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Opinko, pystynkö? 
– Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla 
(CoOL@Work)

• Tavoite: Tutkimushankkeessa parannetaan oppimisen
edellytyksiä työpaikoilla yhteistyössä työpaikkojen
kanssa

• Osallistujat: Tutkimukseen osallistuu neljä yritystä ja 
työntekijäryhmää

• Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun
yliopisto ja Tampereen yliopisto

• Tutkimuskohde ja aineistot: 3 eri alan yritystä
(haastattelut, kysely, älysormusdata + päiväkirja-
aineisto)

• Rahoittaja: Työsuojelurahasto

• Toteutusaika: 1.9.2020-31.8.2022
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Esityksen sisältö
1) Tausta: mitkä tekijät muodostavat hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen perustan? 

• Psykologiset perustarpeet

2) Pohdinta: miksi jaksamme oppia ja kehittyä työssämme? 

• Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen ulottuvuudet: nostoja tutkimuksesta ja työntekijöiden kokemuksista 

3) Koonti: mitkä tekijät tulisi huomioida, kun haluamme  tukea ja organisoida jatkuvaa oppimista 

työssä?

• HILL-malli (High Impact Learning that Lasts)
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1) Psykologiset perustarpeet 
➢ Keskeisiä hyvinvoinnin, motivaation ja kasvun näkökulmasta:

• Kokemus kyvykkyydestä: asioiden aikaansaaminen, hallinta ja osaaminen (uhkana esim. sopivien haasteiden puute 
ja tylsistyminen / ahdistus)

• Kokemus valinnan- ja toiminnanvapaudesta: mahdollisuus vaikuttaa tekemiseen ja kokea tekeminen omakseen 
(uhkana pakko ja kontrolli, esim. mikromanagerointi)

• Kokemus yhteenkuuluvuudesta: tunne kuulumisesta kannustavaan, turvalliseen yhteisöön (uhkana esim. tulehtunut 
työilmapiiri)

• Hyväntahtoisuus: positiivinen vaikutus muihin ihmisiin 

➢ Perustarpeiden täyttyminen on tutkimusten mukaan yhteydessä esim. työssä koettuun energisyyteen, tarmokkuuteen, 
työhön omistautumiseen, työtyytyväisyyteen ja itsearvioituun tuottavuuteen SEKÄ vähäisempään työuupumukseen ja 
vähäisempiin  työpaikan vaihtoaikeisiin 

➢ Itseohjautuvuusteorian oletus on, että kun nämä perustarpeet täyttyvät, toimimme itseohjautuvasti myös esim. 
suhteessa oppimiseen

(Deci & Ryan, 2000; Martela & Ryan, 2020, aiempien tutkimusten tuloksia ks. Martela & Jarenko, 2014)
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2) Jatkuvaan oppimiseen sitoutuminen 
työssä

(muokattu Fredricks ym., 2004; Reeve & Tseng, 2011)

Kognitiivinen sitoutuminen: Motivaatio oppimiseen sekä 
tavoitteiden suuntaaminen ja strateginen panostaminen työn 
hallintaan, oppimiseen ja ymmärtämiseen

Emotionaalinen sitoutuminen: Emootiot ja asenteet suhteessa 
oppimiseen työssä ja tunne kuulumisesta työyhteisöön

Toiminnallinen sitoutuminen: Osallistuminen erilaisiin oppimista 
edistäviin toimiin ja tehtäviin sekä ponnistelu ja vaivannäkö 
oppimisen edistämiseksi 

Toimijuutta ilmentävä sitoutuminen: Proaktiivinen toiminta työ- ja 
oppimistilanteiden sekä -mahdollisuuksien rikastamiseksi
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Jatkuvaan oppimiseen sitoutuminen työssä
➢ Oppimiseen sitoutumisen kaksi tärkeää perustaa:

• Toimintakyky: oma fyysinen ja psyykkinen jaksaminen ja vireys suhteessa oppimiseen

• Edistävänä hyvinvointi ja esim. koettu työn ja vapaa-ajan tasapaino, estävänä kokemus 
ikääntymisestä, muistin tai keskittymisen haasteista

• Elämäntilanne:  oman elämäntilanteen yhteensopivuus oppimisen kanssa (erityisesti suhteessa 
koulutukseen hakeutumiseen)

• Edistävänä esim. tukiverkostot, estävänä ajankäytön priorisointi (esim. ruuhkavuodet) ja 
taloudellinen tilanne

(Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)
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Kognitiivinen sitoutuminen ja motivaatio
➢ Motivaatio työssä oppimiseen:  

• Motivaatio itsensä kehittämiseen: oppimisen näkeminen keskeisenä osana oman työn ja elämän 
mielekkyyttä

• Motivaatio uralla etenemiseen:  oppimisen ja/tai koulutuksen näkeminen keskeisenä osana työssä ja 
uralla etenemistä

(Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)

”Mikä mulle on aina ollu hirveen tärkee, ni on se, että mä pystyn kehittämään itseäni ja oppimaan uutta. Jos se menee pois siitä työstä se osa-
alue, että pystyy kehittämään itseään ni sit mun motivaatio kyllä loppuu.”

”No mulla ois totta kai tavotteena se että, sais parempipalkkaisen ja semmosen, ehkä monipuolisemman ja ehkä enemmän koulutusta 
vastaavan työtehtävän.” 
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Kognitiivinen sitoutuminen ja motivaatio
➢ Motivaatio työssä oppimiseen:  

• Motivaatio työn merkityksen ja kokonaisuuden ymmärtämiseen: oppimisen näkeminen keskeisenä 
osana työn kokonaiskuvan ja merkityksen ymmärtämistä

• Motivaatio työn kehittämiseen sekä muiden auttamiseen:  oppimisen näkeminen keskeisenä osana 
työyhteisön, käytäntöjen sekä muiden auttamisen edistämistä

(Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)

”Et mulle on tosi tärkeetä aina ymmärtää se et mihin, mistä se tulee, ja jotenkin hahmottaa se kokonaisuus. Et mä aina mietin, että tää asia 
mitä mä teen nii mihin se vaikuttaa ja mistä se on taas tullu. Et se on osa semmosta isompaa kokonaisuutta ja ketjua. Et se samalla myös 
motivoi mua ja mä uskon et se motivoi kaikkia kun on semmonen selkee ymmärrys…”

”Mikä mua aktivoi sit kehittymään niin mä tykkään et jos musta tuntuu että mä pystyn tekee, niinku helpottamaan muitten, tai parantamaan 
muitten työolosuhteita tai tapoja tai kehittämään meidän talon yhteishenkeä tai tällasta.”
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Emotionaalinen sitoutuminen ja tunteet 
➢ Työssä oppimisessa keskeistä:  

• Tunne oppimisen palkitsevuudesta aiempien oppimiskokemuksien perusteella ja nykyhetkessä: esim. ilo, 
tyytyväisyys, itsevarmuus, aiemmat onnistumisen kokemukset

• Tunne oppimisesta autonomisena, omaehtoisena prosessina: toiminnan- ja valinnanvapaus suhteessa 
oppimiseen (vrt. ”pakko oppia”)

• Tunne työyhteisöön kuulumisesta ja oppimisen kokeminen työyhteisön yhteisenä ponnistuksena: esim. 
yhteiset tavoitteet ja päämäärä, kokemus yhdenvertaisuudesta

(Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)

”Ainakin siitä tulee onnistumisen tunne. Ehkä just se ajaa siihen ittensä kehittämiseen. Sit se tuo varmuutta, et on itsellä sitä kompetenssia.”

”Et kun nyt alkaa hanskata ne asiat mitä on tähän asti oppinu. Niin nyt tuntuu et on valmis ottamaan vastaan uutta. Lisää siihen vanhan osaamisen päälle. 
[…] Ja sit mä otan siihen lisää, niin kyl mä olen ihan halukas sillain oppimaan uutta ja sit kun mä saan tehä sen omaan tahtiin niin se on ihan kivaa.”

”Pieni ja turvallinen yhteisö, semmonen kehen mä voin luottaa. Mä tykkäisin et se asenne on just sellanen, et jee joo hyvä kokeillaan tätä ennemmin ku
semmonen tuomitseva ja negatiivissävytteinen.”
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Toiminnallinen sitoutuminen ja toimijuus 
➢ Työyhteisön tarjoamat oppimismahdollisuudet:  

• Itsenäiset oppimismahdollisuudet työssä ja työtä tekemällä

• Työyhteisön tarjoamat oppimismahdollisuudet: esim. kokemusten jakaminen, reflektointi, palautteen 
saaminen jne. 

• Johdettu ja organisoitu oppiminen: esim. perehdytys, työn ja oppimisresurssien (työvälineet, aika, 
paikka) organisointi 

➢ Aloitteellisuus ja aktiivisuus oman oppimisen ja osaamisen kehittämisen rakentamisessa

(Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)

”Mut kyl se tiedon jakaminen on varmaan se tärkein, et aktiivisesti kollegoiden kanssa jutellaan asioista. Mut ei mul tuu ehkä, mä oon oppinu työni, mut ei 
mul tuu mitään ehkä semmost, kovin suurta että yhtä asiaa että mistä olen oppinu vaan, nimenomaan kuuntelemalla ja tekemällä on ne tärkeimmät, ja 
kysymällä ehkä sitte viel ennen kaikkee.”

”Sitä kannustetaankin aika paljon et, oppii uutta ja, tekee erilaisia koulutuksia ja sen sellasta mut, se sit taas mikä on ehkä vähän huono puoli että aina ei 
ymmärretä sitä että siihen vaaditaan myöskin aikaa että jos sitä ei oo työvuoroihin suunniteltu niin sit harvoin löytyy mitään aikaa millon pystyis sitä, tai 
itseään kehittämään niitten koulutuksien avulla.”
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Johdon ja johtamisen keskeinen rooli 
➢ Oppimisilmapiirin rakentaminen eri tavoin: 

• Aineettoman ja aineellisen palkitsemisen kulttuuri suhteessa oppimiseen: esim. kehut, kiitokset, kannustus, 
etenemis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjonta sekä pienet kannustimet

• Tunne työyhteisöön kuulumisesta ja oppimisen kokeminen työyhteisön yhteisenä ponnistuksena: esim. tunne 
matalasta hierarkiasta, yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyntä, viestintä muutoksista ja oppimisen 
tavoitteista 

• Tarjolla olevat oppimisen mahdollisuudet: mahdollisuus itsenäiseen oppimiseen (haasteena usein esim. tiedon 
löydettävyys ja hajanaisuus), yhteisölliseen oppimiseen sekä oppimisen tuki ja organisointi (esim. ajan ja 
paikan järjestäminen)

• Työkulttuurin arvot ja toimintaa ohjaavat säännöt: esim. avoimuus, sallivuus, luottamus vrt. työohjeet, 
rajoitukset ja määräykset 

(Rintala et al., 2019; Rintala, Postareff & Ryymin, manuscript in preparation)

Kognitiivinen 
sitoutuminen

Emotionaalinen 
sitoutuminen

Toiminnallinen 
sitoutuminen

Toimijuutta 
ilmentävä 

sitoutuminen
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3) HILL-malli (High Impact Learning that Lasts)  

Oppimistarpeen 
herättäminen ja 

motivaation 
sytyttäminen: 

uteliaisuus

Oppijan oman 
toimijuuden ja 
omaehtoisen 

oppimisen 
tukeminen: 

vastuu, haasteet

Yhteisöllinen 
oppiminen ja 

tiedon-
rakentaminen: 

dialogi, 
luottamus

Tekemällä 
oppiminen ja 
kokemusten 
jakaminen: 
aktiivisuus, 

sitoutuminen

Erilaisten 
oppimis-

ympäristöjen 
(online/offline) 

hyödyntäminen: 
tarkoituksen-

mukaisuus

Erilaisten 
oppimistapojen 

(formaali/ 
informaali) 

hyödyntäminen: 
joustavuus

Oppimista 
edistävä 
arviointi, 

reflektointi ja 
palaute: 

tavoitteet ja 
tarpeet 

Vaikuttavan ja kestävän oppimisen organisointi 

(Dochy & Segers, 2018)
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Kiitos! 

Kysymykset 
ja 

kommentit 
tervetulleita!

Heta Rintala, 
heta.rintala@hamk.fi

Liisa Postareff
liisa.postareff@hamk.fi

Essi Ryymin 
essi.ryymin@hamk.fi


