitasoisena ja mielikuvina vuosikymmenten kuluessa muodostunut ja profiloi-
tunut. Konsernin henkilöstöstrategia asettaa päitset, jotka ohjaavat divisioo-
nien, yhtiöiden ja tulosyksiköiden henkilöstöstrategian suunnittelua ja toteu-
tusta. Päitset voidaan organisaatioittain pitää tiukempina tai höllempinä. 
Vaihtelua voi esiintyä myös henkilöstöryhmittäin tai jopa avainhenkilöittäin. 
Konsernin henkilöstöstrategia on luonteeltaan henkilöstöpoliittinen ohjelma. 
Julkilausumana siinä lähinnä listataan hyviä arvoja ja asioita, joita oletetaan 
konsernissa tulevaisuudessa arvostettavan.

Kunnallisessa organisaatiossa henkilöstö näki aiemmin mielikuvissaan, että 
1) leipä on pitkä ja kapea (palkitsemisjärjestelmä)
2) henkilöstön valintaperusteet ovat julkisia ja säänneltyjä (valintajärjestelmä) 
3) jokainen hoitaa oman tarkkaan vastuualueensa ja 
4) hallinnolliset rakenteet ovat byrokraattiset, jäykät ja hitaat eivätkä kannusta 
osaamisen kehittämiseen (kehittämisjärjestelmä).

Konsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet ovat henkilöstöstrategian reuna-
ehtoja. Konsernin henkilöstöstrategian ohjeet, määräykset ja suositukset ovat 
pysyväisluonteisia ja kohtuullisen yleisiä. Niissä määritellään henkilöstön 
johtamisen ja henkilöstötoimen järjestelyissä noudatettavat toimintaperiaat-
teet. Pysyväisluonteiset toimintaperiaatteet konkretisoituvat porras portaalta. 
Ne ovat työskentelyn perusta, kivijalka, jonka varaan rakennetaan. 

Toimiva henkilöstöstrategia on dynaaminen, jatkuvasti uusiutuva ja ajassa 
elävä. Henkilöstöstrategia toimii hyvin silloin kun se elää työarjessa läsnä 
olevana, tietoisena tai tiedostamattomana säikeenä mukana. Kiteytyneen, 
konkreettisen ja tärkeimmän sovelluksensa henkilöstöstrategia saa työyh-
teisöissä, tulosyksiköissä ja ”meidän pumpuissa”. Siellä henkilöstöstrategian 
toimivuus mitataan, siellä ne ruusut ja risut ovat.

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN
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Organisaation henkilöstön asiat ovat mallikkaasti kohdallaan, kun työntekijä 
toteaa, pieni ylpeys mielessään: ”Näin meidän työyhteisössämme asiat järjes-
tetään, näin me suorituksia arvioimme ja tällä tavalla minä osaamistani hoidan 
ja työmarkkinakelpoisuuttani parannan.”
     Tämä kokemus voisi myös olla henkilöstöstrategisen työn päämäärä. Henki-
löstöstrategia tukee tällöin työvointia, rakentaa mielen ja merkityksen työlle, 
tarjoaa vastavuoroisuuden kokemuksia sekä luo uskon ja luottamuksen orga-
nisaatioon. Molemminpuolinen reiluus virittyy julkilausumattomaksi normiksi 
ja kunnioitukseksi. 
     Paikallisessa henkilöstöstrategisessa työssä on työyhteisön jokaiselle 
jäsenellä luontevasti mahdollisuus vaikuttaa, jos sen tarpeelliseksi kokee. 
Henkilöstöstrategia on yhteinen tuote, josta myös yhteisesti vastataan. Oma-
kohtaisen vaikuttamisen myötä henkilöstöstrategiaan, organisaatioon ja työ-
tehtäviin sitoutumisen psykologiset edellytykset voimistuvat. Sitoutuneisuus ja 
innostuneisuus tulevat sen kylkiäisinä. Samalla tehokkaan työsuorituksen ja 
hyvän organisaatiokansalaisuuden multa muhevoituu.

Henkilöstöstrategia on työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden kehittämisen 
väline jo itsessään. Henkilöstöstrategia ei ole paperi, ei julkilausuma, ei johdon 
tuote eikä edustuksellisten elinten määräämä. Nykyaikaisessa organisaatiossa 
se on yhteistoimin rakennettu työurien kasvun, kehityksen ja tuloksellisuuden 
maaperän keskeinen ainesosa.

Henkilöstöstrategia voidaan kirjoittaa pelkistettyyn kaksijakoiseen muotoon:
     Yleisessä osassa esitetään organisaation 
1) visio, vahvuudet, heikkoudet, kehityssuunnat ja uhat
2) toimintastrategia sekä 
3) henkilöstöstrategian arvot, päämäärät ja menetelmät. 
Lisäksi siihen voidaan liittää pysyväisluonteisia organisaatiota yleisesti ku-
vaavia henkilöstöpoliittisia julkilausumia. Yleistä osaa ei tule päivittää usein.
     Erityisessä osassa kuvataan toimenpiteet ja sovellukset, joihin henkilöstö-
strategisen työprosessin tuloksena on päädytty. Erityinen osa on hyvä päivittää 
vuosittain tai ainakin joka toinen vuosi.

Henkilöstöstrategisen työn aikajännettä ei vielä ole systemaattisesti käsitelty. 
Organisaation on varauduttava toisaalta ennakoitaviin muutoksiin ja haastei-
siin, toisaalta myös tulevaisuuden ennakoimattomuuteen. Nämä tehtävät ovat 
eritasoisia ja edellyttävä erilaista tarkasteluotetta.
     1) Ennakoitavat muutokset ja haasteet ovat henkilöstöstrategian 
näkyvä koetinkivi: osattiinko riittävän hyvin varautua? Muutospyörteisessä 
ympäristössä tulevaisuuteen varautumisen konkreettinen ja sisällöllinen 
aikajänne ei ole pitkä suunnittelun aikajänteellä. Vuosi on kokemukseni 
perusteella sopiva, kaksi vuotta on pitkälle katsomista.
     2) Ennakoimattomaan tulevaisuuteen varautuminen on henkilöstöstrate-
gian toinen kulmakivi. Tehtävä on vaikea ja ammattitaitoa haastava: miten 
varautua sellaiseen, josta ei ole tietoa? Tehtävän epämääräisyyden vuoksi se 
jää helposti hoitamatta: tulosten ja tuotetun lisäarvon mittaaminen on vaikeaa. 
Kehittäjälle ei onnistumisen kukko laula, sillä maalitaulu puuttuu. 
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Organisaatiot ja yksilöt tuottavat muutamassa vuodessa vakiintuneen käytän-
nön, joka sanelee, miten asiat organisaatiossa hoidetaan ja miten tulos teh-
dään. Syvään juurtuneena se on luonnollinen itsestäänselvyys, tiedostamaton 
tapa eli tavallistuma. Useimmissa tapauksissa tuo tapa on toimiva. Pidemmällä 
aikajänteellä alkavat kuitenkin haitatkin kertyä: 
1) Organisaatio ei havaitse toimintatodellisuuden mahdollisuuksia ja uhkia eli   
     organisaation oppimisprosessi ei ole toimiva
2) tavat ja työnjako pyrkivät kaavoittumaan lisää ajan funktiona
3) sen myötä henkilöstön osaamisen alueet kapeutuvat, minkä seurauksena 
4) kokeilevuus, luovuus ja löytämisen ilo kaikkoavat ja henkilöstön työmark-
kinakelpoisuus vähenee.

Taulukko 7. Henkilöstöstrategia ja organisaation toimintatilanne
______________________________________________________________

MUUTOKSEN     MUUTOKSEN ENNUSTETTAVUUS
NOPEUS             
  Suuri                           Pieni
   Henkilöstöstrategista Suunnitteluaikaa on. 
         suunnitteluaikaa on.           Tavoitteiden määrittely on 
Hidas   Tavoitteiden määrittely vaikeaa. Rakenna
                    on helppoa.   laajaa monitaitoisuutta.                       
                   
                    Suunnitteluaikaa vähän.  Joustava osaaminen, ammatti-
Nopea       Lähitavoitteet näkyvissä,  ylpeys, meidän pumppu ja hyvä
                    reagointivalmiutta ja      mielentila ovat sopeutumista
                                itseluottamusta tarvitaan.   rakentavia ja nopeuttavia keinoja.

______________________________________________________________

Henkilöstöstrategian on ajallisesti kyettävä vastaamaan ”tässä ja nyt” esiinty-
viin haasteisiin. Sen avulla on kuitenkin myös kyettävä luomaan edellytyksiä 
tulevaisuuden menestykselliseen kohtaamiseen, vaikka näköala tulevaisuuteen 
olisikin sumun peitossa. Yleensä välittömät, korkeintaan vuoden aikajänteellä 
tulevat haasteet ovat selvillä tai ennakoitavissa.

Henkilöstövoimavaran valmentaminen kohtaamaan ennakoimattoman tule-
vaisuuden ammatilliset (tietotaito) ja asenteelliset (tahtotila) haasteet on haas-
tava tehtävä, sillä maali puuttuu. Kysymys kuuluu: miten varaudumme sellaisen 
varalle, jota emme tunne?
     Toivotut tietotaidon ja tahtotilan ominaisuudet on kyettävä tuottamaan 
henkilöstöstrategisen prosessin myötä ja tuloksena. Toiminnan onnistumiseksi 
tarvitaan visioita, näkymiä organisaation, henkilöstön, työurien ja ihmisten 
kehittämisen mahdollisuuksista ja keinoista. Kaikista tärkeimpänä pidän 
kuitenkin uskoa ihmiseen: vastavuoroisuuden voimaan, autonomiaan, itseoh-
jautuvuuteen sekä -vastuuseen. Ja taas kerran oleellinen kysymys on: viestivätkö 
prosessimme tätä? Väline viestii.
     Kun varaudutaan ennakoitavaan, on kustannus-hyötyarviointi toteutettavissa 
konkreettisesti. Ennakoimattomaan tulevaisuuteen varauduttaessa kustannus-
hyötyarviointi jää kovin yleiseksi. Sen perustana on kysymys: mitä meille voi 
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tapahtua, jos emme varaudu maailman yllättävään muuttumiseen? 
Juuri tuon selkeämmäksi ei kysymys tule. 

Paradoksaalisesti: me emme tiedä, mitä ennustamaton tuo tullessaan. Mutta 
tiedämme, millaiset prosessit ovat tehokkaita, kun varaudutaan ennakoimat-
tomaan. Prosessien löytämiseen vie yllättävän selkeä ja yksinkertainen kysy-
mys. Samalla se johdattaa keinovalikoiman äärelle. Kysymys kuuluu: milloin 
ihminen kykenee parhaiten kohtaamaan ja ratkaisemaan elämän mukanaan 
tuoman yllättävät haasteet? Tietysti silloin, kun hänen psyykkinen ja fyysinen 
vointinsa, henkinen kanttinsa, on kohdallaan.

Päätelmä: Organisaatio varautuu ennakoimattoman tulevaisuuden haasteisiin 
ja uhkiin parhaiten siten, että se ymmärtää henkilöstön hyvän työvoinnin itseis-
arvoksi. Tiedoiltaan, taidoiltaan ja sielultaan hyväkuntoinen henkilöstö, joka 
kokee työnsä merkittäväksi ja työyhteisönsä ”meidän pumpuksi”, on kultaakin 
arvokkaampi voimavara, kun muutoksen myrskypuhuri osuu. Ja juuri näitä 
syntyjä syviä on kirjamme koko ajan käsitellyt.

7.2 HENKILÖSTÖSTRATEGISTEN VALINTOJEN LUONNE
__________________________________________________

”Meille henkilöstöstrategia tarkoittaa tasan tarkkaan sitä, 
miten ihmistä tässä talossa kohdellaan”, 

totesi ison telakan henkilöstöjohtaja tutkimushaastattelussaan.
______________________________________________

Henkilöstöstrategia on valintojen tulos. Se on organisaation vastaus kysy-
mykseen ”miten täällä ihmisiä kohdellaan”. Aina henkilöstöä jollain tapaa 
kohdallaan. Jokaisella organisaatiolla on siten oma henkilöstöstrategiansa, 
joka päivittyy kyllä arjessa. Näin päädymme tärkeään havaintoon: tietoisesti 
rakennettu henkilöstöstrategia ei ole välttämättömyys vaan se on jo itsessään 
valinnan tulos! Ehkä keskimäärin pitää paikkansa, että mitä tietoisemmin 
henkilöstöstrategia rakennetaan, sitä parempi. Mutta tämä ei ole looginen 
välttämättömyys. 

Henkilöstöstrateginen prosessi on valinnan prosessia. Se on aina arvoihin 
perustuvaa työtä. Arvot vaihtelevat, mutta ne ovat aina kaikessa henkilöstö-
strategisessa työssä mukana. Tietoisesti rakennettava ja muovattava henki-
löstöstrategia asettaa organisaation maiseman ja työntekijöiden mielenmaise-
mat vaikutuksen kohteeksi. Tässä tietoisen tekemisen prosessissa kaivellaan 
aika ajoin ”syntyjä syviä”, muovataan organisaation ja työntekijöiden psykolo-
gisia ja sosiaalisia sopimuksia. Henkilöstöstrateginen muutostyöskentely ja 
muutosalttiuden tilaan asettaminen ovat rohkeita päätöksiä, mutta ne ovat 
valintoja eivätkä itseisarvoja sinänsä. 
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______________________________________________________________

Taulu 18. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 
                TERÄLEHTINÄ JA LUONNEHAHMONA

Henkilöstöstrategisten asioiden syvyyttä, monimerkityksellisyyttä ja toisaal-
ta käynnistyvien prosessien yllätyksellisyyttä havainnollistetaan vertauksella 
tulppaanien terälehtiin. Se voi tuntua tuntua naiivilta, mutta koen sen tunteik-
kaaksi ja merkittävyydeltään tiheäksi. Vertaus ihmisen luonnehahmon sosiali-
saatioteoreettiseen kehitykseen tuntuu kaukaiselta. Se kuitenkin vastaa siihen, 
miksi henkilöstöstrategia on aina aikansa, paikkansa ja historiansa ilmaus.

1) Olemassa oleva henkilöstöstrategia on miellettävä taideteokseksi. Organi-
saation ihmiset maalaavat. Kasvatustieteen professorina 1920–1950-luvuilla 
toiminut Juho Hollo (1959, 74) kuvasi: ”Kasviopin tutkijat tietävät, että luku 
kolme näyttelee tulppaanissa suurta osaa. ’Laskekaahan tulppaanien lehdet! 
Ja erehdystä välttääksenne repikää ensin terälehdet varovasti irti ja pankaa 
ne sitten sievästi pulpetin kannelle, jotta yksikään niistä ei katoa ja voitte ne 
tarkoin laskea!’ Mutta tämä ehdotus kohtasi vastustusta… Oli selvää, etteivät 
lapset tahtoneet rikkoa tulppaania. Joka tapauksessa he ilmankin saivat sel-
ville, että terälehtiä oli kuusi. He eivät aavistaneetkaan, millainen ristiriitaisten 
tunteiden meri tulisi heidän ylitseen, kun heille myöhemmin selviäisi, että 
kaikki tietäminen on hajottamista, ja kerran hajotettua ei voi milloinkaan enää 
liittää kokonaisuudeksi, joka kumminkin on elämän lopullinen ilmennys.” 

Päätelmä: Ihmetys ja hämmennys, vähättely ja torjunta ovat tietoisen henki-
löstöstrategian työskentelyprosessin luonnollisia piirteitä. Tiedostamisen 
jälkeen paluu vanhaan tuottaa kyynisen asenteen.

2) Kauan sitten edesmennyt sosiaalihistorioitsija Suolahti kuvasi ihmisyksilön 
kehityksen kielellisesti kauniisti 1920-luvulla, sisällissodan repimässä Suomes-
sa. Kuvaus osuu kohdalleen nykyisen empiirisen kehityspsykologian ja -sosiolo-
gian kanssa. ”Ihmisyksilö on henkisesti ja ruumiillisesti edellisten sukupolvien 
perintöä. Isän ja äidin ja näiden kummankin esivanhempien ominaisuudet ovat 
erikoisella ja edeltäpäin aavistamattomalla tavalla sulautuneet yhdeksi 
hänessä, tulleet hänen sielukseen ja ruumiikseen… Hän on omaa ympäristöän-
sä, omaa paikkakuntaansa, sitä mitä siellä on tapahtunut, ajateltu, puhuttu ja 
toimittu, mutta kaikkea tuota omassa ominaisessa muodossaan; hänessä on 
jäljet yhteiskunnallisista epäkohdista. Eikä hän voi luopua olemuksestaan eikä 
päästä ulkopuolelle itseään. Hän näkee aina niin kuin värillisten lasien läpi, 
jonka esi-isäin perintö ja ympäristön elämä ovat värittäneet: se on kaikkien 
hänen havaintojensa ja käsitystensä viimeinen mitta ja perustus.”

Päätelmä: Organisaatioiden historia, työelämän historia ja neuvottelusuhteet
ovat kaikessa mukana ja ajan historialliset arvot ovat aina läsnä. Ne ovat 
myös paikallisesti läsnä, minkä vuoksi henkilöstöstrategian suora 
kopiointi ei koskaan ole paras ratkaisu. Juurien tunteminen, sil-
mälasien näkeminen tuo valinnan vapauden mukanaan. Se 
auttaa myös päättelemään, mikä on mahdollista ja mikä ei. 
_____________________________________________________________
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Organisaatioissa yleinen johtamisohje kuuluu: ”Mieti tarkkaan ennen kuin muu-
tat toimivaa kokonaisuutta.” Hyvin toteutettuna henkilöstöstrateginen työ avaa 
aina organisaation vallitsevan tavan kohdella henkilöstöään. Ja kun vallitseva 
tapa – joka on uurtunut organisaatiokulttuuriin, tuottaa ja luo talon ilmapiirin 
– avataan, se joudutaan läpivalaisemaan. Tämä kerran syntynyt hienovarainen, 
sosiaalisesti hyväksytty ”näin meillä ihmistä kohdellaan” tapojen maisema-
hahmo on niin koordinoitunut verkkomainen kudelma, että sitä ei kyetä 
avaamisen jälkeen enää palauttamaan. 
     Hyvinkin toteutettuna henkilöstöstrateginen työ avaa siihen osallistuvissa 
ristiriitaisten tunteiden meren. Mitenkään itsestään selvää ei ole, että loppu-
tulos eli uusi henkilöstöstrategia olisi aiempaa parempi. Mutta kun sille tielle 
on päätetty lähteä, on se paras kulkea loppuun asti. Ihan yksinkertaisesti sen 
vuoksi, että kerran avatun Pandoran lippaan sulkeminen uudestaan ja kiinni 
pitäminen kuihduttaa. 

Henkilöstöstrategia on hyvä tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa. Parhaimmil-
laan tämä prosessi vahvistaa organisaation yhteisöllisyyttä, me-henkeä ja poru-
kan keskinäistä luottamusta. Henkilöstöstrategian tekeminen on itsessään 
henkilöstön organisatorinen oppimisprosessi. Työskentelyn tapa viestii. Toivot-
tua tahtotilaa harjoitellaan jo strategian työstämisprosessin avulla, ohessa ja 
tuloksena.
     Henkilöstöstrategisia valintoja ohjaavat organisaation arvot. Mikäli nämä 
arvot ovat niputettavissa yhdeksi ryppääksi, kutsumme arvoperustaa yksiulot-
teiseksi. Jos arvot sitä vastoin poikkeavat laadullisesti toisistaan, on kyseessä 
moniulotteinen arvoperusta. Näin muodostuu henkilöstöstrategisten valintojen 
luonnetta kuvaava nelikenttä. 

Taulukko 7. Henkilöstöstrategisten valintojen luonnetta 
kuvaava kehikko – tavanomaisempien näkemysten jäsennys
_______________________________________________________________

VALINTOJEN              VALINTOJEN KERROSTUNEISUUS
ARVOPERUSTA        
         Pieni                                 Suuri

Yksiulotteinen       Välitön hyöty määrää      Välittömän hyödyn lisäksi arvioidaan       
            ratkaisut, henkilöstö on    inhimillisen pääoman pitkän aika-
                   kustannustekijä                   jänteen tuottavuus

Moniulotteinen          Valinnat ovat sopimuksia,   Valinnan osapuolten vuoropuhelun
         joilla ongelmia poistetaan,  ja arvojen kokonaisuudesta syntyy
         muovataan tai lakaistaan    pitkän aikajänteen tuottavuus    

_______________________________________________________________

Tarkoituksenmukaisuuden ohella henkilöstöstrategisia valintoja ohjaa vaikeasti 
määriteltävä ajan henki. Se näkyy muotina ja sosiaalisina arvostuksina, oppeina 
ja ajassa elävinä konsultointituotteina. Näin saadaankin liikettä organisaatioon,
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mutta edes valmentavan johtamisen avulla ei pidä lähteä muuttamaan todelli-
suutta toiseksi puheen keinoin. Hallintotieteen syvimpiä tuloksia on, että 
toiminnan ohjausjärjestelmät tuottavat niitä vastaavan moraalin.
     Ajan henki altistaa meidät esimerkiksi olettamaan, että arvoperustaltaan 
moniulotteinen ja valintojen kerrostuneisuudeltaan suuri henkilöstöstrategia 
on laadukas. Vastaavasti kerrostuneisuudeltaan pieni ja yksiulotteinen hen-
kilöstöstrategia on laadultaan huonompi. Näin ei kuitenkaan ole. 
     Henkilöstöstrategian laadukkuus avautuu kun kysymme yksinkertaisen 
kysymyksen: luodaanko henkilöstöstrategian avulla työntekijöille sellainen 
organisaatiomaisema, jossa heidän on helppo suunnata tarmokkuutensa 
työntekoon? Tätä ydintä on koko tämä kirja käsitellyt. 

Työelämän todellisuudessa tehdään luultavasti yksiulotteisia ja kerrostumatto-
mia valintoja useammin ja herkemmin kuin olisi välttämättä tarpeen. Yksiulot-
teisten ja kerrostumattomien toimenpiteiden etu on välitön selkeys. Näkyvän 
tuloksen osoittaminen on henkilöstön kehittäjän työsuhdeturvan kannalta 
tarpeen etenkin tuulisina aikoina. 
     Tällöin katse kääntyy herkästi vanhoin ja perinteisiin ratkaisuihin. Tällöin 
on oltava konkreetisti määritelty tavoite. Jos tehtävänä on järjestää vuodessa 
tietty määrä koulutuspäiviä, niin työn välitön näkyvyys on suuri. Työn tulok-
setkin voidaan osoittaa: volyymi on koulutuspäivien määrä kerrottuna osallis-
tujien määrällä. Ja kun pikkaisen rukkaa, niin tuulisena aikana saatiin kurssi-
päivän keskimääräistä hintaa hieman puserrettua ala.

Henkilöstöstrategioihin kytkeytyvä sosiaalinen todellisuus on rönsyilevä, 
kaaosmainenkin. Tavallinen tapa rönsyilevän todellisuuden ymmärtämiseksi ja 
hallitsemiseksi on tarkastella sitä yhdestä näkökulmasta: henkilöstön kehittä-
jänä tehtäväni on edistää organisaatiossa työskentelevien ihmisten työsuoritus-
ten tehostamista.

Konsultointityössäni olen hämmästynyt valmiutta, jolla heikon tuloksen syyt 
sijoitetaan yksilöiden viaksi. Toki yksilöiden suoritustasot eroavat. Silti on 
ensiksi kysyttävä organisaation rakenteisiin liittyvä kysymys. Onko niin, että 
organisaation virittämät mielenmaisemat eivät mahdollista parempaa työtä? 
Onko niin, että työympäristön erilaiset, yksilöön kohdistuvat voimat kumoavat 
toisiaan? Nimeän kehittäjien ammattitaudiksi taipumuksen paikallistaa ongel-
mat yksilöiden ominaisuuksiksi. Jos supliikki ei toimi, on vastuu kuulijan. Jos 
työntekijä ei koe työniloa, on hänen persoonansa viallinen.

Ihmisen luontainen taipumus todellisuuden mahdollisimman yksinkertaiseen 
jäsentämiseen on siten yksi tekijä, joka altistaa lyhytjännitteisyyteen henkilös-
töstrategisissa valinnoissa. Yksinkertainen jäsennys toki on taloudellinen ja 
selkeä tapa. Virtaviivaistetaan niin paljon kuin on mahdollista. Mutta miten 
välttäisimme liiallisen virtaviivaistamisen, mistä sen edes tunnistamme? 

Uskoni mukaan henkilöstöstrategioissa virtaviivaistus on muodostunut 
esteeksi, rasitteeksi. Siitä on tullut niin voimakas oletus, että sekin pystyy 
piiloutumaan katseelta ja keskustelulta. Suorin polku kahden pisteen välillä ei 
aina ole oikea polku. Henkilöstöstrategisissa asioissa virtaviivaistus ehkäisee 
voimallaan ongelma-avaruuden luovaa kehystämistä, ilmiön rakenteen laadul-

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN



156 TYÖVOINTI – JUHA VARILA

lista hahmottamista innovatiivisesti. Katse on aidanseipäissä, ei kokonaisuuden 
dynamiikassa. Sen vuoksi emme näe kuin yhden, itsestään selvän polun. 

Kaksi muutakin asiaa vaikuttaa henkilöstöstrategisen ajattelun junnaavuuteen. 
Henkilöstöstrategisen työn tuottama lisäarvo havaitaan sitä helpommin, mitä 
selkeämmin, määriteltävämmin ja nopeammin toteutettavasta toimenpiteestä 
on kyse. Se havaitaan, sitä mitataan ja sitä arvioidaan, jolle on syy löydettävissä.
     Toinen ajattelun junnaavuutta tuottava tekijä on ikävä ja salakavala. Tiedon 
puute on siinä mielessä salakavala, että mitä suuremmasta tiedon puutteesta 
on kyse, sitä todennäköisemmin se jää havaitsematta. Laadullinen tiedon puute 
– asia on vieras, ennalta kokematon tai nimeämätön – jää kokijaltaan havaitse-
matta. Siten tieto on valtaa, erityisesti vaihtelevien näköalojen ja innovaatioiden 
valtaa.

VALINNAT VIRITTYVÄT SUUNNITTELUN KEHIKOIKSI

Henkilöstöstrategioita käsittelevässä kirjallisuudessa hahmotetaan kaksi erilais-
ta lähestymistapaa. Kaikki heti irti -lähestymistavassa painottuu välitön tehok-
kuus, maksimaalisen suorituksen varmistaminen ja työntekijän arvon sitominen 
näkyvään, mitattavaan tulokseen. Strategisessa inhimillisten voimavarojen 
lähestymistavassa painotetaan mitattavan tuloksen ohella hyvää työyhteisöä, 
työviihtyvyyttä ja -tyytyväisyyttä sekä ihmisen kasvua ja kehitystä. 

Kaikki heti irti -lähestymistapa on helppo esittää negatiivisessa sävyssä. Se on 
kuitenkin kansainvälisesti sovelletuin lähestymistapa, ja siten varmasti toimi-
va. Pidän sen parhaimpana puolena selkeyttä ja rehellisyyttä. Työnantajan ja 
työntekijän välinen sosiaalinen sopimus vaihdon säännöistä on yksiulotteinen 
ja kummankin hyväksymä. Suomalainen sananlasku toteaa sen ”työ tehrään 
niinku palkkaa vastaan”. Työntekijä on väline, jonka tehtävä on tuottaa ja 
välineenä työntekijä mittaa arvonsa palkassa. 

Lähestymistavan ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset ovat selkeitä. Jokainen maksi-
moi oman etunsa. Yhteiskunta ja organisaatiot koostuvat yksilöiden joukoista, 
ryhmistä, joiden edut ovat keskenään ristiriitaisia. Kuka saa mitäkin – jako 
tapahtuu valtataisteluna. Valtataistelun keinot, välineet ja muodot ovat moni-
mutkaisia ja usein hyvinkin piileviä mutta jatkuvasti olemassa. Klassinen, 
mutta edelleen ajassa hyvin elävä kuvaus valtataistelusta on professori 
Matti Kortteisen teos Kunnian kentät (1992). 

Henkilöstöstrateginen suunnittelutyö ohjautuu kaikki heti irti -lähestymis-
tavassa perinteisestä tavoite-keinojaottelusta. Suunnittelu etenee vaiheittain 
1) selvitetään, millaisia haasteita organisaatio kohtaa lähitulevaisuudessa, 
2) selvitetään, mikä on onnistuneen haasteisiin vastaamisen kriteeri, 
3) muunnetaan haasteet henkilöstöön kohdistuviksi tulevaisuuden vaatimuksiksi, 
4) selvitetään henkilöstön nykyinen tila ja 
5) verrataan vaatimuksia ja nykyistä tilaa toisiinsa. 
Niiden erotuksista määritetään, mitä henkilöstöstrategian alueita on painotet-
tava. Tapa voidaan nimetä henkilöstöstrategian vähennyslaskumenetelmäksi. 
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Valtaosin kyse on tuiki tavallisesta, lähinnä raakaa työtä vaativasta suunnittelu-
työstä. Uutta tämänkaltaisessa henkilöstöstrategisessa ajattelussa on vaade, 
että henkilöstön valintaa, ohjausta, arviointia, palkitsemista, kehittämistä sekä 
vuorovaikutusta on tarkasteltava kokonaisuutena, joka on enemmän kuin 
osiensa summa. Jokaisen tekijän on vedettävä tai työnnettävä henkilöstöä 
samaan suuntaan: maksimaaliseen työsuoritukseen. 

Strateginen inhimillisten voimavarojen lähestymistapa on ”yleishumaanina”
ajattelutapana vaikeampi esittää negatiivisessa sävyssä. Sitä ohjaavat pää-
määrät ja arvot ovat sellaisia, että käytännössä lähes jokainen kykenee ne 
helposti hyväksymään. Sen markkinointikelpoisuudessa ei ole huomautetta-
vaa. Kriittiset tutkijat korostavat, että pehmeyden, sitoutumisen ja empatian 
myötä työnantajalle suodaan aiempaa laajempi tila kajota ihmisen sisimpään. 
Hyvän työsuorituksen lisäksi arvioidaan myös arvoja ja persoonallisuutta.
     Tuossa terävyyden verhoutumisessa pehmeyden kaapuun voikin piillä 
tämän lähestymistavan suurimmat ongelmat ja puutteet. Voidaan esimerkiksi 
virittää mielikuva, että monet isot työntekijä-työnantajasuhteisiin liittyvät kysy-
mykset ovat parhaiten ratkaistavissa kahdenkeskisesti neuvotellen. Eturistirii-
dat ja valtataistelut ovat vain kypsymättömien ihmisten rajoittunut näkökulma 
yhteiseen ponnisteluun ja yhdessä tuotetun menestyksen jakamiseen.
     Strategisessa inhimillisen voimavarojen johtamisen näkökulmassa on siten
mukana – piilevästi tai näkyvästi – tekijöitä, jotka altistavat tai jopa aiheutta-
vat todellisuuden vääristymistä. Jos jokaista vaaditaan sitoutumaan henkilöstö-
strategiaan ja korostetaan sen olevan yhteisen keskustelun tulos, joutuvat 
toiset antamaan periksi. Mikäli kuitenkin vaaditaan yksimielisyyttä ja kiitolli-
suutta, ajaudutaan toistelemaan merkityksettömiä lauseita, mantroja, niiden 
itsensä vuoksi. Keisarin vaatteet pysyvät päällä.

Teoksen kirjoittaja uskoo seuraavaan: niin yksilön ja organisaation kuin lyhyen 
ja pidemmän aikajänteen näkökulmasta suurin kokonaishyöty löytyy näkökul-
mien välisestä vuoropuhelusta. Työelämässä on pysyviä etujen vastakkaisuuk-
sia, puhutaanpa sitten työnantajan ja työntekijän välisistä neuvottelusuhteista 
tai esimies-alaissuhteista. Myös organisaation sisällä esiintyy eri yksiköiden 
välisiä kilpailutilanteita, joissa toisen etu on toisen tappio. Ristiriidat eivät 
koskaan poistu täysin. Niiden piilottaminen tai torjunta on aina pidemmän 
vahingollista. Kun työskennellään jämäkästi ja jäntevästi, reilusti ja avoimesti, 
saavutetaan keskinäinen kunnioitus ja luottamus. 

Strateginen inhimillisten voimavarojen johtaminen nojaa konkreettisiin 
periaatteisiin, joihin kirjoittajana uskon. Seuraavassa luvussa esittelen nuo 
periaatteet ja niistä johdetut työskentelyohjeet. Jo nyt on erittäin selvästi 
tiedostettava seuraava asia: periaatteet ovat niin vaativia, että ne eivät voi elää 
epäluottamuksen kulttuurissa. Sen vuoksi on epäluottamuksen kulttuuri puret-
tava ensiksi ja vasta sitten on aika aloittaa henkilöstövoimavaran strateginen 
johtaminen.
     Mistä sitten tunnistaa epäluottamuksen kulttuurin, joka toimii esteenä 
uskon, toivon, sitoutumisen ja yritteliäisyyden kehittymiselle? 
Kokemukseni mukaan julkisessa hallinnossa pitkälle kehittynyt epäluottamuk-
sen kulttuuri näkyy pelkistettynä seuraavassa kuvauksessa: Organisaatiossa 
on selkeästi määritetyt vastuualueet. Paperilla linjaorganisaatio näyttäytyy 
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selkeänä. Kuitenkin todellisessa päätöksenteossa on tapana hoitaa asioita 
linjaorganisaation ohitse. Tällöin yksiköiden toiminnalliset raja-aidat murene-
vat, asioita yksinkertaisesti junaillaan ohitse linjarakenteen. Valtarakenteen 
selkeys murenee. Ihmiset alkavat seurata, kuka puhuu missä ja milloin, 
erityisesti kenen kanssa. Kuhina käynnistyy. Ja kaikki epäilevät toisiaan. 

7.3 VIISI SÄÄNTÖÄ
__________________________________________________

Pohdiskelevan alun jälkeen esitettävät viisi sääntöä ovat selkeitä. Ne on 
kuitenkin liitettävä osaksi tämän teoksen sanomaa. Sen vuoksi lyhyt reseptien 
esittely ei ole hyvä ratkaisu. Säännöt on alustettava ja sääntöä on selitettävä. 
Henkilöstöstrategian yksiulotteisen ja moniulotteisen lähestymistavan yhdis-
täminen vaatii runsaasti työtä ja henkilökohtaista vuorovaikutusta, lobbailua 
sekä taitoa ohjailla ja elää keskeneräisyydessä.

Syvimmiltään siinä on kyse organisaation toimintastrategian ja henkilöstö-
strategian välisestä suhteesta: onko henkilöstöstrategia alisteinen, saman-
tasoinen vai toimintastrategiaa ohjaava. En yritä ratkaista kysymystä miekal-
la halki sivaltaen vaan ajallisesti asian kiertämällä. Lyhyellä aikajänteellä toi-
minnalliset valinnat ohjaavat henkilöstöstrategiaa. Keskipitkällä aikajänteellä 
ne ovat samantasoisia ja pitkällä aikajänteellä henkilöstöstrategia on organi-
saation tulevaisuuden määrittäjä. Ja vielä paradoksaalisesti niin, että mitä 
ennakoimattomampi on tulevaisuus, sitä voimakkaampi määrittäjä 
henkilöstöstrategia on.

Henkilöstöstrategian perusteet ja henkilöstöstrategisten valintojen luonne ovat 
konsernin ja organisaation johdon tahdonilmauksia. Ne määrittävät, jäsentävät 
ja aitaavat tavan, jolla ihmistä kyseisessä organisaatiossa kohdellaan. Tämä on 
tärkeätä huomata: henkilöstöstrategia on aina johdon vastuulla. Johto ei 
vapaudu vastuustaan edes täydellisessä delegoinnissa: ”hoitakaa homma 
miten haluatte” – eli antaa mennä -politiikka on sekin valinta ja tahdonilmaus. 
     Johdon määrittämät henkilöstöstrategiset reunaehdot voivat olla kapeita 
tai laveita. Henkilöstöstrategiset valinnat valutetaan askel askeleelta kohden 
työntekijän työympäristöä. Samalla valinnat konkretisoituvat. Perinteisessä 
tuotantolaitoksessa henkilöstöstrategian ydin pelkistyy kysymykseen: miten 
saadaan työvoima jaksamaan työskennellä riittävän tehokkaasti siten, että hen-
kilöstön vaihtuvuus organisaatioissa ei muodostu kestämättömän suureksi.

Nopealiikkeisessä, dynaamisessa, yhä enemmän tietoon ja persoonallisiin 
ominaisuuksiin perustuvassa työssä kaivataan moniulotteisempaa lähestymis-
tapaa. Työ on muuttunut monipuoliseksi, laaja-alaiseksi, verkostoitumista ja 
keskeneräisyyden elämisen taitoja vaativaksi. Henkilöstöstrategian avulla on 
kyettävä tukemaan konkreettisen työsuorituksen vaatimuksiin vastaamisen 
lisäksi myös persoonallisten, sosiaalisten ja ammattitaidollisen valmiuksien 
kehkeytymistä, kiinteytymistä ja muovautumista. Myös strategiatyössä on opit-
tava hyväksymään jatkuva keskeneräisyys – sitä kai se ihmisen uusiutuminen 
vaikeasti hallittavassa, turbulentissa ympäristössä edellyttää ja on!
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Henkilöstöstrateginen suunnitteluprosessi on moniulotteisten haasteiden 
maailmassa rakennettava aiempaa omaehtoisemmin. Jos muottiajattelu ei ole 
oikea näkökulma, silloin sen on näyttävä myös henkilöstöstrategisen työsken-
telyprosessin luonteessa. Keskeneräisyydestä tulee viesti: me teemme asiat yh-
dessä, paikallisesti soveltuvaksi. Toki henkilöstöstrategia edelleen valutetaan, 
yleisestä paikalliseen. Mutta samalla siitä muodostuu uusia haaraumia. Uudet 
virrat ja pienemmät purot hakevat oman uomansa. Siis perusteet konsernis-
ta, konkretisointi divisioonissa, täsmennys osastoissa ja lopuksi sovellukset 
tuotannossa. 

Näin pääsemme viimeinkin lopulliseen henkilöstöstrategian suunnittelu- ja 
toteutusprosessin määritelmään: Henkilöstöstrateginen suunnittelu- ja toteu-
tusprosessi on kuin iso suppilo. Aluksi reunat ovat laveat, mutta ne lähestyvät 
toisiaan sitä enemmän, mitä lähemmäksi työntekijän arkea tullaan. Jokainen 
henkilöstöstrateginen valinta on sitova ratkaisu, joka on toteutettava, mutta to-
teutuksen tapa on paikallisesti sovittavissa. Suppilovertaus on paitsi konkreti-
soiva, myös abstraktisuutta kasvattava. Vertaukseen nimittäin kytkeytyy oletus 
ajan spiraaliluonteisuudesta sekä syklisyydestä!

Hetkinen, nythän kirjoittaja rupeaa syleilemään mystisiä aikatodellisuuksia 
ja muuttamaan käsitystämme ajan lineaarisuudesta. Niinpä tekee. Olemme 
aiemmin käsitelleet työntekijän mielenmaiseman rakentumista; olemme pohti-
neet organisaatiota esteettisenä maisemana. Olemme myös teoreettisesti ja 
konkreetisti kuvanneet, miksi työvointi on elimistön vastaus ajallisesti kerros-
tuvaan työympäristön ärsykepommitukseen. Nyt voimme päätellä hämmästyt-
tävän yksinkertaisen päätelmän: Ihmisen elimistöllisen ja mielellisen muistin 
vuoksi jokainen hänen kohtaamansa henkilöstöstrateginen toimenpide on yksi 
piste kovin monitasoisesti määräytyneessä ajallisessa koordinaatistossa. Jokai-
nen ratkaisu on kirjoitettu historiassa ja määräytyy tulevaisuudessa uudeksi.

1) Selvitä henkilöstöstrategian kokonaisuus. Mielikuviin ei tule tyytyä vaan 
täytyy ottaa selko nykytilasta. Käytännössä tällöin on selvitettävä henkilöstön 
ohjaus-, valinta-, arviointi-, palkitsemis- ja kannustamis- sekä kehittämisjärjes-
telmien nykyinen toimivuus. 
     Väline on viesti. Hyväkin pyrkimys torjutaan helposti, jos se esitetään harkit-
semattomasti tai liian aikaisin. Henkilöstöstrategian työstöprosessiin kuulu-
vaan tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen kannattaa varata paljon aikaa. 
Yhdessä suunnittelu ja yhdessä tekeminen ovat parasta valvontaa silloin, kun 
halutaan ihmisten käyttävän koko osaamistaan ja henkisiä voimavarojaan 
työssään. Organisaation sisäisten kuuntelu- ja keskusteluyhteyksien avaami-
nen onnistuu vain kärsivällisesti taitoja rakentaen ja yhdessä toimien.
     Henkilöstöstrategian työstäminen ei ota luontuakseen, ellei prosessilla ole 
omistajaa. Hänellä on oltava henkilöstöstrategisen asiantuntemuksen lisäksi 
kenttätuntuma eli näkemys siitä, mikä tässä organisaatiossa on mahdollista 
tai edes kuviteltavan rajoissa olevaa. Mikäli halutaan yksikön henkilöstön si-
toutuvan strategiaan, on kussakin tulosyksikössä kyettävä kuulemaan kaikkia. 
Vasta näkemysten kokonaisuudesta voidaan päätellä henkilöstöstrategisten 
keinojen nykytila.
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2) Pidä henkilöstöstrategia yksinkertaisena. Henkilöstöstrategian keino-
valikoima on laaja. Kaikkea ei tarvitse tai yleensä edes kannata toteuttaa 
kerralla. Kun työskentelyn ala laajenee, sisältö herkästi vesittyy. Tulosyksikön 
toiminta jatkuu tavallisesti vuoden tai kahden päästäkin. Työskentelyaikaa on 
siten tulevaisuudessakin.
     Henkilöstöstrategian yksinkertaisuus ei tarkoita ajattelun yksinkertaisuut-
ta. Se on uskallusta: uskalletaan valita ja priorisoida, painottaa tekemisiä ja 
tekemättä jättämisiä. Kampanjamainen eteneminen on osoittautunut käytän-
nössä toimivaksi. Vuositasolla tulosyksikkö ei kestä kuin korkeintaan kaksi 
painopistealuetta, joissa henkilöstöstrategiaa kehitetään. Ja suositukseni on 
tasan yksi.
     Vuosittain henkilöstöstrategian painopistealueet, keihäänkärjet, vaihtelevat. 
Keihäänkärkien vaihtelu on hyvä hahmottaa ajallisesti pidemmässä katsannos-
sa. Näin työskentelyyn muodostuu ennakoitavuutta ja jatkuvuutta. Sitä vastoin 
varsinainen työskentely eli painopistealueilla eteneminen, toteutetaan ajalli-
sesti lyhyemmässä suunnitteluperspektiivissä, yleisin aikajänne on noin vuosi.

Henkilöstöstrategisen konsultointikokemukseni perusteella vaikuttaa siltä, 
että työskentelyä aloittavat organisaatiot suhtautuvat asiaan liian kunnian-
himoisesti, ja toisaalta välinpitämättömästi. Tietyn vuoden painopistealueiksi 
valitaan konsultin ohjeista huolimatta työsuhteen ehtojen uudistaminen, johta-
mistavan vaihtaminen, kannustavan ja kehittävän työyhteisön tuottaminen. 
Liiallista kunnianhimoa – kyllä, jos aikomukset ovat todellisia. Välinpitämät-
tömyyttä ja hienon ajatuksen likaamista, jos pyrkimyksenä onkin tuottaa vain 
kaunis suunnitelmapaperi osoittamaan organisaation ajanmukaisuutta. 
     Henkilöstöstrategia on riittävän yksinkertainen, kirkas ja terävä silloin, kun 
sen erityinen osa kyetään esittämään enintään kahteen sivuun kiteytettynä. 
Päämäärät, pyrkimykset, toteutustavat ja kriteerit on yksinkertaisesti kyettävä 
esittämään nasevasti ja konkreettisesti. Muuten ei strategian jalkautus onnistu 
eikä henkilöstöstrategia avaudu henkilöstöjohtamisen apuvälineeksi. 
     Lyhyttä kuvausta tukemaan on hyvä laatia erillinen valintojen perusteluosa. 
Tämä yleinen osa, jota ei vuosittain uudisteta, kannattaa kirjoittaa pohtien eikä 
julistavasti. Se nimittäin osoittaa hankitun tiedon, yhdessä rakennetun polun 
varrella kohdatun. Tämä yhdessä mietitty ja pohdittu jää näin tulevaisuuden 
informaatiovarastoksi, organisaation historiallisen muistiin. Sen vuoksi on 
tärkeätä, että siinä käsitellään ristiriidat ja särmät kunnolla: valintojen vai-
keuksien jäsennys opettaa enemmän tulevaisuuden varalle kuin niiden perus-
teleminen ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi. Menestystarinoita on maailma jo 
pullollaan.

3) Tulosyksikön henkilöstöstrategian ja muun organisaation toiminta- ja 
henkilöstöstrategian yhteydet on selvitettävä. Tämä on henkilöstöstrategian 
viidestä ohjeesta luonnollisimmin ja ehkä jopa vaihtoehdottomimmin toteutu-
va. Ongelmat ovat käänteisiä – tulosyksikkö omaksuu organisaation henki-
löstöstrategiset perusvalinnat sellaisenaan eikä työstä, räätälöi niitä omaan 
toimintatodellisuuteensa ja tulosyksikkömaisemaansa sopivaksi. Toimintamal-
lit eivät aina ole niin selvästi ylhäältä rajattuja tai annettuja kuin perinteisessä 
organisaatiokulttuurissa äkkipäätään ajattelisi.
     Ratkaisujen kopiointi muualta on virhe. Joskus kutsutaan kauniisti ver-
rokkien tarkasteluksi, jolloin kyse on ”benchmarkkauksen” sanalla ratsas-
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tamisesta. Ison organisaation henkilöstöjohtaja totesi kirjoittajalle haastatte-
lussa aikoinaan: ”Suurin virhe henkilöstöstrategian laatimisessa on, että se 
kopioidaan suoraan kilpailijalta. Kuvitellaan, että se sopii meille, jos sopii 
kaverillekin – tekemättä sitä hirveen kovaa työtä, että paneutuu oman yritys-
toiminnan tavoitteisiin ja erityispiirteisiin. Pitää olla jokaiselle yritykselle 
erilainen.” Henkilöstrategisen suppilonäkemyksen omaksuminen auttaa tässä. 
Pääkonttori asettaa rajat ja reunaehdot. Ne hyväksytään. Niiden sisällä kukin 
tulosyksikkö hakee itselleen sopivan henkilöstöstrategisen toimintakulttuurin, 
joka saa paikallisista erityistekijöistä oman vivahteensa.

4) Kustannukset ja hyödyt on ennakoitava, arvioitava ja eriteltävä. 
Oli tarkastelun aikajänne lyhyt tai pitkä, niin henkilöstöstrategisen työn pää-
määränä on muokata ja tukea henkilöstöä organisaation menestystekijänä, 
strategisena kilpailuetuna. Pidemmän aikajänteen henkilöstöstrategiset 
valinnat perustuvat osaksi sellaisiin arvoihin, joiden vaikutusta ei ennakolta 
pysty arvioimaan. Ne ovat olettamuksia eli uskonvaraisia kuvitelmia siitä, että 
tämänkaltaisten asioiden pitäisi pitkällä aikajänteellä, monipuolisin kriteerein 
mitattuna, tuottaa paras kokonaishyöty nykyisessä markkinatodellisuudessa. 
Kilpailutilanteessa pehmeät arvot on helppo sivuuttaa. Ehkäpä pehmeät arvot 
saavat ansaitsemansa painoarvon, jos organisaation arvoja muotoavat pääsevät 
kysymään konkreettisesti esimerkiksi: mitä talolle tapahtuu, jos kyräilemme 
emmekä arvosta toisiamme? Idealistisen kuuloista, kannattaa kuitenkin 
kokeilla.
     Sitä vastoin vuositasoisessa, kampanjamaisessa henkilöstöstrategisessa 
työssä periaate osuu. Kustannusten ja hyötyjen tarkkaan arviointiin ja eritte-
lyyn kyetään silloin, kun toiminta on huolellisesti suunniteltu. Kyky kustan-
nusten ja hyötyjen erittelyyn osoittaa, että työskentelyprosessi on tavoittanut 
riittävän konkreettisuuden eikä rakenna tuulenlinnoja. Samalla se osoittaa 
oleellisia kohtia, joihin toiminnan tuloksellisuuden arviointi kohdistetaan.

Tiivistäen: henkilöstöstrategian toimivuutta on mitattava ja mittaamistavan on 
näyttävä jo toiminnan alkumetreiltä. Mittaaminen pakottaa suunnitelmat todel-
lisuudeksi, tai ainakin siihen vaikuttamisen aidoksi yritykseksi. Ilman mittaa-
mista on vaikea saavuttaa tuloksia sekä onnistuneisuuden ja ammattiylpeyden 
kokemuksia. Henkilöstön taitotiedon ja tahdon käytön varaan rakentuvalle or-
ganisaatiolle on elämän ja kuoleman kysymys, että henkilöstössä yleistyy tunne 
”me teimme sen, olemmepa me taitavia ja hyviä”. Tämän yleistyneen tunnetilan 
tuottaminen on luonnollisesti yksi keskeisiä henkilöstöstrategisen prosessin 
todellisia tuotteita. Se ei taivu kustannus-hyötyanalyysiin mutta työprosessin 
oheistuotteena se saattaa olla kaikkia muita vaikutuksia tärkeämpi kilpailuetu.

5) Herätä ja esitä uusia kysymyksiä. Julkisen hallinnon perinne painottaa 
edustuksellista suunnitteluprosessia. Nykyinen aika painottaa mitattavuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kaikkien osallistumista itseään, työtään ja työympäristöään kos-
keviin asioihin. Niinpä henkilöstöstrategisessa suunnittelu- ja työstämisproses-
sissa näkyvän tuotteen merkitys painottuu liiaksi. Kirjoitettu asiakirja, julkinen 
dokumentti, käy tärkeämmäksi kuin todellisuudessa tapahtuva teko. Kuitenkin 
jos aidosti lähdetään hakemaan uudistuksia, tuotekehittelyä, kustannussääntö-
jä, hyvää työvointia ja työniloa, on prosessi näkyvää paperituotetta tärkeämpi. 
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Pääsääntöisesti jokainen on oman työnsä asiantuntija. Annetaan siis asiantun-
temukselle sille kuuluva paikkansa eikä kahlehdita työnteon intoa erilaisten 
selontekojen ja raporttien hetteikköön. Henkilöstön asiantuntemukseen luotta-
mista on myös se, että annetaan ihmisten tehdä eikä koko ajan pyritä erilaisten 
hallinnollisten kokouskäytäntöjen avulla tapahtuvaan vertaiskontrolliin. 

Vertaiskontrollinkin käyttäminen vieraannuttaa ihmisiä työnteon mielekkyydes-
tä ja siirtää sisäisen motivaation ulkoapäin ohjautuvaksi tai juonitteluun, kateu-
teen suuntautuvaksi. Työprosessi ja kokemuksellisesti itsenäinen työ ei tällöin 
enää toimi innostuksen virittäjänä. Olen työskennellyt kahdessa julkisessa 
organisaatiossa, joissa mielestäni on vallinnut epäluottamus kaikkien välillä. 
Keskustelukulttuuri on suosinut epäluottamusta. Kun kaikki lausuvat mielipi-
teitään, ei loppujen kenelläkään ole omaa työtehtävää, tonttia, jota voisi hoitaa 
– oman työnsä psykologisena omistajana. On ikävä seurata tilanteita, joissa 
demokratian varjolla kuka tahansa on voinut vaikuttaa kenen tahansa työhön. 

Jos päätöksiä erilaissa työryhmissä, demokratiaryhmissä, valvonta- ja seuran-
taporukoissa ylipäätään syntyy, ne syntyvät vahingossa toveri-ideoinnin tulok-
sena. Organisaation toiminnan tavoitteisuus, mitattavuus, seurattavuus ja 
tuloksellisuus kärsivät. Sen seurauksena työnilon ja ammattiylpeyden mah-
dollistavat onnistumisen ja sitoutumisen edellytykset heikkenevät, ihmiset 
katkeroituvat ja muuttuvat välinpitämättömiksi nihilisteiksi. Kokemukseni ja 
päätelmäni julkisen hallinnon virastodemokratiasta ovat kovin karut. 

Henkilöstöstrategia on yhteisyyden työväline. Sen asiakas ja omistaja on tulos-
yksikön henkilöstö. Yleisen hyväksymisen ja siihen sitoutumisen ehtona on 
henkilöstöstrategian julkinen ruotiminen, asiakaspalautteen kerääminen – siis 
keskustelu ja uusia uria avaava luova väittely. Asiakas ei välttämättä ole aina 
oikeassa; asenteellisena lähtökohtana väite lienee kuitenkin toimiva.

Henkilöstöstrategisen työn tuloksien on kannettava vuosikausia. Keskeiset 
periaatteet ja valinnat joiden avulla organisaatio vastaa kysymykseen ”miten
ihmistä tässä organisaatiossa kohdellaan” kantavat vuosia, joskus jopa vuosi-
kymmeniä. Tämä onkin luontevaa, sillä loppujen lopuksi henkilöstöstrategian 
onnistuneisuuden mittaa molemminpuolinen reiluuden kokemus. Henkilö-
strategiset hienosäädöt, päivitykset, voidaan sitä vastoin tehdä vuosittain. 

Henkilöstöstrategian toimiessa hyvin työantaja yleensä kokee työntekijät 
luotettaviksi, asiallisesti palkatuiksi ja motivoituneiksi. Ja työntekijät kokevat 
työnantajansa siten, että ”meidän talossa toimitaan näin, työnantaja on ihan 
reilu ja katsoo meidänkin kannalta asioita eikä aina pelkästään tarjoa piiskaa”. 
Kun tuollainen tunnekokemus vallitsee, on organisaation esteettinen maisema 
kunnossa. Ja työntekijän mielenmaisema tekee helpoksi käyttäytyä tavalla, joka 
sopii lyhyen ja pitkän aikajänteen arvonmuodostukseen. 
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7.4 UNELMAA JA REALISMIA
______________________________________________________________

Ajaako ihmistä puute vai aate?  
Henkilöstöstrategia on organisaation tapa.  

Teoriat ja ajattelutavat ovat linssejä, joiden lävitse katsomme  
henkilöstöstrategiaa. Ne ovat aina värittyneet.

______________________________________________

Ei ole vain yhtä ja oikeaa henkilöstöstrategisen ajattelun ihmis- ja yhteiskunta-
käsitystä. Sen vuoksi henkilöstöstrategisessa ajattelussa on erilaisia, toisiinsa 
kytkeytyvien valintojen tihentymiä. Niissä käsitykset hyvästä työympäristöstä, 
ihmisen olemuksesta, tavoiteltavista arvoista ja johtamisen keinoista ovat 
pitkälti samansuuntaiset.
     Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen ja kehittäminen (SHRMD-
ajattelu) on yksi tällainen ajattelun tihentymä. Ajattelutavassa korostetaan 
vastavuoroisuutta, reilua kohtelua, inhimillisen pääoman monimuotoisuutta 
ja sen itseisarvoisuutta. Työntekijän ja työnantajan etujen yhtenevyyttä koros-
tetaan. Valtataisteluiden, etujen eriytyvyyden ja epäreilun kohtelun yleisyys ja/
tai luonnollisuus sivuutetaan. Kun vielä lisätään mukaan arvoiksi esimerkik-
si itseohjautuvuus, työn mielekkääksi kokeminen sekä molemminpuolinen 
sitoutuminen, niin kokonaisuus on kaunis ja tunteisiin vetoava!

Henkilöstöstrateginen käsitteistö on vakiintumatonta. Erilaisin kirjainyhdistel-
min puhutaan samasta asiasta ja toisinaan samat kirjainyhdistelmät tarkoitta-
vatkin eri teksteissä eri asioita, erilaista ajattelun tapaa nimityksen samuu-
desta huolimatta. Paljon käytettyjä yhdistelmiä ovat esimerkiksi HRM, HRD, 
HRMD, SHRM, SHRMD. Kyse on kuitenkin aina henkilöstövoimavaran 
ohjaamisesta. Pelkistetyimmillään toiminnan nimi on Human Resource 
Management. Mikäli halutaan korostaa kehityssuuntautumista, niin liitetään 
kirjainyhdistelmään D (development). Jos halutaan korostaa käsiteltävän asian 
ajanmukaisuutta tai tärkeyttä, liitetään kirjainyhdistelmään ensimmäiseksi 
kirjaimeksi S (strategic). Alueen käsitteistössä S-kirjaimen käyttö näyttää 
jatkuvasti lisääntyneen ja on nykyisin suosituin avaus. 

SHRMD-ajattelussa nähdään, että hyvä työyhteisö, yksilön kunnioittaminen 
ja työsuorituksen tehokkuus ovat toistensa edellytyksiä. Kyseessä on samalla 
organisaation näkökulmasta strategisen kielen ja strategisen ajattelun tason 
valinta ”oikeaksi opiksi” organisaatioiden henkilöstön kohtelussa. Keskeisiksi 
toiminnan päämääriksi asetetaan sitoutuneisuus, korkea laatu, toiminnallinen
joustavuus. Näin tuloksellisuuden ja tehokkuuden kysymykset kääntyvät 
joko–tai-tyyppisestä edunvalvonnasta sekä–että-tyyppiseksi yhteisen edun 
hakemiseksi.
     Tässä teoksessa SHRMD-ajattelua on sovellettu julkishallinnon kehittämi-
sen työvälineeksi, samalla kuitenkin teoreettisesti perustellen ja lukijalle 
ajattelun haasteita tarjoten. Tutkijana olen koko ajan vaikeuksissa SHRM-
ajattelutavan kanssa. Sen arvoihin ja tavoitteisiin uskon: vapaus, luovuus, 
itseohjautuvuus, mielekkääseen työhön ja arvoihin sitoutuminen sekä 
empaattisuus ja oikeudenmukaisuus ovat mielestäni täysin terveen aikuisen 
ihmisen luonnollisia ominaisuuksia. 

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN
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Toisaalta, kyllä sekä tutkimus että arkikokemus osoittavat organisaatiot raa-
dollisiksi ja ihmisten pienten motiivien voimakkuuden. Taustaltani aikuiskas-
vatustieteen professorina tämä kysymys mielestäni on samalla syvä kasvatus-
filosofinen kysymys. Onko kasvattajalle parempi, jos hänen ihmiskäsityksensä 
eli käsitys kasvatettavasta on optimistisempi kuin reaalitodellisuus antaisi ai-
hetta? Olen vuosien saatossa päätynyt sille kannalle, että on parempi. Kasvat-
taja, henkilöstön kehittäjä tarvitsee uskon – hän tarvitsee aatteen paremmasta. 
Arkitodellisuuden ja raadollisuudenkin näkeminen kuitenkin auttaa välttä-
mään pahimmat pään kiveen hakkaamiset. Ja toisaalta auttaa iloitsemaan 
pienemmistäkin edistysaskeleista. 

SHRMD-ajattelutavan arvot ja ideologia jäsentyvät neljän unelman, vision ja 
myös toiminnallisen ohjeen varaan. Kutakin tarkastellaan seuraavassa teks-
tissä siihen syvällisemmin paneutuen ja pohtien. Yritän siten kuvata unelman 
niin, että se tuntuu lukijasta ymmärrettävältä, kenties jopa mielekkäältä. Yritän 
kirjoittajana välttää unelmaan kohdistuvan kyynisyyden tihkumisen tekstiin; 
unelmia tarvitaan sillä ilman niitä on vielä vaikeampi elää ja löytää työstään 
mieli ja merkitys. (Useimmat näistä unelmien yhteydessä kuvattavista asioista 
on jo aiemmin esitetty kirjassani. Valitan päällekkäisyyttä, mutta en löytänyt 
muutakaan tapaa esittää ja arvioida kootusti SHRMD-ajattelutavan unelmia ja 
niiden taustaa.) 

VALVONNASTA LUOVUUTEEN JA ROHKEUTEEN 

Organisaatioiden käyttämät valvontakeinot voidaan pääpiirteittäin ryhmitellä 
pakkovaltaan, taloudelliseen tai normatiivis-sosiaaliseen valtaan liittyviksi. 
Vallankäytöllä on aina seurauksensa. Määräily, uhkailu, piiska ja ruoska toki 
nostavat tehokkuutta, hetkellisesti ja niiden näkösällä olon ajaksi. Pakkovallan 
käyttö vieraannuttaa aina ja siten ehkäisee sitoutumisen organisaation etuun 
tai toiminta-ajatukseen. Pakkovallan käyttö ei edistä organisaatioiden oppi-
miskykyä. Vallanhaltija määrittelee todellisuuden luonteen ja tuotteiden omi-
naisuudet. Organisaation ulkopuolisen toimintatodellisuuden muutossignaalit 
tunnustetaan, jos ne sopivat vallanhaltijan ennakkokäsityksiin. Ristiriitaista 
ärsykeaineistoa ei hyväksytä, minkä seurauksena organisaatio vieraantuu 
toimintaympäristöstään.

Taloudellisilla kannustimilla kyetään vaikuttamaan henkilöstön työtehoon 
pakkovaltaa pitkävaikutteisemmin. Palkankorotuksen työtehoa lisäävän vai-
kutuksen kestoksi on arvioitu noin puoli vuotta. Taloudellinen valta ei vastoin 
odotuksia sitouta ihmistä organisaatioon. Toisinaan sen vaikutus on jopa 
käänteinen. 
     Klassisessa sosiaalipsykologisessa kokeessa koehenkilöille maksettiin 
pieni tai suuri korvaus tylsään kokeeseen osallistumisesta. Suuren korvauksen 
saaneet pitivät koetta tylsänä toisin kuin pienen korvauksen saaneet. Koehen-
kilöiden tehtävänä oli tunnin ajan yrittää saada kahta palloa pysymään päällek-
käin. Pieni korvaus synnytti tiedollisen ristiriidan: koehenkilö uhrasi paljon 
aikaa mitätöntä korvausta vastaan. Ristiriita purettiin siten, että uskoteltiin 
itselleen tehtävän olevan mielenkiintoisempi kuin se todellisuudessa oli. 
Kenties matalaksi koettu palkka altistaa ihmisen sitoutumaan työhönsä ja 
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näkemään sen itseisarvoisempana, sisällöllistä mielekkyyttä omaavampana 
kuin jos palkka koettaisiin korkeaksi. Arkijärjellä ajattelisi toisin.

Normatiivis-sosiaaliset kontrollikeinot perustuvat sosiaalisten symbolien käyt-
töön. Hyväksyntä, arvonanto, kunnioitus, läheisyys ja toveruus ovat esimerkkejä 
tällaisista kontrollikeinoista. Ne sitouttavat, liimaavat ihmisen sosiaaliseen 
yksikköön. Hyvä työmoraali ja tehtävien tärkeänä pitäminen ovat ammatillisen 
ylpeyden ja sitoutumisen ilmentymiä. Sitoutumisen organisaatioon suuntautu-
vassa muodossa organisaation tavoitteet koetaan omiksi. 
     Muututaan niin sanotusti firman miehiksi tai naisiksi. Kriittiset sosiologit 
puhuvat tällöin tajunnan muotoilusta ja vääristämisestä. Vallan tutkija Foucalt 
(1982) nimeää sen paimenvallaksi ja toteaa: ”Paimenvalta edellyttää siis ihmi-
sen mielen ja sielun tuntemista. Sitä ei voi harjoittaa ilman että tuntee ihmis-
ten mielensisällön, heidän sielunsa, ja laittaa heidät paljastamaan sisimmät sa-
laisuutensa. Paimenvalta edellyttää tietoa omastatunnosta ja kykyä ohjata sitä.”

Toinen tulkinta on, että ainoastaan hyväksi koetussa organisaatiotodellisuudes-
sa normaali yksilö tahtoo ja kykenee sitoutumaan organisaation etuun ja 
toiminta-ajatukseen. 
     Hyvä työtodellisuus innostaa, saa luovuuden ja rohkeuden esiin ihmisissä. 
Pakkovalta ehkäisee näitä, taloudellinen valta on toissijainen tekijä. Jos työn-
tekijöitä on kontrolloitava, ohjattava, niin se tapahtukoot normatiivis-sosiaalisen 
vallankäytön avulla. 

Olimmepa kriittisiä tai unelmaan uskovia, niin voimme silti yhdessä todeta: 
ainoastaan hyväksi koetussa ympäristössä ihmiset vapauttavat itsestään 
luovuuden, innostuksen ja rohkeuden.

IHMINEN TARVITSEE MIELEKKÄÄN TYÖN 

Mielekkääksi koettava työ edellyttää 
1) mahdollisuuden osallistua oman työnsä ja työyksikön töiden suunnitteluun, 
2) tietoisuuden oman työn niveltymisestä laajemman työprosessin osaksi, 
3) aikaansaannosten, saavutusten näkemisen, 
4) työyhteisön sosiaalisen tuen sekä 
5) kokemuksen siitä, että oma työ on hyödyllinen.
     Työn mielekkyyden lisäämisen keinojen yhteinen piirre on vallan ja vastuun 
siirtyminen siihen suuntaan, jossa varsinainen toiminta tapahtuu. Tunnetuimpia 
ja käytetyimpiä keinoja ovat työn laajentaminen (yksilö tai työryhmä tekee aiem-
paa suuremman osan tuotantoprosessista), rikastaminen (työn suunnitteluvaltaa 
lisätään), itseohjautuvat työryhmät, laatupiirit sekä valmentamalla johtaminen 
ja erilaiset keskustelumenetelmät.
     Työn mielekkäänä kokemisen edellytyksenä on, että työyhteisö osaa arvostaa 
ja kunnioittaa ihmistä ja hänen työtään. Hyvät tavat, huomaavaisuus ja kauniit 
ajatukset ovat työyhteisöiden vähän käytetty, mutta erittäin edullinen kehittämi-
sen tapa. Tämä yksinkertainen asia – ihmisen arvostus ja kunnioitus – usein vain 
unohdetaan. Positiivisesti ajatellen tämä ”unohtaminen” on itse asiassa hyvä 
asia. Unohtamiseen on helppo vaikuttaa: asiasta on vain riittävästi jaksettava 
informoida. 

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN
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Vahingossa tapahtuva huomaamattomuus on yleistä. Olen kahdessa tutkimuk-
sessani tutkinut henkilökiertoa. Niissä haastateltiin yli neljäkymmentä kierto-
laista. Kierron kuluessa kierrossa olleet uusiutuivat sekä henkisesti että 
ammatillisesti. Yhdenkään haastateltavan työpaikalla ei pyritty selvittämään, 
miten kierrosta palaavan uusiutunutta ammattitaitoa kyettäisiin aiempaa 
paremmin ja tehokkaammin käyttämään. 
     Inhimillisen pääoman huollossa ja ihmisen kunnioittamisessa on 
työelämässä vielä tehtävää. Esimiestyönä olisi voitu olettaa automaattisesti 
tehtäväksi kysymyksen: miten voimme sinun uusiutunutta osaamistasi 
hyödyntää? Tässä riittää työelämässä kehitettävää niin kauan kunnes ammat-
titaidon kunnioittaminen ja huomaavaiset tavat ovat muuttuneet luontevaksi 
itsestäänselvyydeksi läpi organisaatioiden.

ORGANISAATION TOIMINTA-AJATUS ON MYÖS 
TYÖNTEKIJÄN YMMÄRTÄMÄ

Hyvän työsuorituksen ehtoja ovat riittävä tietotaito ja tahto. Henkilöstön tieto-
taitoa voidaan muovailla kehittämisen ja kouluttamisen keinoin suhteellisen 
helposti. Henkilöstö tahtotilan suunnitelmallinen muovailu hyvään suuntaan 
on vaikea tehtävä. Tahtotila kasvaa, kehittyy ja kypsyy sen työtodellisuuden 
myötä, joka kohdataan. Sitä saa mitä tilaa, niin metsä vastaa kuin huudetaan. 
Tahtotilaan voidaan vaikuttaa pysyvästi vain säätelemällä sitä, mitä ihminen 
työnsä arjessa kohtaa. 

Tahdon muodostuminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on 
organisaation valta-, hierarkia- ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen. 
Toinen vaihe on motivoituminen: tehokkaan työsuorituksen kirvoittaminen. 
Kolmantena ja viimeisenä vaiheena on integroituminen. 
     Organisaation näkökulmasta myönteisesti onnistunut integraatio näkyy 
sitoutumisena. Takavuosina iso koneteollisuuden organisaatio kiillotti ku-
vaansa mainoksin. Mainoksessa noin kuusikymmentävuotias mies vakuut-
tavasti totesi: ”Olen ylpeä siitä, että olen koko elämäni ollut Konetehtaan mies.” 
Näin sitoutunut työntekijä on mitä luotettavin resurssi. Hän tekee tarvittaessa 
pitkää päivää, ei katsele kilpailijoiden suuntaan ja kykenee itsenäiseen työsken-
telyyn eikä työmotivaatio ole valvonnasta kiinni.

Miten sitten organisaation toiminta-ajatuksen legitimointi liittyy henkilöstö-
strategiaan ja työntekijän tahdon muodostukseen? Henkilöstöstrategian on 
aina tuettava organisaation toiminta-ajatusta. Jos siinä pidetään tärkeänä 
sitoutumista, on henkilöstöstrategian avulla rakennettava sitoutumista tukeva 
organisaatiotodellisuus, siis sellainen todellisuus, joka yksinkertaisesti on 
arjessa kohdattua ja todellisuutta.  
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TYÖN OMINAISUUKSIKSI VUOROVAIKUTUS, 
YHTEISTYÖ SEKÄ OPPIMINEN

Organisaatio kokonaisuutena ja yksittäinen työntekijä sen osana jähmettyvät ja 
jumiutuvat helposti uomiinsa. Syntyy kankeutta ja hitautta, kyllästyneisyyttä ja 
leipiintymistä. Organisaatio menettää oppimiskykynsä sekä yksilö uusiutumis-
kykynsä. Henkilöstöstrategian haasteena on – pitkän aikajänteen näkökulmas-
ta tarkasteltuna – vastata, miten oppimis- ja uusiutumiskyky säilytetään ja 
muutetaan näkyväksi voimaksi.
     Työn myötä opitaan parissa vuodessa tehtävien suorittamisen kannalta 
riittävä osaaminen. Sen jälkeen ammattitaito iskostuu yhä voimallisemmin 
selkäytimeen, automaatioksi ja jopa refleksien kaltaiseksi toiminnaksi. 
Rutinoituminen on ammattitaidon ehto, mutta kerran kehityttyään täyteen 
mittaansa myös kehittymisen hidaste (luku 4). Havaitaan sitä, mitä on totuttu 
havaitsemaan, ja tehdään sitä, mitä on totuttu tekemään. Asiakas kulkeutuu 
pesuveden mukana. 
     Organisaation oppiminen on kehitetty tieteilijöiden ja konsulttien vastauk-
seksi liiallisen rutinoitumisen haasteisiin. Hienoja ja vähemmän hienoja orga-
nisaation oppimisen teorioita on esitetty lukuisasti ja niiden tarjonta on run-
sasta. Yhteisenä nimittäjänä eri teorioille on, että kaikissa nähdään rehellinen, 
avoin ja kyselevä vuorovaikutus organisaation oppimisen edellytykseksi.
     Organisaation oppimisprosessin edellyttämän avoimen ja rehellisen vuoro-
vaikutuksen vastakohta on suojautuva käyttäytyminen. Epäonnistumisen pelon 
vuoksi vältellään toimintaa ja riskin ottamista, pyritään roolin ja kasvojen 
säilyttämiseen, korostetaan muodollisia vastuualueita ja oman, kapean tontin 
hoitamista. Jos tyritään, se peitetään. Samalla organisaation oppimisprosessi 
katkeaa. Organisaation oppimiskyky kasvaa ja viihtyy siellä, missä tehokkaan 
työsuorituksen lannoitteena ovat ilo, nauru ja kokeilunhalu. 

HENKILÖSTÖSTRATEGIA – NIIN METSÄ VASTAA KUIN SINNE HUUDETAAN
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”Ihmisessäkin on eläimen kaltainen luonto, 
mutta hänessä on myös toinen, korkeampi luonto, 

ei tosin valmiina vaan mahdollisuutena eli 
keinotekoisesti kehitettävissä olevana. 

Siksi ihmistä voidaan muovailla, muotoilla eli 
kasvattaa, sivistää.” (Harva 1980, 14)

”Huolimatta siitä, mitä muutoksia aika ja 
kulttuurit ovat tuottaneet, on ihminen säilynyt 

perusolemukseltaan samana koko historiansa ajan.” 

(Elias 1980, 23)
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Henkilöstön kehittäminen on organisaation henkilöstöönsä kohdistamaa 
tietoista vaikuttamista. Henkilöstön kehittäjän vertaaminen kuvanveistäjään 
tai savenmuovaajaan kuulostaa hullulta, mutta onko se sittenkään hullua? 
Mikä erottaa ihmisiin kohdistuvan muotoilun ja konkreetin massan muovailun 
toisistaan? Propaganda ja manipulaatio – sehän ovat ihmismassan muovaa-
mista. Ja niissä ihmismassa arvo on vain välineellinen. Ihmismassaa ei pyritä 
jalostamaan, vaan käyttämään.

Kasvatus, koulutus ja henkilöstön kehittäminen ovat kuitenkin erilaisia ajatte-
lutavaltaan. Syvimmältään ne edustavat humanismin oppia: ihmisen arvo on 
ehdoton, ja sen välineellistäminen toissijaiseksi ei ole humanistisessa ajatte-
lussa mahdollista. Toisaalta, henkilöstön kehittäminen toteutetaan tietysti or-
ganisaation ehdoin. Tällöin se kääntyy muotoon: organisaation etu on tärkein,
mutta milloinkaan organisaation edun tavoitteleminen ei saa aiheuttaa ihmi-
selle vahinkoa. Jos henkilöstön kehittämistoimin aiheutetaan tarkoituksellises-
ti vahinkoa ihmiselle, on kyseessä manipulaatio tai indoktrinaatio.

Henkilöstön kehittäminen saa mielensä ja merkityksensä siitä, että kehittäjä 
muovaa erityisen arvon omaavaa ainesta – yksittäistä ihmistä, konkreettia 
ihmisryhmää tai muulla tavoin määriteltyä ihmisten joukkoa. Tässä on selvästi 
kyseessä kyseessä kasvatuksen alueeseen kuuluva ilmiö. Kasvatuksessa arvot 
ovat aina mukana – tietoista kasvatustyötä tehdään kasvun päämäärän 
suunnassa.

USKALTAUTUUKO KEHITTÄJÄ ARVOIHINSA?

Mikä on kasvatuksen yleinen päämäärä, joka olisi aina ja kaikkialla pätevä? 
Kasvatusohjeita ja mietteitä on kirjattu ylös yhtä kauan kuin kirjoitustaito on 
ollut olemassa eli tuhansia vuosia. Suurten kasvatusajattelijoiden työt ovat kes-
täneet ajan hampaissa vuosisatoja. Kun vertaillaan ajan kulutusta kestäneiden 
kasvattajien kasvatusfilosofisten näkemyksiä, kyetään luultavasti sanomaan 
jotakin hyvin pysyvää ja kestävää kasvatuksen päämäärästä. 

KOHTI HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TEORIAA
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Mikä on sellainen kasvatusfilosofinen päämäärä, joka on kestänyt ajan tuulia 
vuosituhansiakin? Näin ajatusta kehittäen kykenemme määrittämään kasva-
tuksen pysyväksi päämääräksi hyvän elämän palvelemisen.

Mitä tarkoittaa hyvän elämän palveleminen? Sen sisällöt on kirjoitettava uusik-
si aika ajoin. Viime vuosisadan työntekijä tarvitsi hyvään elämään eri valmiuk-
sia ja taitoja kuin nykypäivän työntekijä. Ihmisen psykologiset lainalaisuudet, 
havaitsemisen rakenteet ja taipumus tulkita maailma kokemiensa tarpeiden 
mukaisena – jykevästi eri aikakausien ihmiset kiinnittyvät samaan. 
     Näin kasvatuksen perimmäinen tarkoitus on hyvän elämän palvelemisen 
kahtalaisuudessa. Ihminen on kasvatettava yhteiskunnan tuottavaksi jäse-
neksi. Ihmisen muovaaminen paremmin ja paremmin tuotannolliseen toi-
mintaan sopivaksi on itsestään selvästi päämäärä, jonka vaatimat sisällöt 
vaihtelevat aikakausittain ja maittain. 
     Toisaalta läpi aikakausien on korostettu sitä, että ihminen tarvitsee sisäis-
ten ristiriitaisuuksien ratkaisemiseen tukea, ohjausta, valistusta, kasvatusta 
tai koulutusta. Ihmisen kamppailu itsensä kanssa, ihmisen jalostuminen 
omaan mittaansa ja kyky tarjota rakastavaa hoivaa yhteisönsä jäsenenä on 
hyvän elämän palvelemisen toinen juuri. 

Henkilöstön kehittäminen ja vapaa sivistystyö ovat hyvän elämän palvelemi-
sessa yksi yhteen. Vapaan sivistystyön käsitys hyvästä elämästä kuvautuu 
seuraavaan sivistystyön yleiseen päämäärään: ”Sivistystyön tehtävänä on tukea 
ihmisen kasvua täyteen mittaansa, siten että ihmisen vietit, tahto sekä järki 
ovat tasapainoisesti kehittyneet omikseen siten, että järki hallitsee.”
     Muutettavat muuttaen on vapaan sivistystyön päämäärä myös mainio henki-
löstön kehittämisen yleinen päämäärä: ”Henkilöstön kehittämisen tehtävänä 
on tukea ihmisen kasvua täyteen mittaansa siten, että ihmisen vietit, tahto 
ja järki suuntautuvat tasapainoisesti organisaation määrittämään tuottavaan 
työhön.”

Kirjoittajana minulle on yllätys tuo, miten kauniisti vapaan sivistystyön ja 
henkilöstön kehittämisen päämäärän yleinen kuvaus taipuu yhteneväksi. 
Toki kyseessä on abstrakti, muodollinen päämäärä. Sen vuoksi sitä on myös 
koeteltava. Miten esittämäni ajatuskulku taipuu kehittämisen vaikuttavuus-
arvioinnin mukaiseksi päättelyksi?

Jokaisen kehittämishankkeen vaikuttavuus etenee viisiportaisena ketjuna. 
Muutosinterventio tuottaa vaikutuksen: 
1) välittömänä, yleensä pitämiseen liittyvänä arvioivana tunnekokemuksena, 
2) opittuna asiana, mallina, josta seuraa 
3) muutokset työkäyttäytymisessä, jotka puolestaan näkyvät 
4) organisaation etuna, joka puolestaan palvelee 
5) yksilön ja yhteiskunnan kokonaisetua eli hyvän elämän edellytyksiä.

Hyvän elämän palveleminen henkilöstön kehittämistyön viimeisenä mittana 
ja perustuksena on kenties tähän asti kuulostanut pehmeältä löpinältä. Se ei 
sitä ole. Kun jatkamme ajatuksen kuljettamista, saamme merkittävän eettisen 
tuen, kriteerin ja arviointiperustan kaikkeen henkilöstön kehittämistyöhön. 
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Olen työurani eri vaiheissa saanut keskustella kymmenien päätoimisten 
henkilöstön kehittäjien kanssa. Useimpia heistä olen myös kouluttanut näissä 
asioissa. Tapaamisissa on toistuvasti tullut esille kehittämistyön arvopohjan 
pohtimisen ja jäsentämisen koettu tärkeys. Ilmeisesti siihen ei ole työelämässä 
tullut tukea. Näin kehittäjien on ollut vaikea vastata itselleen kysymykseen 
”mikä on työni mieli ja merkitys”. Uskon, että erilaisia arvoja punnittaessa ovat 
oheiset rajaukset ihan toimiva tuki.

Kehittämistyö saa syvimmän arvonsa ja mielensä hyvän elämän palvelemises-
ta. Sen kohteena on arvokkain tuntemamme aines eli ihmisaines, ihmisistä 
koostuva massa, jota muovataan. Muovaus voidaan toteuttaa kovin monella 
eri tapaa. Se voi olla suoraa karsimista, suoraa opettamista; se voi olla myös 
kasvamaan saattamista tarjoamalla kasvulle eväitä, maaperän, jossa kypsymi-
nen tai käyminen tapahtuu. Sellainen muutoksen tavoitteleminen, joka ei taivu 
hyvän elämän palvelukseen, on toimintana jotakin muuta kuin henkilöstön 
kehittämistä.

KEHITTÄMISEN YLEISESTÄ TEORIASTA 
ERITYISTEORIOIHIN

Henkilöstön kehittämisen teoria ei voi rakentua johtamisoppien, toimenkuvien, 
rakenneteoreettisten mallien tai ajan hengen mukaisten näkemysten varaan. 
Sen on tavoitettava jotakin syvää, pysyvämpää. Näin meidän on uskallettava 
kysyä, mikä on henkilöstön kehittämisen perustavin ilmiö, ilmiö, joka tavoittaa 
ajan tuulet ylittävän pysyvyyden.

Henkilöstön kehittäminen jäsentyy luontevasti kasvatustieteen, erityisesti ai-
kuiskasvatustieteen alueeseen. Kasvatustieteissä on paljon pohdittu opetuksen 
teorian luonnetta: tuleeko sen olla normatiivinen vai deskriptiivinen? Normatii-
vinen opetuksen teoria tarjoaa reseptejä, selkeitä suosituksia ja ohjeita. Sille 
onkin olemassa perinteinen hyvä kutsumanimi opetusoppi. Opetusopin tavoit-
teena on tieteen tuloksiin, päättelyihin tai kokemukseen perustuvan tiedon 
avulla kertoa, miten opetetaan hyvin.
     Deskriptiivinen eli kuvaileva opetuksen teoria asettaa tarkastelunsa pääta-
voitteeksi vastata kysymykseen: mitä opetuksessa tapahtuu ja miten opetusta 
ylipäätään on mahdollista tutkia? Yleisiin hyvän opetuksen suosituksiin suh-
taudutaan ehkä hieman vieroksuen, sillä tieteellisen teorian päätavoitteeksi 
nähdään tutkimuksen nykyisessä vaiheessa opetuksen ilmiön käsitteellistys, 
kuvaus ja ymmärtäminen. 

Kehittämistyön päämäärät, metodit ja toimintakonteksti vaihtelevat organisaa-
tiosta ja kulttuurista toiseen. Kehittämisen kohteena oleva henkilöstö on myös 
ominaisuuksiltaan mitä erilaisinta: ikä, kulttuuri, yhteiskunnallinen asema ja 
aiempi työura luovat mitä suurimman heterogeenisuuden. Kehittäminen ei ole 
säädeltyä ja normitettua toimintaa vaan nimenomaan paikallista, lokalisoitu-
nutta ja kohdespesifiä työtä. Nopeasti herää epäilys siitä, onko mielekkäästi 
hahmotettavissa yhtä kehittämistyön kohdetta, ilmiötä, joka soveltuisi hen-
kilöstön kehittämisen teorian kantavaksi kohteeksi.

KOHTI HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TEORIAA
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Pulma kuitenkin ratkeaa, jos otamme vauhtia opetuksen tutkimuksen suun-
nasta. Henkilöstön kehittämisen teorian on oltava kaksitahoinen. On oltava 
henkilöstön kehittämisen yleinen teoria, jonka on rakennuttava kehittämisen 
perusilmiön varaan. Kun henkilöstön kehittämistä tarkastellaan tällä tasolla, 
on kyseessä pyrkimys deskriptiiviseen kehittämisen teoriaan. Kasvatustieteilijä 
käyttäisi ehkä ilmausta henkilöstön kehittämisen yleinen didaktinen teoria, 
mutta tällöin ajaudutaan sellaisiin käsitteellisiin erittelyihin, jotka eivät palvele 
tämän teoksen tarkoitusta. Myöhemmissä teoretisoinneissa on toki kasvatus-
tieteelliseen puoleen kiinnitettävä huomiota.

Henkilöstön kehittämisen yleisen teorian on kyettävä kattamaan erilaiset 
kehittämisen tilanteet. Sen on kyettävä kuvaamaan muutoksen ja pysyvyyden 
olemusta sekä dynamiikkaa organisaation kaikilla erilaisilla tasoilla. Saman-
aikaisesti on kyettävä luonnostelemaan muutoksen hallitun toteuttamisen 
suuntaviivoja sekä käsittelemään inhimillisen pääomahuollon ehtoja pitkän 
aikajänteen näkökulmasta. 
     Yleinen teoria on kehikko, tieteellisemmin paradigma, joka suuntaa ja ohjaa 
henkilöstön kehittämisen strategioiden sekä ”tässä ja nyt” tapahtuvan kehittä-
misen painopisteitä ja valintoja. Tämä kehikko suuntaa sen, mitä tutkiva ja 
kehittävä katse organisaatiomaisemasta näkee. 

Henkilöstön kehittämisen yleisen teorian kiinnepisteenä tuskin voi olla organi-
saation etu, joka on kaiken käytännön päämääränä, mutta teoreettisesti se on 
rajoittunut ja relativistinen näkökulma. Sen tekee hankalaksi kysymys, kuka, 
milloin, missä ja minkä vuoksi määrittelee organisaation edun. 
     Lyhyen ja pitkän aikajänteen edut eivät aina ole yhteneviä. Lisäksi esiintyy 
myös niin sanottuja strategisia hetkiä, jolloin organisaation on vain kyettävä 
suuntautumaan uudelleen. Näin organisaation etu on henkilöstön kehittämi-
sen yleisen teorian kiinnittämisen näkökulmasta liian tuulinen, aivan liiaksi 
tilannekohtaisesti vaihteleva asia.

Ajan tuulet lävistävä yleisempi näkökulma, johon henkilöstön kehittämisen 
yleinen teoria voidaan kiinnittää: perusilmiö on yksilön muutos, joka ilmenee 
oppimisena, ihmisen uusiutumisena ja myös aiemmin opitun poisoppimisena.
Kuvatusta näkökulmasta avautuu toimiva, inhimillisesti ja teoreettisesti 
mielekäs väylä työurien, asiantuntijuuden kehitysprosessin sekä henkilöstön 
ja organisaation kehittämisen monikerroksiseen, pitkäjännitteiseen ja tuloksil-
taan kumuloituvaan henkilöstön kehittämisen tutkimukseen.

Toisaalta on oltava henkilöstön kehittämisen erityisteoriat, joiden tehtävänä on 
yleisen teorian luonnostelemassa kehikossa perustella, miksi juuri tietty henki-
löstön kehittämisen strategia tai ote soveltuu käyttäväksi juuri tässä tapaukses-
sa muita vaihtoehtoja paremmin. Erityisteorioiden avulla kyetään tavoittamaan 
paikallisuus, ajallisuus sekä organisaation omaleimaisuus paremmin kuin 
laaja-alaisessa yleisessä teoriassa. 
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Näin pääsemme viimeinkin tarkemmin pohtimaan, millaisia tekijöitä yleisen 
teorian olisi ainakin käsiteltävä. Nämä keskeiset tekijät voidaan kankeahkosti 
ryhmitellä jakaa neljään ryhmään: 

 1) kehittämisen kehystekijät, 2) organisaatiotekijät, 
 3) työyhteisötekijät ja 4) työn luonne (taulukko 8).

     Kehystekijät ovat yleisiä, yksittäisen organisaation kannalta sen toiminta-
ympäristöä muokkaavia muuttujia. Markkinataloudellisen ajattelutavan läpi-
murto on esimerkiksi yksi julkishallinnon viime vuosikymmenten keskeinen 
kehystekijä. Toinen, viime vuosina erityisesti kunnallishallinnon toimintakult-
tuuria muokannut tekijä on ollut voimakas siirtyminen keskitetympiin hal-
lintorakenteisiin.
     Organisaatiotekijät kuvaavat organisaation luonnetta ja ilmentyvät hen-
kilöstön ja organisaation välisessä, julkilausumattomissa sosiaalisissa sopi-
muksissa, joissa organisaatiomaisema ja työntekijän mielenmaisema 
kietoutuvat toisiinsa. Tässä kirjassa esiteltyjen työn ilon ja metaforateknii-
koiden avulla saadaan tämä problematiikka näkyviin ja sitä kautta yhteisen 
vaikuttamisen kohteeksi. 
     Työyhteisötekijät liittyvät suoraan siihen ympäristöön, jossa yksilö 
työtään tekee – millaista tukea ja kannustusta tai vähättelyä ja suoritusten 
huomaamattomuutta hän osakseen saa.
     Työn luonne on epäilemättä tekijä, joka kiinteästi liittyy henkilöstön kehit-
tämisen yleiseen teoriaan. Työssä opitaan ja työssä kehitetään, mutta työ 
voi myös lannistaa ja taannuttaa. 

______________________________________________________________

Taulukko 8. Henkilöstön kehittämisen yleisen teorian kohde 
                    ja rakennusaineksia 

KEHYSTEKIJÄT                               ORGANISAATIOTEKIJÄT 
- yhteiskunnan tila   - rakenne
- kehitysnäkymät    - hierarkisuus
- konserni      - johtamistapa 
- kehitystekijät                - toimintastrategia
     - henkilöstöstrategia         

UUDISTUVA IHMINEN, INHIMILLINEN PÄÄOMAHUOLTO,
MUUTOKSEN MEKANISMIT

TYÖYHTEISÖ   TYÖN LUONNE
- ilmapiiri    - itsenäisyys
- avoimuus    - kontrolli ja valvonta
- sallivuus     - haasteellisuus
- kannustavuus    - työkokonaisuus

______________________________________________________________
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Henkilöstön kehittämisen yleistä teoriaa on tähän asti tarkasteltu sen sisäisin 
ehdoin. Nyt se on nivottava osaksi vielä laajempia tarkastelukehikkoja. Tällai-
sia ovat toisaalta henkilöstön kehittämisen perustieteet, toisaalta kehittämisen 
käytäntö. Henkilöstön kehittämisen perustieteitä ovat sosiologia, sosiaali-
psykologia ja psykologia. Ne tarttuvat suoraan henkilöstö kehittämisen 
kohteen genealogiaan, syntyyn ja olemukseen.
     Oman tieteenalani eli aikuiskasvatustieteen suhde henkilöstön kehittä-
miseen on samanlainen kuin taloustieteen ja hallintotieteen. Ne auttavat 
ymmärtämään henkilöstön kehittämisen kenttää, rakentavat toiminnallisia 
metodeja tai luovat kykyä ymmärtää organisaatiotodellisuuksia, siis työn kon-
tekstia. Esimerkiksi hallintohistoria todella auttaa näkemään ajan virtauksien 
suhteellisuuden ja hallinnon haasteiden pysyvyyden.
     Henkilöstön kehittäjät ovat oman ammattialueensa asiantuntijoita. Syste-
maattisesti kehittäjäksi kouluttautuneita, tieteellisen kokonaiskäsityksen 
omaavia on vähän. Organisaatiot ovat vastanneet kokonaisvaltaisen näkemyk-
sen puutteeseen siten, että henkilöstön kehittämisfunktio toteutetaan yleensä 
tiimityönä, monen eri osapuolen kanssa asioita sopien. On kuitenkin selvää, 
että tieteellisesti kouluttautuneita muutoksen ammattilaisia tarvitaan ja heille 
olisi kyettävä tarjoamaan systemaattinen tieteellinen koulutus alueeseen.

Työelämän kehitys haastaa ajoittain henkilöstön kehittämisen yleisen teorian 
kohteen. Verkostoituminen, tietotekninen kehitys ja sosiaalisen median nousu 
sekä globalisaatio ovat työelämää muokkaavia voimia. Psykologian alaan 
kuuluva toiminnan teoria sekä asiantuntijuustutkimus tekevät muutoksen 
haasteita ymmärrettävämmäksi ja käsiteltävämmäksi. Kollektiivinen toiminta-
järjestelmä, toimintayhteisö ja asiantuntijayhteisö ovat yhä tärkeämpiä orga-
nisaatioiden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. 
     Organisaation näkökulmasta asiantuntijayhteisöt ovat tosiasia. Organi-
saation suoriutuminen on kollektiivisesti ja historiallisesti muotoutuneen 
asiantuntijoiden yhteisön kokonaistulos pikemmin kuin yksilöllisten asiantun-
temuksien summa. Pidän itse tästä viriävää kysymyksenasettelua kuitenkin 
henkilöstön kehittämisen yleisen teorian kehystekijöiden muotoamisena. Näin 
asiantuntijayhteisöiden edellytysten rakenteellinen ja toiminnallinen kehittämi-
nen paikantuu henkilöstön kehittämisen yleisen teorian osa-alueeksi.

Isossa organisaatiossa on tilaa asiantuntijayhteisöihin. Hallintohistoriallisesti 
taidamme tällöin puhua ammattikunnista tai ammattijärjestöistä. Organisaa-
tion ja henkilöstön kehittämisen kannalta kehittämisen suunniksi avautuvat 
kollektiivisen toimintajärjestelmän tukeminen, organisaation eri toimintajär-
jestelmien vuorovaikuksen edistäminen sekä organisaatioon sitoutumisen 
tukeminen. 
     Eri toimintajärjestelmien välisen vuorovaikutuksen ja synergian edistämi-
nen on haastava tehtävä. Hallintohistoriallisesti tiedämme, että toiminnan 
ohjausjärjestelmät tuottavat ajan saatossa niitä vastaavan moraalisen järjes-
tyksen. Organisaation sisäiset saarekkeet pyrkivät kilpailemaan keskenään, 
kadottamaan yleisen edun oman saarekkeensa edunvalvontaan. 
Tämä yleensä taivuttaa myös asiantuntijoiden oman asiantuntemuksen 
käytön sellaiseksi, että se palvelee oma työsaarekkeen etuja. 
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Toimintajärjestelmien synergian haasteeseen kyetään paremmin vastaamaan, 
jos konkreetisti pohditaan, millaisen maaperän, alustan, organisaatio tarjoaa 
yksilöiden ja kollektiivisten toimintajärjestelmien kehittymiseen ja sitoutumi-
seen. Organisaation rakenteet sinänsä kantavat muistia, mutta niiden kehit-
täminen on yksilöllisestä voimasta ja suopeudesta kiinni. Yhteistyö on todel-
lakin voimaa ja ”meidän pumppu” -tyyppisen kokemuksen edellytys.

Miten työvointi sitten liittyy tähän kaikkeen? Jos kehittäjä näkee ihmisen 
työvoinnin perustan kehittyvän reaktiivisesti, klassisen ehdollistumisen tuot-
tamana elimistöllisenä ihmisen tilana, niin hän näkee oleellisen. Kehittäjän 
katse ja havainnot suuntautuvat siihen, miten ihmistä kohdellaan ja mistä tuo 
kokemus syntyy. Kun kokemuksia tuottaviin tekijöihin vaikutetaan, vaikutetaan 
myös ihmisen uusiutumisen mahdollisuuksiin sekä inhimillisen pääoman 
kertymiseen. 
     Kun ihmisessä on riittävän hyvä työvointi, on hänellä voimaa, kenties myös 
sopivaa ahdistusta ja riittämättömyyden tunnetta, jonka seurauksena hän ha-
luaa johonkin merkittäväksi kokemaansa myös työelämässä sitoutua. Yksit-
täinen työntekijä ja laajemmin koko organisaation henkilöstö muokkaantuu 
aiempaa voimaantuneemmaksi globalisaation, kollektiivisten toimintajärjes-
telmien, asiantuntijuusyhteisöiden, verkostojen ja muiden haasteiden kohtaa-
miseen. 

ONGELMAKO ONGELMA 

Työelämän kehittämisen painopisteet ja tavat vaihtelevat syklisesti. Vaihtelun 
ja kehittämispuheiden takana on yhteinen oletus, joka on muuttunut itsestään-
selvyydeksi. Kun oletuksesta on tullut itsestään selvä, on se muuttunut samalla 
ajattelun ja toiminnan lähtökohdaksi. Tällöin tuo olettamus itsessään jää 
tietoisuuden katveeseen, siihen ei kohdistu enää kriittistä kyselyä. 

Itsestäänselvyydeksi muuttunutta oletusta voidaan myös kutsua luonnolli-
seksi asenteeksi. Luonnollinen asenne on paikallaan pysyvä ja tiedostumista 
vastustava. Itsestäänselvyytensä, luonnollisuutensa ja ”välttämättömyytensä” 
vuoksi siitä tulee ajattelun reunaehto: näkymätön, hajuton ja mauton ”ilma” 
eli sosiaalinen tosiasia! Joka on kaikkialla ajattelussa, mutta joka ei ole 
missään – määritteli sosiologiatieteen klassikko Émile Durkheim aikoinaan 
sosiaalisen faktan. 

Henkilöstön kehittämistieteen alueella tällainen itsestään selvä tosiasia on 
kehittämisen ongelmalähtöisyys. Moni kehittäjä varmaan nyt mielellään 
tuhahtaa kriittisesti ja toteaa: ”Ei pidä paikkaansa, olemme eritelleet myös 
vahvuuksiamme.” Tämä on kuitenkin lähtökohta, jonka joutuu aina oikeutta-
maan ongelmalähtöisyydestä ponnistaen. Ongelmalähtöisyyden puute on aina 
selitettävä – ongelmalähtöisyys itsessään ei kaipaa selityksiä, vaan se koetaan 
pikemmin arvokkaana asiana. 

KOHTI HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TEORIAA



176 TYÖVOINTI – JUHA VARILA

Entä jos ongelma eli kaikkeen läpi tunkeva ongelmalähtöisyys olisi itsessään 
ongelma? Ajattelun reunaehtona se rajaa puheen alueen, määrittelee alueen, 
jonka sisällä on ajattelun operoitava. Yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja or-
ganisatorisissa asioissa puhe ei ole pelkkää puhetta, se myös luo todellisuutta. 
     Sosiologian professori Alasuutarin mukaan suomalaisen yhteiskunnan 
kehityksessä on havaittavissa 1900-luvulla kolme erilaista, ajallisesti toisiaan 
seuraavaa puheavaruutta. Moraalitalouden puheavaruudesta siirryttiin suun-
nittelutalouden ja siitä kilpailutalouden puheavaruuksiin. ”Puheavaruudet eivät 
ole vain puheita vaan myös käytäntöjä, jotka antavat referenssin ja kehyksen 
niitä koskeville keskusteluille. Suunnittelutalouden tuleminen ei ollut vain 
puhetta vaan valtiollisia suunnittelujärjestelmiä ja korporatiivisia päätöksen-
tekojärjestelmiä tosiaan tehostettiin ja rakennettiin.” (Alasuutari 1996, 251)

Kaksi esimerkkiä konkretisoi puheavaruuden todellisuutta tuottavaa voimaa 
työelämän näkökulmasta. Molemmat liittyvät syvimmältään myös ihmisen 
kokemaan pelkoon, kenties ne ilmentävät voimakkaan itsestäänselvyyden 
tuottamaa pelkotilaa. Aihetta on käsitelty myös taulussa 14.

1) Henkilöstön kehittämisen yhteydessä on käytetty sanaa työmarkkina-
kansalainen. Kansalaisuus ja selviytyminen työmarkkinoilla kytketään siis 
yhteen. Perinteisesti kansalaisuus on jotakin, joka saadaan ja jota ei sen 
jälkeen ehdollisteta. Onko pärjäämättömyys työmarkkinoilla mielissämme 
yhtä vakava kuin kansalaisuuden menettäminen?

2) Olen kysynyt kymmeniltä ihmisiltä, miksi he panostavat vuoden tai kahden
kaiken vapaa-aikansa aikuiskasvatustieteen opiskeluun? Lähes jokaisen 
opiskelusyy on kiteytettävissä ilmaukseksi ”haluan varmistaa, etten putoa 
kehityksen kelkasta”. Kyse on siis pelon virittämästä käyttäytymisestä. 
Motivoitumisen ydin on karu.

Oman paikkansa täyttäminen on joskus arvioitu riittävän ihmisen suorituk-
seksi. Ei tarvitse olla paras, ei tarvitse olla kilpailullinen tai dynaaminen, 
riittää, että paikkansa täyttää niin kansalaisena kuin ihmisenä. Ajattelutapa 
oli, että työmies on palkkansa ansainnut. Yksilöyrityksen aikakausi on aivan 
toinen. Nykyiset työmarkkinat yksilöivät ihmiset oman onnensa sepiksi, jotka 
joutuvat hakemaan menestymättömyytensä syyt itsestään – tuotteeni eli minä 
en ollut riittävän kilpailukykyinen.
     Onko kilpailutalouden puheavaruus ja tajunnan maailma vaihtoehdoton? 
En tiedä, mutta sen tiedän, että se suuntaa meidät ajatuksiamme ja 
arvojamme. Kehittäjinä meidän olisi kyettävä näkemään kauas.

Ongelmalähtöisyydessä on myös painavat etunsa. Kehittämisestä tulee 
konkreettista toimintaa, joka kohdistuu keskeiseksi oletettuihin kohtiin. 
Kehittäminen on tuloksellista ja vaikuttavaa, jos ongelma poistuu kehittämis-
työn seurauksena. Kehittämistyö ei ole vaivatonta ja se on myös hintavaa, kun 
sen kaikki kulut huomioidaan. On luonnollista, että kehittämistyön on osoitet-
tava organisaatioon tuottamansa lisäarvo.
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Psykologisesti kyse on myös kehittäjän työsuhdeturvasta – hän kykenee 
osoittamaan tarpeellisuutensa, jos ongelma on riittävän täsmällinen, 
konkreettinen ja tarkkarajainen. Mitä konkreettisempi muutostoimi on 
kyseessä, sitä tarkemmin kyetään ongelma määrittelemään. Ja sitä teräväm-
min pystytään myös osoittamaan kehittämistyön tuottama lisäarvo. Näin kehit-
täminen altistuu lähtökohtaisesti terävämpään muutospyrkimykseen kuin itse 
ongelman kannalta olisi hyväksi. Ihmisiin, heidän kehittymiseensä ja heidän 
johtamiseensa liittyvät asiat eivät ole tarkkarajaisia vaan levittäytyviä ongelmia 
– niin tasoisesti kuin ajallisesti arvioituna.

Samalla ajattelu on kuitenkin ennakoivasti rajautunut ja sitoutunut vallitseviin 
käsityksiin. Pohdintaa ja vaihtoehtoja hakevan ajattelun tila kaventuu. Vertaus-
kuvallisesti sen voi havainnollistaa kysymällä: vahvistetaanko villapaidan 
kyynärpää jo ennakolta kulumista vastaan vai parsitaanko se kuntoon sitten 
kun siihen on tullut reikä?
   
Yksilön ongelmatietoisuus on suurin niillä tiedon ja taidon alueilla, jotka hän 
hallitsee parhaiten. Mitä ei tiedä tai ole kokenut, sitä ei myöskään osaa toivoa. 
Ihminen hakeutuu kohden jo osaamaansa. Se näkyy myös oman kehittymis-
tarpeen sisällöllisessä jäsentymisessä: oma ammattitaito voidaan kokea tär-
keässä asiassa puutteelliseksi, mutta jos tuo asia ei ole miellyttäväksi koettu, 
niin oma, yksilöllinen kehittymistarve ei realisoidu. Niinpä välitön ongelma-
korostuneisuus saattaa pyrkiä ratkaisemaan nykypäivän ongelmia eilisen 
päivän uskomusjärjestelmien avulla, tai vaihtoehtoisesti myöntämään mutta 
samalla unohtamaan ongelman esiintyminen. 

Esimerkki konkretisoi tämän tärkeän aiheen. Väittelin aikoinani koetun kehit-
tymis- ja koulutustarpeen tiedostamisesta (Varila 1989). Tutkimusaineistoni 
koostui ammattiyhdistysluottamusmiehistä, joiden kokeman koulutustarpeen 
sisällöllisen rakenteen kuvasin tarpeellisuus- kiinnostuneisuus- ja valmiuksien 
riittävyysarviointeina. Luottamusmiehelle työelämän lainsäädäntö on keskei-
sin reunaehto. Vaikka luottamusmiehet kokivat nimenomaan lainsäädännön 
tärkeäksi ja itsensä osaamattomaksi siinä, he eivät kiinnostuneet asiaa opiske-
lemaan. He halusivat opiskella sellaisia asioita, jotka kokivat jo hallitsevansa 
hyvin ja jotka tuntuivat kiinnostavilta, mukavilta.

Pidän myös todennäköisenä, että kehittämistyössä ongelmat määritellään 
keskimäärin turhan kevein perustein. Ensimmäisenä mieleen tulevaa tulkintaa 
ongelmasta ja sen ratkaisusta pidetään riittävänä. Ilmiselvin ja nopein tulkinta 
on oikea. Siitä pitäisi oikeastaan ongelman määrittelyn vasta alkaa. Nopeasti 
määriteltynä ongelma yleensä heijastaa vain itsestäänselvyyksinä pidettäviä 
käsityksiä, suuntaa kehittämistoiminnan näkyvimpään pintaan. Kuitenkin vas-
ta ongelma-avaruuden sisällöllinen hallinta auttaa hahmottamaan ongelman 
yhteyksiinsä! 
     Entäpä miten luodaan tilaa aivan uuteen, aiemmin tuntemattomaan, yrityk-
seen, joka saattaisi kehystää ongelman tai pulman uudelleen? Historiallinen 
esimerkki osoittaa, kuinka koettu kehittämistarve on luonteeltaan herkästi 
aidanseipääseen kohdistuva. Helsinkiin saatiin sähköt 1800-luvun loppu-
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puolella. Raitiovaunut kulkivat pitkään sähköittä. Jos tuolloin olisi Helsingin 
Kallion kirkonmäellä asuvilta ihmisiltä kysytty, millaisia parannuksia he halua-
vat julkisiin kulkuvälineisiin, useimmat olisivat toivoneet aiempaa parempia 
hevosenkenkiä. Hevosten jalat nimittäin lipsuivat talviliukkailla eivätkä ne aina 
saaneet täyttä raitiotievaunua vedettyä kirkonmäelle. 
     Kehittäjä ja kehittämisen vastuuhenkilö ei saisi tyytyä pelkästään arjen 
toiveilmauksiin. Katseen on kannettava hevosenkenkien taakse – sähkö tuli 
parin vuoden kuluttua Kallioonkin. Kehittäjän ammattitaitoa on tietää kehitet-
tävästä asiasta enemmän kuin on välittömästi kokemuksesta nähtävillä. Jos 
pelkän kokemuksen keinoin määritellään kehittymistarve, ollaan hakoteillä. 

Hyvä ohje ongelman kehystämiseen on, että on uskallettava katsoa ”peiliin 
ja peilin taakse” – vasta sitten voi määritellä ongelman. Toinen hyvä ohje 
tulee suunnistajilta: ani harvoin kahden pisteen välinen suora viiva on nopein 
ja vähiten kuluttava reitti. Itsestäänselvyytenä pidetyn ongelmakorostuneisuu-
den avulla kyetään tärkeät kehittämisen kysymykset sivuuttamaan ”itsestään-
selvyyksinä”. 

Seuraavien kysymyksien avulla kyetään itsestäänselvyyden ansa ohittamaan: 

1) Onko lähtökohtana aina oltava ongelma, asioiden tila, joka ei vallitsevaan   
     standardiin nähden ole tyydyttävä? 
2) Kenen mittatikku on oikea, miten siitä saavutetaan riittävä yhteisymmärrys?  
3) Ovatko vain ennakoidut kehittämisen tulokset arvokkaita tai tavoiteltavia? 
4) Onko rationaalinen ajattelu ainoa kehittämiseen sopiva ajattelutapa? 
5) Miksi vahvuudet, ilon ja voiman aiheet eivät voisi toimia kehittämisen 
    lähtökohtana? 
6) Miten elinikäisen oppimisen näkökulmasta katsottuna kyetään turvaamaan  
    oppijan tietorakenteiden laadukkuus ja niiden ajallinen kerrostuminen 
    toisiaan synergeettisesti tukemaan, jos kehittäminen toteutetaan ongelma-
    lähtöisesti, ajalliseen ja paikalliseen tilanteeseen kytkeytyvänä ilmiönä?
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Millaisia päätelmiä ja kriittisiä havaintoja tai väitteitä voidaan tämän kirjan 
pohdintojen perusteella kohdistaa organisaatioteorioihin ja johtamisen 
näkökulmiin? Teesejä on kolme kappaletta. Kolmas teesi päättää kirjan.

I Organisaatioteorioissa ja johtamisen näkökulmissa on pääsääntöisesti 
unohdettu, että ihmisten merkittävin oppimisen areena on työpaikka. 

Työssä opitaan monitaitoisiksi, tekemään suorituksia ammattimiehen ottein. 
Työssä opitaan myös moraalittomuutta, eettistä vastuuttomuutta, valehtele-
maan ja pettämään. 
     Jos ihminen tietää, että hän tekee töitänsä moraalittomasti, rikkoo yhteis-
kuntasopimuksia vastaan, niin selityksiä häneltä kyllä löytyy. Vika on aina 
muualla: organisaatio painostaa, esimiehet hiostavat, työtoverit naljailevat. 
Totta tuokin. Se ei poista sitä tosiasiaa, että hän on sosiaalisen mallioppimi-
sen kautta oppinut työpaikallaan ammatti-identiteetin, joka sallii nuo yleisesti 
tuomittavat asiat. Vuosikymmeniä kestävän työuran näkökulmasta tilanne on 
kestämätön. Ihminen palaa ennenaikaisesti psyykkisesti loppuun ja organi-
saatiolle nimeltä Suomi koituu mittavat kustannukset.

Mikä sitten liudentaa työntekijän mielen maailman niin, että hänen ammatti-
etiikkansa on ylikäveltävissä tai liian väljä? Ristiriitainen, työn yksilöllistä 
sankaruutta ja toisaalta voimakasta sosiaalisuutta korostava ihmiskäsitys 
tuottaa hämmennyksen ja psyykkisen nöyryyden. Jos organisaation tunnekie-
li on vielä salakavalasti koukuttavaa kauniiden sanojen (yksilöyritys) avulla 
manipuloivaa, pääsee organisaatio järjestelmänä muotoamaan ihmisen tapaa 
tunnistaa ja käsitteellistää omia tunteitaan. 
     Tällöin tunteet menettävät keskeisimmän tehtävänsä: evoluutio on säilyttä-
nyt ihmisessä tunteiden järjestelmän sen vuoksi, että tunteet viestivät jatku-
vasti tutkan lailla ihmisen ja hänen kulloisenkin toimintatodellisuuden välisen 
suhteen laatua. Työelämässä tunteet näyttävät yhä enemmän menettävän 
yksilöä suojelevan tehtävän.

TEESIT
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II Organisaatio- ja johtamisteorioissa esiintyvä psykologista tietämystä on 
kehitettävä keittiöpsykologiasta tieteelliseksi. 

Kyseisten teorioiden kirjo on laaja ja eri teorioiden välisiä yhteisiä nimittäjiä ei 
ole monia. Itse paikannan kaksi.
     Ensinnäkin, ihmistä tarkastellaan yhteiskunnallisen, tarkemmin 
organisationaalisen kontekstin osana. Tämä on välttämättömyys ja se tuottaa 
myös organisaatio- ja johtamisteorioiden omintakeisuuden. 
     Toiseksi, ihmistä koskeva tiedon heiveröisyys näkyy julistavina, normatiivi-
sina ilmauksina, tarvehierarkioiden korostamisena sekä ajattelullisesti jumiin-
tuneina yksityiskohtaisten tutkimustulosten metsästämisenä. Yhä edelleen työ-
tyytyväisyyden ja tuloksellisuuden välinen suhde kirvoittaa tutkimuksia. Tunne-
teoreettisesti tarkasteltuna tällainen kysymyksen asettelu on lähtökohtaisesti 
virheellinen – tyytyväisyyden tunne ei sisällä energisoivaa komponenttia ja 
näin ollen työtyytyväisyyden ei pitäisikään korreloitua tuloksellisuuteen.

III Organisaatioteoriat ja johtamisen näkökulmat ovat tärkeitä työarjen 
suunnan luojia. Henkilöstön kehittäjän on ammattitaitonsa kehittämisek-
si luovuttava arkisista itsestäänselvyyksistä, uskaltauduttava aidosti 
pohtimaan haasteita ihmistieteellisten teorioiden avulla. Vain siten 
saavutamme henkilöstön kehittämistyössä korkean ammattilaisuuden ja 
kykenemme osaltamme palvelemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Samal-
la palvelemme organisaatiomme, ammattikuntamme, työmarkkinoiden 
joustavuuden ja talouden kehittymistä. 

Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoreettinen taitavuus! 
Filosofian professori Oiva Ketonen (1990, 448) kirjoittaa: 

”Ammattilaisen tuote on olemassa tiettyä tarkoitusta varten. Se on koko-
naisuus, jolla on tietty mieli. Hän vastaa siitä, että hänen tuotteensa kelpaa 

tarkoitukseensa, jonka määrittelee pikemminkin se maailma, jossa hän elää 
kuin hän itse. Hän ei pääse vastuustaan selittelemällä tutkijan tapaan.”

Helsingissä 13.12.2014
Juha Varila
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