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Johdanto
Ammatillinen toimijuus korostuu monella tavalla työelämää koskevissa
keskusteluissa. Muuttuvan maailman ja globaalin talouden erilaisissa
muutospaineissa ja haasteissa ammatillinen toimijuus, kehittyminen, työssä
oppiminen ja verkostoituminen ovat välttämättömiä, jotta organisaatiot voivat
oppia ja olla tuottavia. Työntekijöiden työn ja työtapojen on aktiivisesti
uudistuttava ja kehityttävä, ja on tehtävä luovia aloitteita. Työntekijöillä on
oltava mahdollisuus ammatilliseen oppimiseen ja ammatillisen identiteetin
vaikutusmahdollisuuksiin sekä mahdollisuuteen neuvotella oma roolinsa
uudelleen. Työpaikan sosiokulttuuriset ehdot ja ammatillisen toimijuuden
vahvistaminen ovat tässä keskeisessä roolissa. Subjektikeskeisen ajattelun
näkökulmasta työntekijän on välttämätöntä vaikuttaa omaan elämäänsä ja
toimintaansa sosiokulttuurisissa ja materiaalisissa olosuhteissa. (Eteläpelto,
Vähäsantanen, Hökkä, & Paloniemi, 2013; Eteläpelto, 2017b; Tynjälä, 2012;
Tynjälä, 2017). Ammatillista identiteettiä ja toimijuutta tarvitaan entistä
enemmän (Eteläpelto, 2017b).
Tässä esseessä etenemme teoreettisten käsitteiden tarkastelusta kohti käsitteiden
linkittymistä toisiinsa sekä tarinaan ja analyysiin ja lopuksi pohdintaan.
Ensimmäisessä kappaleessa määrittelemme, mitä tarkoitetaan ammatillisella
identiteetillä ja toimijuudella. Toisessa kappaleessa määrittelemme työssä
oppimisen. Kolmannessa kappaleessa pohdimme ammatillisen identiteetin ja
toimijuuden yhteyttä työssä oppimiseen. Neljännessä kappaleessa analysoimme
tosi elämän tarinaa toimijuuden ja identiteetin avulla. Tehtävän viimeisessä
osassa, viidennessä kappaleessa, teemme yhteenvedon, pohdimme
oppimaamme ja esitämme kysymyksiä. Tehtävän lopussa on erillinen, kurssia
koskeva oman oppimisen arviointi.

Ammatillinen identiteetti ja toimijuus
Identiteetillä tarkoitetaan yksilön elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä siitä,
kuka hän on ja mihin hän kuuluu ja mikä elämässä on arvokasta ja tavoiteltavaa
ja miksi (Eteläpelto ym., 2013). Ammatillinen identiteetti tarkoittaa yksilön
elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestään ammatillisena toimijana. Se
määrittää yksilön suhdetta työhön ja työelämään sekä työn roolia ja merkitystä
tämän elämässä. (Eteläpelto, 2017a.) Ammatillinen identiteetti muodostuu
yksilön omista ammatillisista ja eettisistä sitoumuksista, ihanteista, arvoista,
uskomuksista, perusteluista, kiinnostuksen kohteista ja ammatillisista
tavoitteista (Eteläpelto ym., 2013; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi,
2014; Eteläpelto, 2017a). Identiteettien ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa

sosiaalista neuvottelua, jota työpaikan sosiaaliset ja materiaaliset olosuhteet
resursoivat ja rajoittavat (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2014;
Eteläpelto, 2017a).
Subjektikeskeisessä ajattelussa toimijuudella tarkoitetaan yksilön aktiivista ja
aloitteellista toimintaa, jolla tämä vaikuttaa omaan elämäänsä sekä omaa
toimintaansa rajoittaviin tai mahdollistaviin sosiokulttuurisiin ja materiaalisiin
olosuhteisiin (Eteläpelto ym., 2013; Eteläpelto, 2017b). Toimijuus on ajallista ja
monimuotoista (Vähäsantanen, 2013). Toimijuutta ei siis ymmärretä yksilön
ominaisuutena tai kyvykkyytenä, vaan tarkastelun painopiste on yksilön
praktisissa ja kognitiivisissa teoissa (Vähäsantanen, 2013). Toimijuus liittyy
vahvasti elämän hallintaan ja aktiivisuuteen eri elämänalueilla, ja se edellyttää,
että yksilöllä on valtaa toimia, vaikuttaa asioihin, tehdä päätöksiä ja valintoja ja
saavuttaa jotakin (Vähäsantanen, 2013).
Ammatillisella toimijuudella tarkoitetaan tarkemmin ammatillisen subjektin
toimijuutta työhön tai ammattiin liittyvissä asioissa (Eteläpelto ym., 2013).
Yksilöt harjoittavat ammatillista toimijuutta silloin, kun he käyttävät
vaikutusvaltaa, tekevät valintoja ja ottavat kantaa tavoilla, joilla he vaikuttavat
työhönsä tai ammatilliseen identiteettiinsä (Eteläpelto ym., 2013). Ammatillinen
toimijuus ilmenee oman työn sisältöön ja olosuhteisiin vaikuttamisena sekä
omiin työskentelytapoihin liittyvien valintojen ja päätösten tekemisenä ja
toteuttamisena; uudistuksiin kantaaottamisena ja osallistumisena; sekä oman
ammatillisen identiteetin kehittämisenä ja ylläpitämisenä (Vähäsantanen, 2013).
Ammatillista toimijuutta harjoitetaan aina jotain tiettyä tarkoitusta varten, ja se
ilmenee osallistumisena ja yhteistoimintana työyhteisössä tai työelämään
vaikuttamisena yhteiskunnallisen toiminnan kautta (Eteläpelto ym., 2013).
Tavoitteena voi olla niin muutoksen aikaansaaminen kuin nykytilan
ylläpitäminen ja vahvistaminen (Vähäsantanen, 2013). Ammatillista toimijuutta
tarvitaan erityisesti oman työn ja työyhteisöjen kehittämiseen, luovien
aloitteiden tekemiseen sekä ammatilliseen oppimiseen ja ammatillisten
identiteettien neuvottelemiseen työtapojen muuttuessa (Eteläpelto ym., 2013).
Sosiokulttuurisessa tarkastelussa ammatillinen toimijuus ymmärretään aina
sidoksissa tiettyihin historiallisesti muodostuneisiin sosiokulttuurisiin ja
materiaalisiin olosuhteisiin, jotka mahdollistavat ja rajoittavat toimijuuden
harjoittamista. Yksilöiden diskursiivinen, praktinen ja ruumiillinen suhde
työhön rakentuu ajallisesti näiden olosuhteiden puitteissa. (Eteläpelto ym., 2013.)
Kulttuurinen, historiallinen ja sosiaalinen ympäristö muokkaavat yksilöiden
uskomuksia ja tapaa ajatella ja toimia, ja siten toimijuus on aina kontekstiinsa ja

historiaansa kiinnittynyttä (Vähäsantanen, 2013). Jokaisella ihmisellä on
kuitenkin oma historiansa, minkä vuoksi hänen suhteensa työhön ja siten
toimijuutensa on yksilöllinen (Eteläpelto ym., 2014). Yksilön toimijuuden
kehittyminen edellyttää muutoksia perinteisissä asemissa ja rajoissa ihmisen
välillä (Vähäsantanen, 2013). Mielenkiintoista ja samalla kritiikkiä herättävää on,
että sosiaalisten suhteiden inhimillinen puoli vaikuttaa tässä määrittelyssä
jäävän strukturaalisen ja materiaalisen tarkastelun varjoon.

Työssä oppiminen
Valtaosa ihmisistä oppii työssä ja työpaikoilla. Kaikkea sitä, mitä tarvitaan
työpaikoilla, ei opita koulussa tai yliopistossa, vaan koulun ja työssä tarvittavien
taitojen välissä on aukko. Lisäksi muuttuvassa maailmassa kohdataan useita
haasteita (Tynjälä, 2017). Globaalit haasteet, kuten esimerkiksi maailma, ilmasto,
yhteiskunta, talouselämä ja ihmisten hyvinvointi, ovat tiiviisti tekemisissä työssä
oppimisen kanssa ja niitä kohdataan työpaikoilla joko suoraan tai epäsuoraan.
Jotta haasteita voidaan ratkaista, on opittava työssä jatkuvasti uusia,
innovatiivisia ja sosiaalisia tapoja, verkostoiduttava sekä kehitettävä
ammatillista osaamista ja uudenlaisia työidentiteettejä (Tynjälä, 2012).
Työntekijän työssä ja työympäristössä tapahtuva oppiminen on luonteeltaan
yleensä informaalia ja tahatonta. Työntekijä tekee työtä itsessään, yhteistyössä ja
vuorovaikutuksessa toisten kanssa ilman selkeää opetusta, sillä työssä
oppiminen ei aina ole tuettua oppimista. Hän ei välttämättä aina itsekään
tunnista, mitä hän on työpaikalla oppinut. Työssä oppimista tapahtuu
luontevasti sosiaalisissa yhteisöissä ja työskennellessä yhdessä muiden
työntekijöiden kanssa. Työpaikoilla esimerkiksi jaetaan tavoitteita, yhteistä kieltä
ja terminologiaa, kehitetään asioita innovatiivisesti sekä työskennellään
verkostoissa ja yhteisöissä. Työssä oppiminen voi olla myös formaalia, jos se
tapahtuu esimerkiksi koulutuksen yhteydessä: informaali oppiminen
formalisoituu opiskelijan tunnistaessa, mitä on oppinut; oppiminen on tällöin
syvällistä ja laajaa. Joskus opiskelijan ei ole mahdollista mennä työpaikoille
oppimaan asioita, jolloin voidaan simuloida oppimista vaativia tilanteita
(Tynjälä, 2013; Tynjälä, 2017).
Työssäoppimisen avainilmiö on oppiminen, jolloin on luonnollista tarkastella
sitä teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta (Tynjälä, 2013). Tynjälä (2017) tuo
esille erilaisia teoreettisia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
Esimerkiksi Laajan oppimisen mallissa analysoidaan parannusta kaipaavia
asioita, kokeillaan uusia tapoja ja implementoidaan niitä käytäntöön.
Ongelmanratkaisuprosessissa taas ratkaistaan asioita tai tilanteita. Tämän

kaltainen ongelmien ratkaiseminen on tyypillistä asiantuntijaksi kehittymisessä
ja asiantuntijoiden tavassa työskennellä. Joillain ihmisillä ei kuitenkaan ole
taitoja ratkaista ongelmia, jolloin on vaara, että heistä tulee rutinoituneita.
Yhtenä teoreettisena viitekehyksenä oppimiselle Tynjälä (2013) esittelee 3poppimisen mallin, jossa käsitellään tiedon, oppimisprosessin ja oppimisen
tulosten suhdetta oppimiseen. Osioista oppimisprosessi on tärkein, sillä se liittyy
työntekijän syvälliseen tai pinnalliseen lähestymiseen oppimisesta. Oppimisen
tulokset ovat monipuolisia, sillä työntekijä syventää ymmärtämystään niin
itsestään ja maailmasta, kiinnostuu ja motivoituu erilaisista asioista, kehittyy
ammatissaan, oppii uusia rooleja sekä ratkaisee ongelmia. Työntekijät voivat
oppia odottamattomia asioita, kuten esimerkiksi vääränlaisia työtapoja tai
negatiivista asennetta (Tynjälä, 2013). Yhteisiä seikkoja 3-p –oppimisen mallissa
ovat tieto, taito, toimijuus ja sitoutuminen. Oppimisen tulokset riippuvat osin
myös työorganisaatiossa tapahtuvasta kehittämisestä, ilmapiiristä sekä
reflektoinnista yksin tai työtovereiden kanssa. Sosiokulttuurinen konteksti on
erityisen tärkeää ja lisäksi asiantuntemus ja ilmapiiri. Tärkeää on myös, kuinka
sitoutunut ja aktiivinen työntekijä on erilaisten oppimisen mahdollisuuksien
osalta. Sillä, mitä työntekijä osaa ennestään, ei ole merkitystä vaan sillä, kuinka
hän näkee itsensä työntekijänä, oppijana sekä osana työympäristöä (Tynjälä,
2013; Tynjälä, 2017).
Tynjälä (2017) korostaa, että noviisista ammattilaiseksi kehitytään yleensä
vähintään 10 vuotta. Prosessi sisältää niin oman tekemisen tarkastelua, arviointia
kuin virheiden tunnistamista ja kehittämistä. Aktiivinen tietojen ja taitojen
kehittäminen on tärkeää, kuten myös palautteen (niin oma kuin muilta saatu)
käsittely sekä tavoitteiden asettaminen. Kyvykkyyksien ja asiantuntijuuden
kehittäminen on luontevaa esimerkiksi koulutuksissa, harjoittelujaksoilla tai
projekteissa. Oppimista ei tapahdu vain kognitiivisesti, vaan myös sosiaalisesti
ja tunteilla on siinä tärkeä rooli. Asiantuntijuus on hyvin eksplisiittistä ja monasti
opittua esimerkiksi kirjoista tai luennoilta, mutta kaikkea asiantuntijuutta ei voi
oppia vain kirjoista tai työpaikoilta, vaan tarvitaan lisäksi taitoa soveltaa asioita
käytäntöön. Lisäksi tarvitaan asennetta, motivaatiota ja ammatillista toimijuutta
(Tynjälä, 2017).

Identiteetin ja toimijuuden yhteys työssä oppimiseen
Ammatillinen identiteetti ja toimijuus kietoutuvat työssä oppimiseen
eräänlaiseksi kaksoisprosessiksi, jossa tapahtuu muutoksia sekä työntekijöiden
yksilöllisissä identiteeteissä että työyhteisön sosiaalisissa käytänteissä.
Molempia tarvitaan ammatilliseen oppimiseen ja opitun siirtämiseen työtapoihin

ja –käytänteisiin. Ammatillinen oppiminen ei itsessään ole vain hankittavissa
(Tynjälä, 2013; Eteläpelto ym., 2014).
Yksilöiden ainutkertaiset kokemukset, tietämys ja osaaminen mahdollistavat ja
antavat resursseja yksilölliselle ammatilliselle kehittymiselle (Eteläpelto ym.,
2013). Kun työtapoja ja organisaatiota uudistetaan merkittävästi, ammatilliseen
kehittymiseen pelkästään työssä tarvittavien uusien tietojen ja taitojen
oppiminen ei enää riitä (Eteläpelto ym., 2013). Jos työntekijät eivät ammatillisen
identiteettinsä vuoksi koe pystyvänsä ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön
tai toimimaan luovalla tavalla, uudistusten odotetut hyödyt eivät toteudu
(Eteläpelto ym., 2014). Työntekijät tuntevina ja tahtovina yksilöinä joutuvat
miettimään työtään uudelleen oman elämänsä ja identiteettinsä rakentumisen
kannalta, priorisoimaan, valikoimaan ja arvioimaan sitä, mikä on tärkeää ja
tavoittelemisen arvoista heidän elämässään ja tulevaisuudessaan. Ammatillisen
identiteetin neuvottelusta tulee näin keskeinen osa ammatillisten subjektien
työssä oppimista (Eteläpelto ym., 2013; Eteläpelto ym., 2014).
Koska työssä oppiminen on kiinteästi yhteydessä organisaation toiminnan
kehittämiseen, erilaisiin uudistuksiin liittyvät toimintatapojen ja organisaation
muutokset asettavat työssä oppimiselle haasteita, joiden ratkaisemiseen
tarvitaan aktiivista vaikuttamista työntekijöiltä ja työyhteisöiltä itseltään. Työssä
oppimisessa tarvitaan ammatillista toimijuutta erityisesti oman ammatillisen
identiteetin uudelleen neuvottelemiseen ja työtapojen muuttamiseen (Eteläpelto
ym., 2014).
Työpaikan sosiokulttuuriset ja materiaaliset olosuhteet voivat tarjota työssä
oppimiselle sekä resursseja että rajoitteita (Eteläpelto ym., 2014). Parhaimmillaan
ne innostavat ja helpottavat identiteettien uudelleen neuvottelua ja työtapojen
kehittämistä; pahimmillaan taas ne voivat muodostaa sille ylipääsemättömän
esteen (Eteläpelto ym., 2014). Eri ammattialojen ja ammattien välillä voi esiintyä
huomattavaa eroa siinä, kuinka paljon yksilöllistä vapautta ammatillisiin
identiteetteihin ja työtapoihin liittyvissä valinnoissa ollaan valmiita sallimaan
(Eteläpelto ym., 2014). Työssä oppiminen on jatkuva prosessi, jossa ammatilliset
subjektit työorganisaation käytäntöihin ja diskursseihin osallistuessaan
omaksuvat, sivuuttavat tai vastustavat organisaation normeja ja ohjeita
(Eteläpelto ym., 2014).

Tarina ja analyysi: Näyttelijästä ensihoidon ammattilaiseksi
Ihmisellä voi olla useita ammatillisia identiteettejä, kuten tarinamme Outi
Alasella, joka on ammatiltaan näyttelijä, mutta myös lähihoitaja ja ensihoitaja.

Alasen haave oli lapsena hoitoala. Hän kouluttautui kuitenkin näyttelijäksi
teatterikorkeakoulussa. Alanen näytteli erilaisissa rooleissa niin elokuvissa, tvsarjoissa kuin teatterissa (Wikipedia). Ammatillinen toimijuus ilmeni Alasen
käymässä sisäisessä keskustelussa haaveena hoitoalaa kohtaan, mutta hän päätti
kuitenkin uudelleenkirjoittaa nuo sisäiset keskustelut kouluttautumalla sen
sijaan näyttelijäksi (Wikipedia; Kira & Balkin, 2014).
Alanen nautti näyttelemisestä osaavien kollegojen kanssa, mutta työhön liittyvä
epävarmuus oli aina läsnä. “Hanki toinen ammatti”, ehdotti kollega, “jossain
vaiheessa työttömyysturva ja sossun luukku tulevat kaikille näyttelijöille tutuksi”.
Ammatillinen toimijuus voi ilmetä positiivisilla sekä negatiivisilla tavoilla, ja
molemmat puolet ovat nähtävissä tässä tarinassa. Positiivinen puoli Alasen
toimijuudessa oli siinä, että hän nautti näyttelemisestä, mutta myöhemmin
vähemmän positiivinen toimijuus näkyi vaikeutena saada rooleja. Kollegan
ennuste piti paikkansa; jossain vaiheessa Alanen ei enää saanut rooleja, vaikka
niihin aktiivisesti pyrkikin. Toimijuus määritellään positiiviseksi tai
negatiiviseksi sosiokulttuurisessa ympäristössä: “Kun en kuulu hyvä veli verkostoon, en saa näyttelijän töitä” (Eteläpelto ym.).
Alasen ammatillinen toimijuus ilmeni myös pyrkimyksenä osallistua sekä
vaikuttaa oman työn sisältöön ja olosuhteisiin (Vähäsantanen, 2013).
Sosiokulttuurisen ympäristön eliitti kuitenkin sulki hänet tästä huolimatta
ammattiyhteisön marginaaliin, vastoin hänen omia toiveitaan ja tavoitteitaan.
Alasen mukaan näyttelijä työllistyy Suomessa persoonansa, ei ammattitaitonsa
kautta: “Jos persoona siviilissä ärsyttää, ei saa töitä” (Ilta-Sanomat, 2017a; Eteläpelto,
Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2013).
On tärkeä katsoa kokonaiskuvaa työn ja identiteetin vuorovaikutuksesta.
Uudelleen kirjoitettuna ammatillinen identiteetti tarjoaa sopivan vastauksen
kysymykseen, “kuka minä olen?”. Alanen pyrki aktiivisesti kehittämään
ammatillista identiteettiään (Vähäsantanen, 2013) ja kouluttautui ensin
lähihoitajaksi ja edelleen ambulanssin ensihoitajaksi. Nyt hän työskentelee
hoitoalan tehtävissä tehden “keikkaa laidasta laitaan”. Alanen on lisäksi
kiinnostunut politiikasta ja mielenterveydellisistä asioista. Hän toimii muun
muassa Narsistien uhrien tuki ry:n hallituksessa ja on lähdössä
kunnallisvaaliehdokkaaksi. Alanen toteaa elämän olevan yhtä seikkailua. (Kira
ym., 2014: Ilta-Sanomat, 2017b).
Ammatillinen identiteetti on jotakin, joka ilmenee sisäisessä keskustelussa
yksilöllisen ja sosiaalisen “minän” kesken sekä omistautumisena tietylle

huolenaiheelle. Kadulla ihmiset tunnistavat Alasen edelleen: “Kai se on niin, että
kansa on mun puolella ja ammatti-kollegat ovat vastaan”. Näyttelijän tehtäviin Alasen
saisi houkuteltua helposti antamalla töitä: “En ole vaihtanut alaa, vaan minut
syrjäytettiin näyttelijän töistä” (Eteläpelto ym., 2013; Ilta-Sanomat, 2017a; Iltasanomat, 2017b).
Ammatillinen toimijuus on läheisesti kietoutunut työidentiteettiin, motivaatioon
ja kiinnostuksen kohteisiin. Alasen ammatillinen identiteetti vaikuttaisi lopulta
olevan vahvempi näyttelijänä kuin hoitoalan työntekijänä. Hänen (ammatillinen
subjekti) ratkaisuillaan ja asennoitumisellaan on ollut kahdenlaisia vaikutuksia
ammatilliseen identiteettiin; kiinnostus toimimiseen hoitoalan ammattilaisena ja
toisaalta näyttelijänä, josta ammatista hän koki itsensä syrjäytetyn (Eteläpelto
ym., 2013).

Pohdinta
Ammatillinen toimijuus on mielestämme välttämätön osa työssä oppimista sekä
yksilöiden, organisaatioiden ja työyhteisöjen uudistumista muuttuvan maailman
paineissa.
Subjektikeskeisessä
sosiokulttuurisessa
lähestymistavassa
ammatillinen toimijuus yhdistyy vahvasti vuorovaikutukseen, yksilön
ammatilliseen identiteettiin ja näyttäytyy lopuksi yksilön kokemuksena ja
tunteena. Identiteetti on merkityksellinen määrittämässä yksilölle hänen
minuuttaan ja ammatillinen identiteetti taas määrittämässä yksilöä suhteessa
omaan työhön ja työrooliin. Ammatillinen identiteetti tukee niin työn
tuottavuutta kuin työhyvinvointia. Identiteettien uudistaminen ja ylläpitäminen
vaativat jatkuvaa neuvottelua ja tukemista työpaikan sosiaalisissa ja
materiaalisissa olosuhteissa. Sosiokulttuuriset ehdot ovat tärkeitä harjoitettaessa
ammatillista toimijuutta. Työelämän muutoksissa on pelisääntöjä luotava
uudelleen. Tarvitaan ammatillisen toimijuuden tukemista, innostamista ja
vaikuttamismahdollisuuksia.
Olemme oppimamme pohjalta muodostaneet oman käsityksen identiteetin ja
toimijuuden suhteesta työssä oppimisessa (ks. kuva 1).

Kuva 1. Oma käsityksemme identiteetin ja toimijuuden suhteesta työssä oppimisessa

Keskeinen ero lähteissä esitettyihin näkemyksiin nähden on siinä, että työssä
oppimisessa ei yhdisty ainoastaan kaksi prosessia vaan kyse on kolmen osaalueen yhteenkietoutumisesta. Ensimmäisenä osa-alueena on ymmärrys itsestä
ja maailmasta, johon sisältyy yksilön oma identiteetti yhtenä osatekijänä. Oman
identiteetin lisäksi ihmisellä on kuitenkin käsityksiä siitä, millaisessa maailmassa
hän elää, miten maailma toimii ja mitä hän maailmalta odottaa ja arvostaa.
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilö ei ole vain subjekti, vaan myös itse osa
sosiaalista kontekstia, minkä vuoksi hänen käsityksillään maailmasta on
merkitystä muiden ihmisten mahdollisuuksien ja rajoitteiden asettajana ja
muokkaajana. Toisena osa-alueena on yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja
osaaminen, joka on perinteinen työssä oppimisen tarkastelun kohde. Nämä tulisi
kuitenkin nähdä yhteydessä yksilön materiaaliseen ja sosiokulttuuriseen
ympäristöön, sillä yksilön ominaisuudet ja osaaminen määritellään ja arvotetaan
eri tavoin erilaisissa ympäristöissä. Kolmantena osa-alueena ovat tilanteen
(kontekstin) tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet materiaalisessa ja
sosiokulttuurisessa ympäristössä. Materiaaliseen sisällytämme fyysisen ja
teknisen ja sosiokulttuuriseen strukturaalisen ja inhimillisen ulottuvuuden.
Toinen keskeinen ero lähteissä esitettyihin näkemyksiin on siinä, että haluamme
avata tarkemmin työssä oppimiseen liittyvää prosessia. Mielestämme Tynjälän
(2013) esittämä malli työssä oppimiseen vaikuttavista tekijöistä on hyvä, mutta
siinä ei oteta huomioon esitettyjen tekijöiden merkityksen muuttumista tämän

prosessin eri vaiheissa. Ensinnäkin voidaan tarkastella sitä, millaisia edellytyksiä
yksilön ymmärrys itsestä ja maailmasta, henkilökohtaiset ominaisuudet ja
osaaminen sekä oma tilanne ja sosiokulttuurinen ympäristö antavat
osaamistarpeiden tunnistamiselle ja arvioinnille. Jos edellytykset eivät täyty,
yksilö saattaa kokea muutostarpeen uhkaavana tai hän ei välttämättä edes
tunnista tarvetta työssä oppimiseen. Samalla voidaan tarkastella sitä, miten nämä
tekijät tukevat ja edistävät kiinnostuksen heräämistä ja motivoitumista uuden
oppimiseen. Toiseksi kaikilla kolmella osa-alueella on tekijöitä, jotka
muokkaavat sitä, miten yksilö sitoutuu ja paneutuu (engl. engage) reflektoimaan
ja toimimaan tavalla, joka edistää työssä oppimista; toisin sanoen ne vaikuttavat
yksilön toimijuuteen työssä oppimisessa. Tällöin voidaan tarkastella sitä,
millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia kyseiset tekijät asettavat yksilön
toiminnalle. Lopuksi voidaan tarkastella sitä, millaisia tosiasiallisia muutoksia
työssä oppimisesta seuraa. Kokonaisvaltaisessa oppimisessa yksilön ymmärrys
itsestä ja maailmasta muuttuu, henkilökohtaiset ominaisuudet ja osaaminen
kehittyvät ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet muokkautuvat
vastaavasti.
Pohdimme myös sitä, miten vallan merkitys toimijuuden käsitteessä pitäisi
ymmärtää. Mitä tarkoittaa, että yksilöllä on valtaa? Onko valta annettua, vai
voiko se olla jotain otettua? Toimijuuden käsitteen kannalta näyttäisi olevan
ongelmallista, jos edellytetään, että yksilöllä on aidosti valtaa siinä mielessä, että
hänen toiminnallaan on tosiasiallisia, tarkoitettuja vaikutuksia. Suurin osa
sellaisesta
yksilöiden
toiminnasta,
jonka
miellämme
toimijuuden
harjoittamiseksi, on pyrkimystä vaikuttaa asioihin (kuten erilaiset aktivismin
muodot) mutta josta ei välttämättä saada haluttuja tuloksia. Esimerkiksi
äänestäminen vaaleissa olisi yksilölle vaikuttamista ja siten toimijuuden
harjoittamista vain silloin, kun tämä on äänestänyt vaalivoittajaa. Yksilön
pyrkimykset voivat tulla sivuutetuiksi tai torjutuiksi, koska hänellä ei ole
itsenäistä valtaa päättää asioista, vaikka hän saakin osallistua päätöksentekoon.
Toimijuuden käsitteen kannalta ongelmalliseksi muodostuu tällöin myös se, että
jos yksilön teoilla täytyy olla tosiasiallisia, haluttuja vaikutuksia, hänen täytyy
pyrkiä aktiivisesti samoihin tavoitteisiin kuin tosiasiallista valtaa käyttävät
yksilöt tai ryhmittymät. Tällöin hänen mahdollisuutensa harjoittaa toimijuutta
rajoittuu siihen, mitä hänelle sallitaan: “toimijuudesta” tulee vain uusi,
aktiivisempi tapa noudattaa ympäristön odotuksia ja vaatimuksia. Yksilö
heittäytyy virtaan ja tekee uimaliikkeitä, mutta ajelehtii silti. Tämän vuoksi
toimijuuden käsitteessä olennaista tulisi mielestämme olla yksilön pyrkimys
vaikuttaa, ei välttämättä pyrkimysten tosiasiallinen toteutuminen, vaikka näin
tietysti parhaassa tapauksessa onkin.

Yksilön toimijuutta voisi olla hyödyllistä eritellä samaan tapaan kuin
yrittäjyyttäkin. Täysipainoinen toimijuus sisältäisi tällöin muodollisen vallan
käyttöä eli toimintaa päätöksentekijänä ja vastuunkantajana oman ammattiroolin
mukaisissa valta-asemissa ja tehtävissä (ulkoinen toimijuus); epämuodollista
vaikuttamista eli toimintaa vaikuttajana omassa työssä ja vuorovaikutussuhteissa
ammattiroolin siihen velvoittamatta (sisäinen toimijuus); ja vaikuttamiseen
pyrkimistä eli yksilön kokonaisvaltaisen asennoitumisen ja toimintatavan, jossa
tavoitteena on vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön (omaehtoinen
toimijuus).
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KURSSIARVIOINTI
Ajatukset kurssista
● Online-toteutus on ollut hyvä, jotta ns. pitkämatkalaisetkin voivat
osallistua.
● Materiaali on ollut monipuolista artikkeleineen ja luentoineen.
● Workshop-osuudet ovat kannustaneet osallistujia toimimaan ja
pohtimaan asioita yhdessä. Oppimista on vahvistettu lopputyöllä.
● Kurssista on saanut hyvin kokonaisnäkemyksen käsitteistä ja miten ne
limittyvät toisiinsa.
● Meillä on ollut hyvä ohjaaja fasilitoimassa kurssia. Kiitos rauhallisesta
tavasta puhua englantia, joka on huomioinut erilaiset kielen taitajat.
● Moodle-toteutusta voisi selkeyttää ja jäsentää. Collaborate-huone voisi
olla yksi ja sama koko kurssin ajan. Osallistujilla on paikoitellen ollut
haasteita löytää aina vain uusia collaborate-huoneita, jokaiselle
workshopille ei tarvita uutta ja omaa huonetta. Eri opiskelijolle kurssi sivu
näyttäytyi erilaisina, mm. Collaborate-istuntolista joko oli tai ei ollut.
● Ryhmätöiden ja yksilötöiden esitysten jakaminen muille työpöydällä on
joskus ollut tiiviissä aikataulussa haasteellista. Kurssin aluksi ehdotamme
pientä briifaus-osuutta esim. työpöydän jakamisesta muille, vaikkapa
ihan erillisenä aikana ennen varsinaisen kurssin alkamista.
Ajatukset omasta toiminnasta
● Olemme mielestämme onnistuneet saamaan kokonaiskäsityksen välillä
vaikeastikin käsitettävistä aiheesta.
● Yhteistyömme on onnistunut hyvin, olemme jakaneet vastuita ja hoitaneet
osuutemme ja yhdistäneet käsityksemme sujuvaksi tekstiksi. Vaikka
meillä on ollut erilainen lähtötilanne tietosisällön osalta kurssin aiheeseen,
ei ole tullut tilannetta, että oltaisiin menty vain toisen ehdoilla, vaan
molemmat ovat hoitaneet osuutensa hyvin. Olemme molemmat
tyytyväisiä toistemme työskentelyyn.
● Kurssilla on ollut haasteellista abstraktia tekstiä, joka on ollut vaikeasti
välillä käsitettävissä. Tarinan analysointi (niin workshopissa kuin
esseessä) on auttanut osaltaan ymmärtämään ja tuomaan käytäntöön,
mistä oikein on kyse.
● Hyvällä kielitaidolla on myös todella suuri merkitys, jotta aidosti
ymmärtää, mistä on kyse.
● Mielestämme olemme onnistuneet kurssilla ja esseen työstämisessä varsin
hyvin.

