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1 JOHDANTO 

Työelämän vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa ovat paljon laaja-alaisemmat kuin pelkkä 

tietyn työtehtävän edellyttämä osaaminen. Eräs hyvin tärkeä osa tarvittavista taidoista 

liittyy luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Joudumme luoviin tilanteisiin joka päivä niin 

työssä kuin muutoin arjessa. Luovuuden nähdään usein yhdistyvän johonkin uuteen, ja 

sen kautta luovuus linkitetään myös innovaation käsitteeseen - olipa kyseessä sitten 

esimerkiksi tuotteet tai mahdollisuudet elämässä (Littleton, Taylor & Eteläpelto 2012, 2). 

Lapset ovat yksi hyvä esimerkki luovista yksilöistä, joiden toimintaa leimaa ennen 

kaikkea spontaanius sekä mielen ja aistien avoimuus eri tilanteissa. Nämä ovatkin hyvin 

tärkeitä tekijöitä luovan toiminnan kannalta. Luovuus tukee uudenlaista ja soveltavaa 

ajattelua, sosiaalista älykkyyttä, ohjelmoivaa ajattelua ja uuden median lukutaitoa. 

Luovuuden kanssa käsi kädessä kulkevat muun muassa avoimuus, turvallisuus, 

leikkimielinen ilmapiiri, kiinnostus, uteliaisuus, yksilön sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

sekä positiivinen asenne. Vastaavasti luovuutta kahlitsevia tekijöitä ovat pelko, pakko, 

kilpailu, tiukka kuri, yksitoikkoisuus sekä kiire. 

 

Luovuuden merkitys työelämässä on kasvanut viime vuosina sitä mukaa, kun työelämä 

on automatisoitunut. Luovuudesta onkin tullut eräässä mielessä välttämätön työkalu 

työntekijöiden työssä pärjäämiselle (Littleton ym. 2012, 1). Kun koneet hoitavat 

perustyön, ihmisten onkin keskityttävä muihin yrityksen toimintaa tukeviin tehtäviin. 

Työntekijöiden on esimerkiksi pyrittävä ajattelemaan ja toimimaan luovasti omassa 

työssään. Tämä saattaa tarkoittaa vaikkapa sitä, kuinka insinööri toteuttaa laskennat ja 

kuvantamiset tietokoneellaan tai kuinka sairaanhoitaja kohtaa omassa työssään potilaita. 

Luovuus on työssä kuin työssä läsnä ja sen hyödyntämisestä on tulossa yksilön 

osaamisen mittari. Varsinainen läpimurto luovuuden saralla vaatiikin uudenlaista 

ajattelua niin yksilöiden kuin työpaikkojen osalta. 

 

Työelämän muutokset ovat niin perustavanlaatuisina, että niihin vastaaminen edellyttää 

työntekijöiltä merkittäviä muutoksia tapoihin ajatella ja toimia. Voidaankin nähdä, että 

keskeiseksi tekijäksi muutoksesta selviytymiseen on tullut valmius ja kyky ammatillisen 

identiteetin muutokseen ja sen myötä uudenlaisen toimijuuden sisäistämiseen ja 

omaksumiseen. Luovuus ja innovatiivisuus osana ammatillista identiteettiä ja toimijuutta 
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edellyttää uutta ymmärrystä itsestä, vuorovaikutuksesta muiden kanssa ja suhdetta 

toimintaympäristöön. Tällainen muutos vaatii transformatiivista oppimista, jonka myötä 

yksilöt ja yhteisö kykenevät kohtaamaan työelämän uudet haasteet ja toimimaan 

ympäristössään uudella, aiempaa rakentavammalla tavalla. 

 

Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi 

yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen 

oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä. Aluksi kokoamme ja 

avaamme ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä: luovuus ja innovatiivisuus, identiteetti ja 

toimijuus sekä transformatiivinen oppiminen. Tämän jälkeen perehdymme siihen, miten 

yksilön identiteetti kehittyy ja millaisia ulottuvuuksia tässä kehittymisessä on otettava 

huomioon, ja tarkastelemme myös sitä, millaisia erityispiirteitä ammatilliseen identiteettiin 

ja sen kehittymiseen liittyy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä esseessä muodostamme kuvaa luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymisestä 

osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Olemme käyttäneet 

eräitä keskeisiä käsitteitä, jotka ovat aiheen käsittelyn kannalta olennaisia sekä kyseistä 

teemaa kannattelevia. Yksilöiden ja yhteisöjen identiteetti muokkautuu ja rakentuu 

työyhteisöissä, ja toimijuudella on tässä identiteetin kehittymisessä tärkeä rooli. Jotta 

luovuuden ja innovatiivisuuden sisäistymistä ammatilliseen identiteettiin voidaan edistää, 

on ymmärrettävä, miten ne ilmenevät ja mitä ne edellyttävät identiteetin ja toimijuuden 

kehittymisen kannalta. On myös ymmärrettävä, miten transformatiivinen oppiminen voi 

tukea tätä. 

 

Identiteetti kattaa käsitteenä sekä ihmisen minuuden (miten ja millaiseksi ihminen kokee 

oman minänsä, laatunsa ja ominaisuutensa), persoonan (miten ja millaiseksi muut 

ihmiset kokevat hänet) että minuuden ja persoonan rakentumisen suhteessa 

elämäkertaan (Illeris 2014, 38). Identiteetin avulla yksilöllä on mahdollisuus määritellä 

itselleen ja muille, kuka hän on, kuka hän haluaa olla, mitä tavoitteita hänellä on 

elämässään ja mikä hänen paikkansa ylipäätään on yhteisössä. Ammatillinen identiteetti 

on se identiteetin osa-alue, joka liittyy ihmisen käsityksiin itsestään, toiminnastaan ja 

osallisuudestaan työelämässä (Illeris 2014, 76). Ammatillinen identiteetti muokkautuu ja 

rakentuu työyhteisössä. Sosiaaliset suhteet sekä työssä tapahtuva vuorovaikutus ovat 

hyvin tärkeitä ammatilliselle identiteetille. 

 

Toimijuus voi toteutua niin yhteisön kuin yksilön osalta. Toimijuus ilmenee aktiivisuutena, 

kokemuksellisuutena ja yksinkertaisena olemisena. Toimijuuuteen usein liitetään 

seuraavia käsitteitä: aktiivisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, 

vapaaehtoisuus sekä taito ja voima valita itse tarkoitukselliset toimintatavat. 

Toimijuudella voidaan laajemmin tarkasteltuna tarkoittaa yhteisöllisessä toiminnassa 

syntyvää yksilön identiteettiin ja kulttuurisiin malleihin perustuvaa toimintavalmiutta 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 391).  

 

Luovuus on yksi niistä elementeistä, joka tekee meistä ihmisiä sekä erottaa meidät 

muista lajeista. Luovuuden määritelmä ei ole kovin yksiselitteinen eikä kaiken kattava. 

Luovuutta voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: yksilöllisestä ja yhteisöllisestä. 
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Luovuus on jonkin uuden luomista, jota voidaan esimerkiksi havainnoida sekä tutkia. 

Luovuuden määritelmästä suljetaan muun muassa pois yksilön pään sisälle jäävät ideat, 

joita hän ei koskaan ilmaise. Tämän lisäksi suljetaan pois ideat, joita kukaan muu ei näe 

tai ymmärrä. (Sawyer 2012, 1-7.) Luovuus on yksilön erityinen ominaisuus, ja luova 

prosessi jotakin spontaania, intuitiivista tai odottamatonta, jonka tuloksena syntyy jotakin 

uutta ja ainutkertaista. (Sawyer 2003; Sawyer 2012, 11.) Innovatiivisuus puolestaan on 

avoimuutta uusia ideoita ja uudistuksia kohtaan sekä kykyä ja halua luoda, kehittää ja 

omaksua uusiksi koettuja ideoita, toimintamalleja, tuotteita ja palveluita (Alves ym. 2007, 

27-28). Siinä missä luovuuden tulokset jäävät vielä abstrakteiksi, innovatiivisuuden 

tuotokset ovat konkreettisia ja käytäntöön otettavia. 

 

Transformatiivisessa oppimisessa on kyse syvällisestä ymmärryksen muutoksesta ja 

uudelleen jäsentymisestä. Tällainen transformaatio voi ilmetä esimerkiksi uuden 

tietoisuuden heräämisenä, kognitiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten rakenteiden 

muutoksena tai kokonaisvaltaisesti minuuden, identiteetin, elämäkerran tai persoonan 

muutoksena (Illeris 2014, 27). Transformaatiot ovat syvällisiä ja vaativia mutta samalla 

myös kehittyviä oppimisen prosesseja, joiden tavoitteena on luoda aiempaa parempi, 

pätevämpi ja soveltuvampi ymmärrys omista maailmaa koskevista käsityksistä, 

asenteista ja havainnoista ja joiden ytimen muodostavat kriittinen reflektio, dialogi ja 

toiminnan muutos (Illeris 2014, 7). Tässä esseessä transformatiivisen oppimisen 

kohteena on oppijan identiteetti. Transformatiivista oppimista on siten kaikki oppiminen, 

joka johtaa muutokseen oppijan identiteetissä (Illeris 2014, 40), ja se kattaa kaikki 

inhimillisen henkisen kapasiteetin ja oppimisen ulottuvuudet - kognitiivisen, 

emotionaalisen, sosiaalisen, tilannesidonnaisen, yhteiskunnallisen ja 

ympäristöulottuvuuden (Illeris 2014, 39). 
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3 IDENTITEETTI TYÖELÄMÄSSÄ 

Eriksonin teoriassa identiteetin kehittyminen on psykososiaalinen prosessi, jossa yksilö 

kasvaa häntä ympäröivään maailmaan eri elämänvaiheiden kautta (Illeris 2014, 46). 

Hänen mukaansa identiteetin kehittyminen tapahtuu erityisesti nuoruusiässä ja koskee 

kokemusta koherentista yksilöllisyydestä koherentissa elämänkulussa (Illeris 2014, 46). 

Identiteetin kehittyminen on yhteydessä sekä yksilölliseen aivojen biologiseen 

kehittymiseen että yhteiskunnallisten rakenteiden puitteissa tapahtuvaan, 

vuorovaikutukseen perustuvaan sosiaaliseen kehittymiseen (Illeris 2014, 46-47). Jos 

identiteetin kehittyminen onnistuu, tuloksena on kohtuullisen koherentti ja vakaa 

identiteetti, johon liittyy kokemus siitä, kuka minä olen yksilönä, kuka minä haluan olla ja 

kenen muut kokevat minun olevan. Jos taas identiteetin kehittyminen epäonnistuu, 

tuloksena on hämmennys ja epätietoisuus siitä, kuka minä todella olen ja kuka haluan 

olla. Vahva ja kypsä persoona muodostuu onnistuneessa identiteetin kehittymisen 

prosessissa. (Illeris 2014, 47.) 

 

Eriksonin teoriaa on kritisoitu siitä, että hän ymmärtää identiteetin kehittymisen 

vallitseviin normeihin ja sääntöihin sopeutumisena ja mukautumisena (Illeris 2014, 47). 

Tällainen identiteetin käsite ei anna tilaa yksilön osallistumiselle omien olosuhteidensa 

luomiseen ja muodostamiseen (Illeris 2014, 48). Illerisin (2014, 48) oman käsityksen 

mukaan Eriksonin teoriassa sopeutuminen merkitsee yksilön kykyä toimia ja menestyä 

nykyisissä yhteiskunnallisissa rakenteissa siten, että hänen on mahdollista osallistua 

sekä näiden rakenteiden ylläpitämiseen, niiden muuttamiseen että vääräksi, 

sopimattomaksi tai sortavaksi kokemiensa rakenteiden vastustamiseen. Identiteetin 

kehittymisessä on näin kyse sellaisen oman aseman löytämisestä, joka on sekä 

realistinen suhteessa ympäristöön että sopusoinnussa omiin vakaumuksiin (Illeris 2014, 

49). 

 

Identiteetin kehityksen puutteet voivat ilmetä myös narsismina, jossa yksilö kokee 

minuutensa koherenttina, mutta hänen persoonansa on epävakaa (Illeris 2014, 50-51). 

Tällaisella ihmisellä on tarve reflektoida itseään ja saada kokemus itsestä muiden kautta, 

ja hän pelkää menettävänsä yhteyden muihin. Hän tarvitsee muita ihmisiä minänsä 

rakentamiseen, ei heidän ominaisuuksiaan itsenäisinä yksilöinä, ja hän käyttää muita 

kompensoimaan heikkoa tai puuttuvaa henkistä rakennetta, kokemusta sisäisestä 
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tyhjyydestä ja riittämätöntä todellisuuden tunnetta. Samalla hänen elämäänsä hallitsee 

halu välttää tilanteita, joissa hänen epävakaa persoonansa joutuisi muiden taholta 

uhatuksi. (Illeris 2014, 51.) 

 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan identiteetti ja minä ovat sosiaalisia konstruktioita, 

joita vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet muodostavat tai rakentavat (Illeris 2014, 54). 

Yksilöt tulevat merkityksellisiksi vain niissä sosiaalisissa suhteissa, joissa he elävät, sillä 

merkitys ja ymmärtäminen konstruoidaan ja dekonstruoidaan yhteisöissä kielen, 

diskurssin ja median kautta (Illeris 2014, 53-54). Persoona ja henkilökohtaiset 

ominaisuudet kehittyvät ja ovat olemassa sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta siinä 

määrin, kuin niitä ilmaistaan suhteessa muihin (Illeris 2014, 54). Kun sosiaaliset tilanteet 

ja yhteydet muuttuvat, myös identiteetin ja minän täytyy muuttua, ja siksi yksilön 

identiteetti ei voi olla muuta kuin epäkoherentti ja tilannesidonnainen erilaisten 

sosiaalisten roolien ristiaallokossa (Illeris 2014, 54). Koska yksilöllä ei ole yhtä vakaata 

identiteettiä, hän on vapaa vaihtamaan roolista toiseen tilannekohtaisesti (Illeris 2014, 

54). Sosiaalinen konstruktionismi ei kuitenkaan pysty selittämään ihmisten kokemusta 

identiteetistä, jota heidän täytyy kehittää ja ylläpitää voidakseen hallita omaa elämäänsä 

(Illeris 2014, 54). Ihmiset kokevat syvällä sisällään persoonallisuuden vakaan ytimen, 

joka pitää heidät identtisenä oman minänsä kanssa tilanteesta toiseen (Illeris 2014, 54-

55). 

 

Wenger puolestaan tarkastelee identiteetin kehittymistä toimintayhteisöissä, yksilön 

sosiaalisina ja yhteiskunnallisina suhteina (Illeris 2014, 58-59). Yksilön identiteetti on 

merkityksen, käytännön ja yhteisön ohella yksi sosiaalisen osallistumisen osatekijä, ja 

sen kehittymiseen vaikuttavat osallisuuden kokemukset ja minän konkretisoimisen tavat, 

oppimisen kehityskaari, tuttuun yhteisöön kuuluminen ja eri jäsenyyksien 

yhteensovittaminen sekä oma paikallinen tapa ilmentää kuulumista laajempiin 

globaaleihin ryhmiin, tyyleihin tai diskursseihin (Illeris 2014, 58-59). 

 

Illerisin (2014, 69) oman käsityksen mukaan identiteetin kehittymisessä on kolme 

ulottuvuutta: kognitiivinen sisältö, emotionaalinen kannustin ja sosiaalinen 

vuorovaikutus. Identiteetti jakautuu kolmeen eri kerrostumaan: ydinidentiteettiin, 

persoonaan ja mieltymyksiin. Ydinidentiteetti on ihmisen kokemus erillisenä ja erityisenä 

yksilönä olemisesta, samana pysymisestä eri tilanteissa ja yhteyksissä ja koko elämän 
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ajan huolimatta kehittymisestä ja muutoksesta. Tämä ydin yhdistää ja koordinoi 

identiteettiin sisältyvien osatekijöiden kompleksisuutta ja monimuotoisuutta. (Illeris 2014, 

70.) Persoonassa on taas kyse siitä, kuka ja millainen ihminen haluaa olla ja millaisena 

hän haluaa ilmetä suhteessa muihin ja ympäröivään maailmaan (Illeris 2014, 72). Siihen 

sisältyy mm. yksilöllisiä arvoja, asenteita, käsityksiä ja kokemisen tapoja sekä sosiaalisia 

käytöstapoja, sopivuussääntöjä, yhteistyömalleja ja empatiaa (Illeris 2014, 72-73.) 

Ylimpänä kerroksena ovat yksilön tavanomaiset ja rutiininomaiset mieltymykset ja 

tottumukset (Illeris 2014, 73). Identiteetin kehittyminen tarkoittaa merkityksen, 

toiminnallisuuden, sensitiivisyyden ja sosiaalisuuden koherenttia kehittymistä (Illeris 

2014, 69). 

 

Ammatilliseen identiteettiin sisältyy erilaisia henkilökohtaisia sekä sosiaalisen elämän ja 

työelämän pätevyyksiä (Illeris 2014, 77). Pätevöitymisessä on kyse subjektiivisista 

kehittymisen ja oppimisen prosesseista, jotka liittyvät enemmän tai vähemmän erilaisiin 

elämän konteksteihin riippumatta siitä, onko pyrkimyksenä pätevyyden hankkiminen 

(Illeris 2014, 77-78). Pätevöitymistä on tarkasteltava koko yksilön kehittymisen 

näkökulmasta (Illeris 2014, 78). Nykypäivän ammatillinen identiteetti sisällyttää työn 

osaksi elämää, jossa ihmisen tulisi voida toteuttaa itseään ja omaa potentiaaliaan, viettää 

hyvää aikaa, kehittyä persoonana, ja samalla ansaita riittävästi elääkseen (Illeris 2014, 

78). 

 

Lisäksi ammatillisen identiteetin käsite pitää sisällään niin erilaiset ominaisuudet, 

tunnukset kuin piirteetkin, jotka kuvaavat yksilön samaistumista omaan ammattiinsa. 

Ammatti-identiteetin muodostuminen ammatin ympärille ei ole mahdollista, jos yksilö ei 

ole ammattivalmiudeltaan kypsynyt esimerkiksi tietojen, taitojen sekä arvostuksen 

suhteen. Toisin sanoen yksilön tulisi olla ammattilainen omalla alallaan. Lisäksi yksilön 

tulisi omata tahtoa, mielenkiintoa ja kykyä suoriutua ammatillisista tehtävistään hyvin. 

(Räty 1982, 46.) Ammatillinen identiteetti voikin olla parhaimmillaan työntekoa edistävä 

asia, mutta se voi myös pahimmillaan rajoittaa sitä. Hyvällä ammatillisella identiteetillä 

varustettu työntekijä kokeilee rohkeasti uutta ja uskaltaa astua ulos omasta 

toimenkuvastaan kokeilemalla esimerkiksi uusia työmenetelmiä ja -tapoja. Vastaavasti 

huonolla ammatillisella identiteetillä varustettu työntekijä pysyttelee tiukasti vanhoissa 

kaavoissa ja suostuu vain sellaisiin työtehtäviin, jotka kuuluvat hänen tehtäväkenttäänsä. 

(Heiske 2005, 158.) Kyseessä voi olla yksinkertaisesti pelko kaikkea uutta ja 
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ennakoimatonta kohtaan. Yleisesti ottaen muutokset työyhteisössä saattavat aiheuttaa 

pelkoa siitä, miten ne tulevat vaikuttamaan työntekijöihin ja heidän toimenkuviinsa. 

Jatkuvat muutokset ja epäjatkuvuus saattaakin ajan saatossa aiheuttaa sen, että 

työntekijän ammatillinen identiteetti heikentyy, varsinkin, jos hän on samaistunut 

kyseiseen organisaatioon (Eteläpelto 2007). 

 

Ammatillisen identiteetin kehittyminen vaatii aikaa, joten se on kaiken kaikkiaan hyvin 

pitkä ja vaativa prosessi. Ammatillisen identiteetin muotoutumiseen yksilö tarvitsee muun 

muassa erilaisia kokemuksia, oppimista ja itsetuntemuksen lisääntymistä, jotka 

kehittyvät esimerkiksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yksilö voi luoda ammatillista 

identiteettiään itse esimerkiksi voimaantumisen kehittämisellä, mentoroinnilla sekä 

metakognitiivisilla taidoilla (Hänninen 2006, 191). Lisäksi tulee huomioida, että 

ammatillinen kehitys ja sitä kautta ammatillisen identiteetin muotoutuminen on 

mahdollista vain, jos työelämä sallii uudenlaisen ajattelutavan ja hyväksyy muutoksen 

työyhteisössä. Työyhteisössä vallitseva tilanne voi joko rajoittaa työntekijän ammatillista 

kehittymistä tai vastaavasti kannustaa siihen (Ruohotie 1993, 122). Työntekijän 

yksilöllinen kehittyminen on hänelle itselleen tärkeää, jotta hänen motivaationsa tehdä 

kyseistä työtä säilyy ja että hän kokee työnsä mielekkääksi. Työyhteisöllä ja 

organisaation johdolla on hyvin tärkeä merkitys yksittäisten työntekijöiden työssä 

viihtymisessä ja ammatillisen identiteetin kehittymisessä. Esimerkiksi Ruohotien (2000, 

49-51) mukaan organisaation johdon tulisi tukea työntekijän ammatillisen identiteetin 

kehittymistä. Työntekijän saama tuki voi olla esimerkiksi koulutusta tai vastuullisempia 

tehtäviä organisaation sisällä. 
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4 LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS 

Lapsia pidetään yleisesti ottaen loputtomina luovuuden lähteinä. Merkittävin syy lienee 

siinä, ettei heidän mielikuvituksellaan ole rajoitteita. Varhaiskasvatuksessa 

korostetaankin paljon lapsen mielikuvitusmaailman kehittämistä esimerkiksi leikin avulla. 

Myös Vygotsky näkee lasten leikin luovana toimintana. Luovan toiminnan avulla yksilö 

voi saada aikaan jotakin uutta ja tätä luovuutta Vygotsky pitää mielikuvituksena (Sawyer 

2003, 68-69; Sawyer 2012, 70). Vygotsky’n mukaan mielikuvituksen ja todellisuuden 

välillä on yhteys: mielikuvitus on yksi tietoisuuden muoto. Mitä rikkaampaa on yksilön 

kokema todellisuus, sen monipuolisempaa on mielikuvituksen käyttö. Lisäksi mielikuvitus 

on keino tulkita kokemuksia sekä tunteita. (Sawyer 2003, 72-73.) Lasten kohdalla 

todellisessa elämässä koetut kokemukset ja tunteet näyttäytyvätkin silloin tällöin myös 

heidän leikeissään. 

 

Luovuus tapahtuu yleensä useammassa eri vaiheessa. Yksinkertaisin malli luovasta 

prosessista on kaksivaiheinen, ns. ilmapallomalli. Se on esimerkki erilaisen ajattelun 

laajenevasta vaiheesta, jossa luodaan monia mahdollisuuksia ja josta syntyy lopulta yksi 

yhtenäinen, ”hyvä” idea. Luovien prosessien teorioita on sittemmin laajennettu neljään 

tai useampaan vaiheeseen, mikä antaa syvemmän käsityksen niistä henkisistä 

toiminnoista, joihin ihmiset osallistuvat luodessaan jotakin uutta. (Sawyer 2012, 88.) 

 

Sawyer (2012) esittää luovalle prosessille kahdeksan eri vaihetta, jotka ovat 1) ongelman 

etsiminen, 2) tiedon hankkiminen, 3) asiaan liittyvän tiedon kerääminen, 4) hautuminen, 

5) ideointi, 6) ideoiden yhdistäminen, 7) parhaiden ideoiden valinta ja 8) ideoiden 

ulkoistaminen. Ongelman etsimisessä tunnusomaista on ongelman tunnistaminen ja 

muotoileminen siten, että se todennäköisemmin johtaa luovaan ratkaisuun. Tiedon 

hankkimiseen liittyy tiedon hallitseminen, käytäntö ja kokemus. Asiaan liittyvän tiedon 

keräämiseen puolestaan liittyy hajanaisen tiedon kerääminen kyseisessä kontekstissa. 

Kun asiaan kuuluva hajanainen tieto on kerätty, tiedostamaton mieli käsittelee ja 

yhdistelee tiedot yllättävällä ja ennakoimattomalla tavalla. Tiedostamaton “hautominen” 

tukee mahdollisen ratkaisun löytymistä, mutta myös tietoinen huomion kohdistaminen 

ongelmaan ja ideoiden yhdistely saattavat johtaa ongelman ratkaisemiseen. Parhaiden 

ideoiden valinnassa pyritään valitsemaan useamman hyvän idean joukosta se tehokkain. 

Menestyvien luovien henkilöiden tulisi kyetä valitsemaan juuri ne ideat, jotka todella 
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menestyvät jatkossa. Ideoiden ulkoistaminen puolestaan tarkoittaa sitä, ettei luovuus ole 

vain idea - luovuus synnyttää ideoita sekä kehittää ja jalostaa niitä. (Sawyer 2012, 88-

89.) 

 

Luovuus on perinteisesti mielletty yksilölliseksi ilmiöksi, joka kasvaa ja kehittyy 

kokemuksen ja asiantuntemuksen myötä, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana 

luovuus on alettu nähdä myös sosiaalisena ja kollektiivisena ilmiönä (Paloniemi & Collin 

2012, 24). Kollektiivinen luovuus on varsin uusi ilmiö, sillä sen tutkimuksen voidaan 

sanoa alkaneen vasta 1990-luvulla (Sawyer & DeZutter 2009, 81). Luovuuden tutkijat 

ovatkin havainneet, että organisaation luovuutta ei voi selittää suoraan käyttämällä 

yksilöllistä lähestymistapaa (Sawyer 2012, 249). Harvoin luova idea on todella yhden 

tekijän työn tulos, vaan pikemminkin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja luovien yksilöiden 

yhteistuotos. Luovuus tapahtuukin yksilön sijaan organisaatioissa ja sen 

monimutkaisissa sosiaalisissa systeemeissä. (Sawyer 2012, 249). Nykyään 

organisaatioissa tehdäänkin yhä enemmän töitä tiimeissä ja monilla tiimeillä on myös 

vastuu organisaation kehityksen eteenpäin viemisestä. Näin ollen myös tarve ymmärtää 

paremmin tiimien luovuutta sekä sen muodostumista on viime vuosina korostunut 

entisestään. Yksilöiden yhteistyö on ennen kaikkea yhteistä luomista ja löytämistä, jossa 

yksilöiden erilaiset taidot täydentävät toisiaan. He ovat myös vuorovaikutuksessa 

yhteisten käsitysten luomiseksi. (Sawyer 2003, 82.) Sosiaalinen yhteys ja vuorovaikutus 

erilaisten yksilöiden välillä on olennaista luovassa prosessissa. 

 

Tutkijat ovat myös yhä selkeämmin havainneet, että oppiminen ja luovuus kulkevat käsi 

kädessä. Luovuus ei ole tärkeää vain perinteisissä oppimistilanteissa vaan myös 

kriittisen tiedon omaksumisessa. (Sawyer 2012, 5.) Kun oppimista ja luovuutta 

tarkastellaan kollektiivisena prosessina esimerkiksi työpaikalla, oppimisen ja luovuuden 

erojen huomataan tulevan entistä vähäisemmiksi (Paloniemi & Collin 2012, 25). 

 

Sosiokulttuurisen mallin mukaan luovuudella on kolme elementtiä: yksilö, toiminnan ala 

ja toimintakenttä. Yksilölle ominaista ovat motivaatio ja persoonallisuuden piirteet, 

toiminnan ala kattaa asiantuntemuksen ja toimintakenttä kontekstin, jossa uudet ideat 

esitetään. Alan tehtävä on säilyttää luovat ideat, jotka tulevat joltakin toimintakentältä, ja 

välittää ne tuleville sukupolville. Vastaavasti yksilöt tuovat alalle vaihtelua ja muuttavat 

myös sen pysyvyyttä. Kentällä toimii portinvartijoita (gate-keepers), jotka määrittävät, 
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mitkä ideat kyseisellä kentällä pääsevät esille. (Sawyer 2003, 19-21; Sawyer 2012, 213-

217.) Portinvartijoina organisaatioissa toimivat esimerkiksi johtoportaan henkilöt, jotka 

viime kädessä päättävät, viedäänkö kehitetyt ideat ja innovaatiot käytäntöön. Silti myös 

diskursiivisella vallalla – siis asiantuntemukseen perustuvalla ja diskurssien kautta 

käytetyllä vallalla – on merkitystä luovuuden ilmenemisessä myös perinteisesti 

hierarkkisiksi ja tarkkoja sääntöjä noudattaviksi mielletyissä ympäristöissä kuten 

sairaaloissa (Paloniemi & Collin 2012, 24). 

 

Kehitys ja muutos edellyttävät usein luovuutta. Monet ongelmat ovat sellaisia, etteivät ne 

ratkea sormia napsauttamalla, vaan yksilön tai tietyn ryhmän on tietoisesti paneuduttava 

niihin ja hyödynnettävät erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Jotkin menetelmät ja 

työtavat edellyttävät ryhmätyötä, mutta joitakin menetelmiä voi käyttää myös yksilö 

itsenäisesti. Esimerkeiksi otamme tässä aivoriihen ja ryhmä-flow -tilan. 

 

Aivoriihi on hyvä työtapa etenkin luovissa ongelmanratkaisutilanteissa ja erityisen hyvä 

työkalu ryhmätyöskentelyssä. Parhaimmillaan yhden ryhmän jäsenen innostus voi 

tarttua muihinkin ryhmän jäseniin. (Sawyer 2012, 235-236.) Aivoriiheen kuuluu vetäjä ja 

ryhmä, joka ideoi ratkaisua esimerkiksi johonkin tiettyyn ongelmaan. Ryhmän vetäjä 

kirjaa kaikki ryhmän sisällä tulevat ideat ylös ja huolehtii siitä, että vielä ideointivaiheessa 

ei lähdetä arvioimaan kyseisiä ideoita. Istunnon alussa aivoriihessä pyritään 

vapautumaan turhista ennakkoluuloista ja yksilön mieltä rajoittavista tekijöistä. Ryhmän 

vetäjä kertaa aivoriihen toimintaperiaatteet ja sovitaan, että niitä myös pyritään 

noudattamaan. Tämän jälkeen alkaa ideointivaihe. Esille tulevia ideoita ei sen 

kummemmin tarvitse perustella eikä niitä missään nimessä myöskään arvioida 

ideointivaiheen aikana. (Sawyer 2012, 235.) Tärkeintä on, että jokainen ryhmän jäsen 

voi kokea oman ideansa olevan tasaveroinen muiden ryhmän jäsenten kanssa, eikä 

pelkää esittää ajatuksiaan julkisesti. Ryhmän toimintaan ja luovuuteen voi kuitenkin 

vaikuttaa negatiivisesti ns. vapaamatkustaja-ilmiö. Tällä tarkoitetaan ryhmässä toimivia 

yksilöitä, jotka yrittävät päästä helpolla tehtävien suorittamisesta; e esimerkiksi yksi 

ryhmän jäsenistä vetäytyy tilanteesta taka-alalle, kun toiset ideoivat (Sawyer 2012, 236-

237.) Lisäksi ryhmän toimintaa saattaa vaikuttaa arvostelun pelko tai vastaamisen viive, 

mutta ne ovat vapaamatkustaja-ilmiötä huomattavasti pienempiä ongelmia. 
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Hyvä esimerkki ryhmä-flow -tilasta on improvisoiva jazz-ryhmä, jossa jokainen soittaja 

osallistuu yhdessä tuotetun musiikkikappaleen “rakentamiseen”. Tässä tapauksessa 

yhden ryhmän jäsenen toiminnan tulos on osa toisen ryhmän jäsenen toimintaprosessia, 

jolloin yhteistyöstä syntyy eräänlainen prosessien verkosto. Kun ryhmän jäsenet ottavat 

riskejä, lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä ja arvaamaton. (Sawyer 2012, 245.) Flow-

tila on hyvin tärkeä osa luovaa prosessia, jotta yksilö voi päästä lähelle optimaalista 

suoritusta. Hänen tulisi uskaltaa haastaa ja ylittää itsensä, jotta hän voi sitä kautta antaa 

mielikuvitukselleen uusia mahdollisuuksia. Yleisesti ottaen Flow-tilaan pääsemiseen tai 

sen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa yksilön mahdollisuus keskittyä kyseisessä 

tilanteessa, hänen taitonsa ja itsevarmuutensa. Jos yksilö keskittyy epäolennaisiin 

asioihin, myös flow-tilaan pääseminen on varsin hankalaa. Flow-tilaan liittyy 1) selkeät 

tavoitteet (yksilö tietää mitä tehdä), 2) välitön palaute (yksilö tietää, kun toiminta on 

onnistunut), 3) tasapaino haasteiden ja koettujen taitojen välillä, 4) toiminnan ja 

tietoisuuden yhdentyminen, 5) täydellinen tehtävään keskittyminen (esim. huolten ja 

epävarmuuden siirtäminen sivuun), 6) kontrollin kokeminen (yksilö ei koe 

epäonnistumisen pelkoa), 7) itsetietoisuuden menettäminen (minän rajojen ylittäminen), 

8) ajantajun muuttuminen (kiihtyminen tai hidastuminen) sekä 9) toiminnan muuttuminen 

itsetarkoitukseksi (Sawyer 2012, 78). 

 

Luovuutta pidetään usein abstraktimpana ja innovaatiota puolestaan konkreettisempana 

asiana. Luovuudesta ei jää yleensä mitään konkreettista käteen, muuta kuin ajatus tai 

idea. Innovaatiossa sen sijaan on oleellista jokin konkreettinen lopputulos, kuten 

uudenlainen toimintatapa, tuote tai palvelu (Alves ym. 2007, 27-28). Innovaation alku voi 

olla hyvin arkinen. Se voi olla tavallista kehitystyötä tai organisaation jokapäiväisten 

haasteiden ratkomista. Innovaatioon liittyy usein vuorovaikutusta ja siihen jalostumiseen 

kuluu myös aikaa. 

 

Luovuutta koskevissa teorioissa on esitetty useita tapoja ajatella uutuutta. 

Luovuustutkijat käyttävät yleisesti metaforaa ”pikku l” eli ”little c” silloin, kun tarkastellaan 

sellaisia tuotoksia, joihin ei tarvita ammattilaisuutta. Vastaavasti ”iso L” eli ”Big C” -

käsitettä käytetään, kun tuotokset ovat historiallisesti tai laajemman yhteisön piirissä 

uutta ja ainutlaatuista. (Sawyer 2012, 11; Paloniemi & Collin 2012, 25.) Näiden kahden 

edellä mainitun lisäksi on ehdotettu näiden välimuotoa ”middle c”, joka on 

”keskikokoinen” luovuus. Se viittaisi esimerkiksi uuteen ideaan, joka syntyy tietyssä 
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organisaatiossa tai pienessä yhteisössä (Paloniemi & Collin 2012, 25). Yhteisö voi olla 

kooltaan esimerkiksi 8-10 henkilöä ja siinä keskityttäisiin juuri “keskikokoiseen” 

luovuuteen. Siinä tapauksessa kyseessä on yhteisöllinen luovuus, joka mahdollistaa 

ryhmän jäsenten laaja-alaisen ja monipuolisen keskustelun luovuutta käsiteltävissä 

ongelmissa. 

 

Organisaatioiden näkökulmasta luovuus on osa innovaatioiden tuottamista ja se voidaan 

ymmärtää eri näkökulmista niin uusien ideoiden tuottamista helpottaviksi yksilöllisiksi 

persoonallisuuden piirteiksi, uusia ideoita tuottavaksi prosessiksi, luovan toiminnan 

tuloksiksi kuin uusia ideoita ja käyttäytymistä edistäviksi ympäristöiksi (Alves ym. 2007, 

27). Keskeistä innovatiivisuudessa on kuitenkin halu ja pyrkimys uusien ideoiden 

konkretisoimiseen toimintamalleiksi, tuotteiksi ja palveluiksi sekä niiden vieminen 

käytäntöön. Innovatiivisuutta edistävät kokonaiskuvan ymmärtäminen, inspiroivien 

missioiden ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, työtehtävien laaja-alaisuus ja 

kierrättäminen, vertaisuuden pohjalta toimivat tiimit ja tiimien palkitseminen yksilöiden 

sijaan, pyrkimys yhteistyöhön ja toiminnallisten rajojen madaltaminen, informaation 

vapaa jakaminen, virheiden mieltäminen innovatiivisuutta hyödyttäväksi resurssiksi sekä 

tietoisuus johdon sitoutumisesta luovuuden ja innovatiivisuuden kannustamiseen ja 

tukemiseen (Behn 1995). 
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5 TRANSFORMATIIVINEN OPPIMINEN 

Kaikessa oppimisessa on otettava huomioon kaksi hyvin erilaista prosessia: 1) ulkoinen 

vuorovaikutus oppijan ja hänen sosiaalisen, kulttuurisen tai materiaalisen ympäristönsä 

kanssa sekä 2) sisäinen tiedonhankinnan ja seikkaperäisen pohdinnan psykologinen 

prosessi (Illeris 2008, 8). Psykologiseen prosessiin liittyy edelleen kaksi ulottuvuutta. 

Oppimisen sisällöt rakentavat oppijan ymmärrystä ja kykyä käsitellä käytännön elämän 

haasteita ja siten kehittävät hänen yleistä toimintakykyään ja valmiuksiaan. Oppimisen 

kannustimet - tunteet, emootiot, motivaatio ja tahto - tarjoavat ja ohjaavat henkistä 

energiaa, jota oppija välttämättä tarvitsee henkisen tasapainonsa varmistamiseksi ja 

oman sensitiivisyytensä kehittymiseksi. (Illeris 2008, 10.) Psykologisen prosessin 

käynnistäjinä toimivat ulkoisessa vuorovaikutuksessa syntyvät herätteet havaintojen, 

tiedonvälityksen, kokemuksen, imitoinnin, toiminnan tai osallistumisen kautta (Illeris 

2008, 10). Ulkoinen vuorovaikutus palvelee yksilön integroitumista yhteisöihin ja 

yhteiskuntaan ja siten kehittää oppijan sosiaalisuutta. (Illeris 2008, 10.)  

 

Oppimisessa saattaa kuitenkin olla erilaisia esteitä. Ihmisen arkinen tietoisuus jäsentää 

ja suodattaa saamiaan vaikutteita aiemmin muotoutuneen esiymmärryksen pohjalta, ja 

tämä esiymmärrys aktivoituu ihmisen kohdatessa uusia asioita ja ilmiöitä (Illeris 2008, 

15). Jos vaikutteet eivät vastaa tätä esiymmärrystä, ihminen hylkää tai vääristää ne 

esiymmärryksensä mukaisiksi. Sen sijaan, että ihminen oppisi uutta, aiemmat käsitykset 

ainoastaan vahvistuvat. Arkisessa tietoisuudessa ja oppimisessa ihminen harvoin 

kyseenalaistaa omia käsityksiään ja viime kädessä omaa identiteettiään. (Illeris 2008, 

15.) Tilanteet ja olosuhteet saattavat myös luoda ristiriitaisia toiveita ja tavoitteita 

oppimiselle ja identiteetin kehittymiselle. Esimerkiksi ulkoinen olosuhteiden muutos voi 

ohjata muutokseen, vaikka sisäinen kokemus on tätä vastaan, jolloin ihminen ei pysty 

keskittymään oppimiseen, vaan hän käyttää mitä tahansa veruketta siltä välttyäkseen. 

(Illeris 2008, 16.) Näiden lisäksi myös henkinen vastarinta tilanteiden tai olosuhteiden 

rajoitteille saattaa estää tai vääristä oppimista (Illeris 2008, 16). 

 

Transformatiivisessa oppimisessa ihmisen ymmärrys itsestä ja omista mahdollisuuksista 

ja rajoitteista käy läpi perustavanlaatuisen muutoksen, jonka avulla hän kykenee 

kohtaamaan ongelmat ja toimimaan maailmassa uudella, aiempaa rakentavammalla 

tavalla. Kyse ei siis ole vain ajattelun vaan myös toiminnan muutoksesta, eivätkä ihmisen 
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kohtaamat esteet ja haasteet siten ole pelkästään psykologisia tai vuorovaikutukseen 

liittyviä. Oppimisessa on läsnä myös oppimisen ympäristö, johon sisältyvät erilaiset 

oppimisen resurssit (paikat ja tilat, laitteet ja välineet, aineelliset ja henkiset tietovarannot, 

aika) sekä erilaiset toimijuuskäsitykset ja toimijuuden rakenteet (Koskinen 2017, 9-13). 

Mikä tahansa näistä voi toimia oppimisen esteenä. Transformatiivinen pedagoginen 

muutos edellyttää sellaista toimijuuskäsitystä ja toimijuuden rakenteita, jotka 

mahdollistavat oppimisen uusista pedagogisista lähtökohdista käsin (Koskinen 2017, 

15). 

 

Transformatiivinen oppiminen on kokonaisvaltainen identiteetin uudistumiseen johtava 

prosessi, jonka tavoitteena on tuottaa syvällisiä, laadullisia muutoksia tavassa, jolla 

oppijat ymmärtävät ja ilmentävät itseään (Illeris 2014, 9-10, 40). Sen ydin muodostuu 

kriittisestä reflektiosta, dialogista ja toiminnan muutoksesta. Prosessi on vahvasti 

oppijakeskeinen, jossa opettaja toimii aloitteentekijänä ja fasilitaattorina ja päätökset ja 

arvioinnit tehdään yhdessä (Illeris 2014, 10). Oppijoiden kannalta se tarkoittaa aitoa 

osallistumista päätöksentekoon ja etsintään (Illeris 2014, 52). Oppimisen tavoitteet, 

sisällöt ja prosessi lähtevät oppijoiden omista intresseistä ja muuntuvat heidän 

tarpeidensa mukaan (Illeris 2014, 10). 

 

Oppimisen lähtökohtana on yksilöllinen kokemus, jonka kukin oppija tuo mukanaan 

yhteiseen oppimisprosessiin ja joka toimii sen lähtökohtana, mutta samalla olennaista on 

myös dialogi, jossa oppijat tutkivat kriittisesti arvotustensa ja normatiivisten odotustensa 

taustalla olevia olettamuksia (Illeris 2014, 8). Sen myötä oppijat joutuvat kohtaamaan ja 

työstämään suhdettaan ympäröiviin valtarakenteisiin ja inhimilliseen erilaisuuteen siten, 

että muiden oppijoiden näkökulmat ja kokemukset auttavat heitä oppimaan ja 

tunnistamaan omassa elämässään vaikuttavia valtasuhteita ja kuvittelemaan uudenlaisia 

toimintatapoja (Illeris 2014, 10). Prosessin kautta oppijat muuttavat tapaansa ajatella 

itseään, muita ihmisiä ja yhteiskuntaa (Illeris 2014, 10). Tietoisuus kontekstista auttaa 

arvostamaan ja ymmärtämään syvemmin henkilökohtaisia ja sosiokulttuurisia 

olosuhteita (Illeris 2014, 9). 

 

Opettajan on tärkeää rohkaista oppijoita reflektoimaan kriittisesti omaa identiteettiään, 

sen rakentumiseen johtavia prosesseja ja taustalla olevia olettamuksia sekä 

toiminnallaan ohjata ja tukea oppijoiden kokemusten kehittymistä ja reflektointia siten, 
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että nämä oppivat ymmärtämään itseään ja ympäristöään (Illeris 2014, 8). 

Oppimisprosessi edellyttää usein oppijoiden johdattamista omien rajojensa 

kohtaamiseen ja koettelemiseen sekä dilemmojen ja epävarmuuden kokemiseen niin, 

että he joutuvat työstämään vastuksia, ongelmia ja haasteita, jotka kannustavat 

transformatiivista oppimista edistävään emotionaaliseen intensiteettiin ja innovointiin 

(Illeris 2014, 10). 

 

Dialogia tarvitaan, sillä vaikka transformaatiot ovat viime kädessä yksilöllisiä, ne 

edellyttävät tapahtuakseen vuorovaikutusta (Illeris 2014, 8-9). Dialogissa huomio 

kiinnittyy muiden asenteisiin, tunteisiin, persoonallisuuteen ja arvoihin ja näin laajentaa 

ja monipuolistaa oppijoiden käsityksiä (Illeris 2014, 9). Tässä prosessissa opettajan on 

tärkeää toimia oppijoille mallina ja pyrkiä tukemaan oppijoita omalla 

persoonallisuudellaan (Illeris 2014, 10). Opettajan ja oppijoiden välillä tarvitaan 

autenttista ja luottamuksellista suhdetta, jotta oppijat rohkaistuvat avautumaan ja 

keskustelemaan käsityksistään ja tunteistaan (Illeris 2014, 9). 

 

Mezirowin (1996, 30-31) mukaan transformatiivisen oppimisprosessin lähtökohtana on 

jonkin hämmentävän dilemman kohtaaminen omassa kokemusmaailmassa, mikä 

johdattaa oppijan tutkiskelemaan itseään ja etsimään dilemmalle mielekästä tulkintaa. 

Dilemman ratkaiseminen edellyttää omien käsitysten taustalla olevien olettamusten 

kyseenalaistamista, pätevyyden arviointia ja lähtökohtien ja seurausten tutkimista 

kriittisessä reflektiossa (Mezirow 1996, 28-29). Avoin ja kriittinen keskustelu vertaisten 

kanssa tukee kokemusten ja käsitysten arviointia, korjaamista ja pätevöittämistä 

(Mezirow 1996, 27, 94). Transformaatioiden myötä oppija tulee kriittisesti tietoiseksi siitä, 

miten ja miksi hänen olettamuksensa ja aiemmat käsityksensä ovat määränneet hänen 

tapaansa havaita, ymmärtää ja tuntea maailma ympärillään (Mezirow 1996, 31). 

Oppimisprosessin tuloksena myös oppijan toiminta muuttuu, ja uudet roolit, suhteet ja 

toimintatavat integroituvat osaksi hänen omaa elämäänsä (Mezirow 1991, Merriamin, 

Caffarellan ja Baumgartnerin 2007, 135-137, mukaan). 

 

Transformatiivinen oppiminen nähdään yleensä progressiivisena muutoksena - johonkin 

parempaan tai toivottuun kehittymisenä. Monissa tapauksissa itseaiheutetut tai 

ansaitsemattomat olosuhteet voivat kuitenkin pakottaa ihmisen tilanteeseen, joissa 

oppiminen ei ainakaan välittömästi tapahdu parempaan tai toivottuun suuntaan (Illeris 
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2014, 95). Siitä huolimatta jotain merkittävää tapahtuu eivätkä asiat tai tuntemukset ole 

enää niin kuin ennen - ihmisen identiteetti muuttuu (Illeris 2014, 96). Ihminen joutuu 

luopumaan jostain, mitä toivoi itsestään. Tällöin on kyse regressiivisestä oppimisesta. 

Ihminen voi kuitenkin samalla oppia ymmärtämään, mikä oppimisessa epäonnistui ja 

mihin hänen kannattaisi sen sijaan suuntautua (Illeris 2014, 97). Progressiivinen ja 

regressiivinen oppiminen yhdistyvät näin palauttavaksi oppimiseksi. 

 

Transformatiivinen oppiminen on tärkeää nähdä myös elinikäisenä oppimisena, osana 

ihmisenä kasvamista ja elämänhistoriaa, jossa erilaiset ajoittaiset transformaatiot 

seuraavat toisiaan ja muuttavat vähitellen ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta 

(Kegan 2008, 46). Ihminen on tärkeää nähdä holistisesti fyysisenä, biologisena, 

psyykkisenä ja sosiaalisena olentona, jonka kokemukset vuorovaikutuksesta maailman 

ja muiden ihmisten kanssa pitävät hänen identiteettinsä ja elämäkertansa jatkuvassa 

muutoksessa (Jarvis 2008, 25). Samalla on muistettava myös se, että ne erilaiset 

toimintajärjestelmät, joissa ihmisen oppiminen tapahtuu, muotoutuvat ja muuntuvat 

pitkän ajan kuluessa. Siten näiden järjestelmien oma elämänhistoria ja kollektiivinen 

identiteetin kehittyminen kietoutuu niissä toimivien ihmisten omaan elämänhistoriaan ja 

identiteetin kehittymiseen. (Engeström 2008, 57.) 

 

Työelämässä transformatiivinen oppiminen muuttaa yksilön ja yhteisön ammatillista 

identiteettiä ja toimijuutta, ja autenttisessa ympäristössä tapahtuvalla informaalilla 

oppimisella on keskeinen rooli siinä, miten ja millaiseksi yksilön suhde työhön ja työssä 

oppimiseen muotoutuu (Illeris 2014, 134). Työssäoppimista voidaan edistää toimimalla 

itseohjautuvissa ryhmissä tai projekteissa ja hyödyntämällä ongelmanratkaisuun ja 

kokeilemiseen perustuvaa toiminnallista tiimioppimista. Oppimisessa voidaan hyödyntää 

myös ohjausta, mentorointia ja valmentamista, erilaisia yhteistyöverkostoja ja 

kokemusryhmiä sekä työtehtävien vuorottelua. (Illeris 2014, 136-142.) 
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6 TRANSFORMATIIVINEN OPPIMINEN LUOVAN JA INNOVATIIVISEN 

AMMATILLISEN IDENTITEETIN KEHITTYMISESSÄ 

Transformatiivinen oppiminen voi mielestämme edistää luovuuden ja innovatiivisuuden 

sisäistämistä osaksi ihmisen identiteettiä ja siten myös osaksi hänen ammatillista 

identiteettiään. Huomattavaa on, että identiteetin kehittyminen transformatiivisena 

oppimisena tarkoittaa samalla sitä, että identiteetin kehittyminen ja toimijuuden 

kehittyminen ovat sidoksissa toisiinsa: uudenlaisen identiteetin muodostuminen sekä 

edellyttää että tuottaa uudenlaista toimijuutta. Olennaista identiteetin kehittymisessä ei 

siis ole vain uudenlainen ajattelu vaan myös kokemuksellisuus. Uudenlaiset kokemukset 

konkretisoivat ja muuttavat käsitystä itsestämme sekä suhdettamme muihin ihmisiin ja 

ympäristöön. Tällöin identiteetin kehittymisessä täytyy ottaa huomioon myös se, millaista 

toimijuutta yhteisömme ja toimintaympäristömme meille tarjoaa ja miten pystymme 

muuttamaan näitä toimijuuteen liittyviä käsityksiä ja tietynlaiseen toimijuuteen ohjaavia 

organisatorisia ja yhteiskunnallisia rakenteita. Luovuuden ja innovatiivisuuden kannalta 

identiteetin kehittymisessä on tärkeää pyrkimys toimijuuden monimuotoisuuteen ja 

eheyttämiseen. 

 

Tutkimusten mukaan käsitys luovuudesta ja sen ilmenemisestä on muuttunut oleellisesti 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Perinteinen näkökulma yksilökeskeisestä taiteilija-

luovuudesta kohti sosiaalisempaa näkökulmaa on jo nykyisin hyvin tavallinen ja osa 

jokapäiväistä elämäämme. Mutta millaiset asiat sitten vaikuttavat luovuuteen ja 

innovatiivisuuteen? Nähdäksemme kyse voi olla niin psykologisista, vuorovaikutukseen 

liittyvistä kuin toimintaympäristöönkin liittyvistä tekijöistä. Vaikka monet näistä tekijöistä 

lienevät kohtuullisen helposti muutettavissa, osa niistä saattaa olla hyvinkin syvälle 

kiinnittyneitä yksilön ja yhteisön identiteettiin sekä esimerkiksi organisaation resurssien 

käyttöön ja toimintakulttuuriin. Tällöin syvällinen, voimaannuttava ja valtaannuttava 

muutos voi edellyttää transformatiivista oppimista niin yksilöiden ja yhteisöjen kuin 

organisaatioiden ja yhteiskunnankin tasolla. 

 

Psykologiset tekijät koskevat yksilön käsitystä itsestään, omista mahdollisuuksistaan ja 

omasta toimijuudestaan. Toimijuuden eheytymiseen liittyy ensinnäkin toimijuuden 

omaehtoisuus eli yksilön omien arvostusten, tarpeiden ja tavoitteiden huomioiminen, 
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omien kiinnostuksen kohteiden tunnustaminen, mahdollisuus puhua omalla äänellä sekä 

omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten autenttinen integroituminen oppimiseen 

(Koskinen 2017, 12). Toimijuuden eheytyminen edellyttää myös kompetenssin 

muodostumista, johon sisältyy oppimisen asenne elämän erilaisiin kokemuksiin, 

positiivinen käsitys omista kyvyistä sekä kokemus minäpystyvyydestä - siitä, että osaa 

asiansa, selviää haasteista ja saa asioita aikaan (Koskinen 2017, 13; Bandura 1997; 

Ryan & Deci 2000). Luova työ voidaan myös ymmärtää itsensä toteuttamisena (Taylor 

2012). 

 

Toinen tekijäryhmä liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Toimijuuden 

eheytymiseen kuuluu toimijuuden yhteisyys, jossa korostuvat ihmisten välinen 

vuorovaikutus, jaettu identiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne, osallistuminen, jakaminen, 

yhteistoiminta ja oppiminen (Koskinen 2017, 13; Littleton ym. 2012). Luovassa työssä 

merkitykselliseksi nousee yhteydet ihmisten välillä ja pitemmän ajan kuluessa, 

vuorovaikutus ja jaetut käytännöt, jotka kontribuoivat ryhmän luovuuteen, sekä 

laajemmat sosiaaliset kontekstit, joissa luovat prosessit ja tuotokset tunnustetaan ja niille 

annetaan arvo (Littleton ym. 2012). Ihmiset toimivat vertaisina erilaisissa yhteisöissä ja 

verkostoissa, joissa luovaan toimintaan sisältyvä oppiminen tapahtuu omien vertaisten, 

edistyneempien oppijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa ja myötävaikutuksella 

(Haythornwaite 2009). Perinteisen vallankäytön sijaan keskeiseksi nousee diskursiivinen 

valta, jossa yksilö omasta asemastaan riippumatta saa oman asiantuntemuksensa 

näkyväksi ja hyväksytyksi. Tällä tavoin diskursiivinen valta ja kollektiivinen luovuus 

yhdistyvät toimijuudessa (Paloniemi & Collin 2012). 

 

Ryhmän toiminta ja jäsenten keskinäinen vuorovaikutus nouseekin hyvin keskeiseksi 

tekijäksi, jos ajatellaan esimerkiksi ongelmanratkaisua työyhteisössä. Toki tieteellisten 

tutkimusten tarjoama käsitys ryhmän - kuten yksilöidenkin - kyvystä tuottaa ideoita 

saattaa myös olla melko ristiriitainen. Vaikka sosiaalinen vuorovaikutus ja inspiraatio 

tunnustetaan hyvin olennaisiksi asioiksi luovuuden kannalta, on myös huomattu, etit tä 

yksilöt ovat tavallisissa luovissa tehtävissä huomattavasti tuottavampia kuin ryhmät 

(Diehl & Stroebe 1987; Sawyer 2012, 239). Työympäristössä luovan ilmapiirin 

tärkeimmät tekijöitä ovat muun muassa koko ryhmän jäsenten keskinäinen, avoin ja 

positiivinen ilmapiiri, asioiden ja ideoiden tasaveroinen käsitteleminen, ongelmien 

näkeminen haasteina sekä todellinen sitoutuminen ongelmanratkaisuun. Vastaavasti 
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luovuutta haittaavia tekijöitä ovat usein ajanpuute, ulkoinen pakko, yksilön oman 

motivaation puute, tehtäviin liittyvien tietojen puute tai yhteistyön puute. 

 

Toimintaympäristön osalta luovuuden ja innovatiivisuuden tukemisessa on oleellista 

verkottuneisuus (engl. connectedness) ja joustavuus (Luoma-Aho ym. 2012; Koskinen, 

Luomala & Maaranen 2012). Organisaatioiden toiminnan innovatiivisuutta tukevia 

tekijöitä ovat esimerkiksi yksilöiden psykologinen joustavuus, institutionaalinen sekä 

ihmisten välinen luottamus, monipuoliset inhimilliset resurssit, transformaatioita edistävä 

johtajuus, ketterät ja hyvin integroidut tieto- ja viestintätekniset ratkaisut sekä 

yhteistuottaminen asiakkaiden kanssa (Luoma-Aho ym. 2012; Koskinen, Luomala ja 

Maaranen 2012). Verkottuneisuus on tärkeää erityisesti innovointia tukevien 

yhteistyöverkostojen kannalta, kun taas joustavuus on edellytys ennen kaikkea 

innovaatioihin liittyvien muutosten toteuttamiselle (Koskinen, Luomala ja Maaranen 

2012). Toimintakulttuurin tulisi korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta ja olla avoin 

yhteistyölle ja vuorovaikutukselle (Koskinen 2017, 14). Toimijuuden rakenteiden, kuten 

toimintaohjeiden, vastuiden ja roolitusten, tulisi tukea ja edistää toimijoiden välistä 

yhteistyötä (Kalanzis & Cope 2009). Tärkeää on myös organisaation johdon myönteinen 

suhtautuminen ja kannustaminen kokeiluihin ja uudistuksiin sekä yhteisön tarjoama 

vertaistuki (Koskinen 2017, 32). 

 

Koska työelämä muuttuu jatkuvasti, myös ammatit ja ammattitaitovaatimukset ovat 

jatkuvasti muuttuvia ja uudistuvia (Vesterinen 2001, 33). Muutokset vaativat yksittäiseltä 

työntekijältä myös ammatillisesti paljon. Myönteinen ammatillinen identiteetti tukee niin 

yksilön voimavarojen kuin hänen työkykynsä kehittymistä. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat 

mielestämme myös yksilön luovuuteen ja kykyyn innovoida. Tulevaisuuden kvalifikaatiot 

ovat kautta historian puhuttaneet tutkijoita hyvin paljon ja esimerkiksi Evers, Rush ja 

Berdrow (1998, 40–41) ovat päätyneet jäsentämään kvalifikaatiot neljäksi taitoalueeksi, 

joita ovat elämänhallinta, kommunikaatiotaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä 

innovaatioiden ja muutosten vauhdittaminen. Kun taas vastaavasti esimerkiksi Eteläpelto 

(1992, 25) on määrittänyt tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksia arvioitaessa 

erityisiksi taidoiksi luovuuden, muutosvalmiuden, joustavuuden, reflektiivisyyden, 

vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, elämänhallinnan, kehittämistaidot ja 

yrittäjyyden. Yleisesti ottaen nykyisin kaikilla ammattialoilla avainkvalifikaatioina 

korostetaan luovuutta, muutosvalmiutta ja joustavuutta. Yksilön valmius tarttua 
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muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin on sidoksissa myös hänen identiteettiinsä. 

Esimerkiksi jos yksilö ei koe verkostoissa työskentelyn edellyttämää sosiaalisten 

suhteiden rakentamista omakseen, hänen on hyvin vaikea lähteä verkostoitumaan 

työssään. 
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7 POHDINTAA 

Luovuus ei ole mikään ihmeellinen asia. Luovuutta on monenlaista ja sitä voi toteuttaa 

monella tavalla. Silti tuntuu siltä, että aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa samalla luovuuden 

katoamista. Miten sen siis saisi kaivettua esiin? Oppimamme pohjalta on ilmeisesti kyse 

siitä, että aikuiseksi kasvaminen on perinteisesti tapahtunut yhteisöissä ja 

yhteiskunnassa, jossa luovuutta ja innovatiivisuutta ei ole arvostettu riittävästi, ja siten 

ne eivät ole päässeet muotoutumaan osaksi ihmisten identiteettiä. Muutos kohti luovaa 

ja innovatiivista ammatillista identiteettiä edellyttää siten myös arvojen ja arvostusten 

laajempaa muutosta, mitä länsimaisissa yhteiskunnissa on viime vuosikymmeninä 

tapahtunutkin. Luovuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan eri tavalla kuin ennen, ja se on 

alettu ymmärtää osaksi ihmisten arkipäivää - ei vain keksijänerojen ja taiteilijoiden 

ominaisuudeksi. 

 

Luovuus ja innovatiivisuus eivät ole pelkkiä yksilön ominaisuuksia, vaan ne ilmenevät 

usein yhteisöllisesti. Kyseessä on dynaaminen ja yhteiseen tavoitteeseen sekä 

luottamukseen ja turvallisuuteen perustuva prosessi, joka tuottaa uusia ja 

tarkoituksellisia ideoita, joista keskustellaan yhdessä ja joille annetaan yhteinen merkitys. 

Vain tällä tavalla syntyy monipuolinen ja perusteltu yhteinen käsitys asiasta. Tällainen 

ammatillinen oppiminen sekä siihen liittyvä identiteettityö edistävät yksilöllistä ja 

kollektiivista ammatillista kasvua. 

 

Tärkeä huomio on myös identiteetin ja toimijuuden yhteys. Identiteetti ilmentyy, 

muodostuu ja vahvistuu toimijuuden kautta. Käsitys itsestä ja suhteesta muihin ihmisiin 

ja ympäristöön konkretisoituu uudenlaisten kokemusten kautta. Luovuuden ja 

innovatiivisuuden sisäistyminen ammatilliseen identiteettiin riippuu osaltaan siitä, 

millaista toimijuutta ympäristö tarjoaa ja arvostaa ja miten näitä toimijuuskäsityksiä ja 

toimijuutta ohjaavia rakenteita pystytään muuttamaan. Identiteetin kehittyminen 

positiiviseen suuntaan riippuu niistä mahdollisuuksista, joita yksilöillä ja yhteisöillä on 

toimijuuden monimuotoistamiseen ja eheyttämiseen. Transformatiivinen oppiminen on 

tässä keskeisessä roolissa, sillä siihen sisältyy sekä ajattelun, toimintatapojen että 

toimintaympäristön muuttaminen. 
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