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Erikoistuvan palsta

Ammattitaidon kehittyminen on kiinnos-
tava prosessi. Törmäsin muutama vuosi
sitten kirjastossa surffaillessani Kari Ran-

talaihon kirjaan ”Huomautuksia osaamisesta” ja
huomasin että kasvatustieteilijät ovat pohtineet
osaamista ja taidon kehittymistä. Rantalaiho on
tehnyt huomioita lähinnä opettajien taitojen ke-
hittymisestä ja yleistänyt asioita siinä määrin kieh-
tovasti, etten voi olla leikkimättä ajatuksella, että
myös anestesiataitojen kehittyminen voisi kulkea
samantyylisten vaiheiden kautta.

Käsittelemieni osaamiskäsitysten taustalta löy-
tyvät Gregory Batesonin ajatukset oppimisen kom-
munikatiivisesta luonteesta, tottumuksista osaa-
misen perusyksikköinä ja kontekstin merkityksestä
osaamisessa. Rantalaiho hahmottaa viisi osaami-
sen perustekijää.

Verkko. Osaamisen ja oppimisen yksikkö on
rakenteistunut verkko. Verkko on kommunikoi-
va yksikkö.

Tottumukset. Verkon kytkennät ja rakenteet
muodostuvat tottumuksista.

Kontekstuaalisuus. Verkko oppii viesteistä, joi-
hin tottumusten muodostuminen pohjautuu.
Viestit merkitsevät jotakin jossakin yhteydessä,
kontekstissä.

Miten-Mitä-Miksi. Osaaminen etenee miten-
mitä-miksi –linjaa. Toiminnan hierarkia puoles-
taan on miksi-mitä-miten.

Ympäristösuhde. Toimija toimii sosiaalisessa
ympäristössä. Ympäristösuhde voi olla avoin tai
sulkeutunut, osaajalla voi olla valtaa ympäristöön-
sä tai hän voi toimia alisteisesti.

Eli oppimisen perustana on aina jonkinlainen
verkkomainen rakenne. Helpoimmin ajateltuna
ja anatomisesti vastaavana rakenteena sitä edus-
taa yksilön hermosolujen verkko. Abstraktisem-
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paan suuntaan kun edetään, niin voisi ajatella
verkon muodostuvan myös tottumuksista. Ja taas
konkreettisemmin yksilön kommunikatiivisista
ulokkeista työkavereiden ja ohjaajien suuntaan.
Verkon solmuiksi voisi ajatella myös käsikirjat,
muistiinpanot, henkilökohtaisen kovalevytilan ja
konsultaatioyhteydet. Kun verkkoa laajennetaan,
niin ei ole enää pitkä matka yleisesti hyväksyt-
tyyn ajatukseen, että kokonainen organisaatiokin
voisi osata ja oppia.

Miten nämä perustekijät sitten käyttäytyvät
taidon karttuessa? Esittelen Rantalaihon ajatuk-
sia David Berlinerin vaiheistuksesta taitojen ke-
hittymisestä ja vaiheita sopii pohtia kehityksen
pyörteissä olevan anestesialääkärin kannalta.

Noviisi. Aloitteluvaiheessa verkko on suppea,
koska tottumukset ovat suurelta osin muodostu-
matta. Viestien kontekstuaalinen vastaanottoky-
ky on heikko, eli tärkeiden ja vähemmän tärkei-
den yksityiskohtien erottaminen ei tahdo tässä
vaiheessa vielä onnistua. Toiminnassa miten-ky-
symys on etualalla ja osaaminen muodostuu pit-
kälti ohjeiden seuraamisesta. Toimijan kommu-
nikatiivinen avoimuus on vähäistä, koska huomio
keskittyy pääosin omaan suoritukseen, ja seurauk-
sena voi olla tietty joustamattomuus toiminnas-
sa. Noviisit saattavat toisaalta olla yleisemmin
avoimia eli kehittymishaluisia.

Noviisivaiheessa tarvittava oleellinen taito on
jakaa tehtävät avainoperaatioiksi eli tempuiksi.
Tärkeää on myös ymmärtää lannistumatta har-
joitella niitä. Noviisivaihe ei voi jäädä päälle ku-
ten kaikki myöhemmät vaiheet. Sitä joko kehit-
tyy eteenpäin tai luopuu.

Kehittynyt aloittelija. Tässä ns. selviytyjän vai-
heessa tietämys asioista alkaa yhdistyä omiin ko-
kemuksiin. Toimija kartuttaa episodimuistiaan ns.
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case-tietämyksellä. Strateginen tietämys alkaa jo
kehittyä ja se näkyy esimerkiksi siinä, ettei opit-
tuja toimintaohjeita noudateta mekaanisesti, vaan
tilanteiden erityispiirteet pystytään paremmin
ottamaan huomioon. Tässä vaiheessa on yleensä
edelleen vaikeuksia erottaa tilanteiden tärkeitä ja
vähemmän tärkeitä piirteitä toisistaan. Verkko
koostuu paikallisista ulokkeista, kokonaisuus ei
vielä hahmotu. Tottumuksia on jo jonkin verran,
nekin vielä paikallisia: patenttiratkaisuja ja sel-
viytymiskikkoja. Pääpaino on edelleen miten-ky-
symyksessä, mutta nyt enemmän omakohtaisten
temppujen kuin annettujen ohjeiden soveltami-
sena. Tilanteiden luokittelu voi olla mekaanista
tai ulkokohtaista. Ollaan vielä temppujen melko
kritiikittömän soveltamisen vaiheessa. Tottumuk-
sia ei ole vielä niin paljon, että ne ”törmäisivät”
toisiinsa, jotta voisi ratkaista mikä kilpailevista
rutiineista sopii parhaiten. Tähän vaiheeseen liit-
tyy jo sulkeuman eli kehityksen pysähtymisen
mahdollisuus. Ja myös ilmeisesti näennäisekspert-
tiyden vaara: vastaus joka kysymykseen, temppu
joka tilanteeseen, mutta ohut vastuu, toiminnan
hyödyllisyys heikko ja ote ulkokohtainen.

Adekvaatti kehittymisen linja tässä selviytyjän
vaiheessa on sekä horisontaalinen että vertikaali-
nen. Toisaalta tarvitaan lisää kokemusmassaa ja
toisaalta pitäisi etsiä myös monipuolistavia, rikas-
tavia kokemuksia. Vaara piilee siinä, että joten-
kuten tulee toimeen nykyisillä tottumuksillaan,
ja kaventaa tehtäväkenttäänsä niin, ettei muuta
tarvitsekaan. Pitää siis uskaltaa mennä perusosaa-
misalueensa ulkopuolelle ja pudota siellä uudes-
taan noviisin tasolle. Eli jos tottumusverkko ei
laajene, niin toimija jää selviytyjän tasolle. Ke-
hittyäkseen pitäisi päästä syventymiseen, olennai-
suuksien tajuun, toiminnan ymmärtämiseen.

Kehityksen tiellä on myös esteitä, paitsi olo-
suhteista johtuvia, niin myös yksilön sisäisiä.
Edistyneellä aloittelijalla voi olla voimakasta muu-
tosvastarintaa ja vahvoja defenssejä, jotka haittaa-
vat tiedon syventämisen vaiheessa, kun pitäisi et-
siä erilaisia kokemuksia. Kehittymisen ympäris-
tön pitäisi myös olla jollakin tavalla turvallinen
ja suvaitseva, jotta sulkeumaa ei pääsisi ainakaan
pitkiksi ajoiksi muodostumaan. Vaikka keskuste-
lu on periaatteessa hyödyllistä tietämyksen syven-
tämisen vaiheessa, niin ohjaajalle ei suositella ko-
vin kriittistä keskusteluotetta, koska sekin voi joh-
taa turhaan pysähtymiseen kehityksessä.

Ilmeisesti useimmilla ihmisillä on taitoja, joi-
den suhteen on ollut jo pitkään kehittyneen aloit-

telijan vaiheessa. Usein siihen liittyy myös vakaa
aikomus jatkaa kehitystään kunhan tulee sopivasti
aikaa. Esimerkkitaitoina ruuanlaitto, öljymaalaus,
soittoharrastus, tietokonetaidot.

Osaava suorittaja. Tällä tasolla toimija tekee
tietoisia valintoja sen suhteen, mitä aikoo tehdä.
Tässä vaiheessa osaa vihdoin arvioida, mikä on
tärkeää ja mikä ei. Verkko on sosiaalisen tilanteen
pääpiirteet kattava ja tottumukset monipuolisia
ja jäsentyneitä kattaen myös abstraktioita. Kon-
tekstin tulkintaa jo on, mutta siinä on joustamat-
tomuutta. Painopiste on mitä-kysymyksessä.
Osaava suorittaja kokee vastuuta tilanteista enem-
män ja  kontrolloi tilannetta paremmin kuin no-
viisi tai aloittelija. Hän keskittyy toiminnassaan
tavoitteisiin ja tuloksiin. Osaajan tason saavutta-
minen on laadullinen hyppäys, osaamisen synty,
jossa asiat hahmottuvat uudella tavalla, yksityis-
kohdat yhdistyvät kokonaisuudeksi. Vastuu ja se
että toimijaan voi luottaa, kuuluvat tälle tasolle.

Osaajan tasolla toimija voi olla taitonsa hui-
pulla. Hän on päässyt suorituksen aitoon osaa-
miseen, tietää mitä tekee ja osaa tehdä sen myös.
Se, lähteekö tästä kehittymään seuraaville taita-
jan ja ekspertin tasoille on osittain myös oma va-
linta. Jatkokehittymisellä voi olla hintansa: työ-
määrä, kilpailu, kateus ja turhautumiset. Tästä
edelleen taitavaksi kehittyvä suorittaja joutuu tai
haluaa joutua moninaisiin ja vaativiin haasteisiin.
Jatkokehittyminen vaatinee myös otolliset olosuh-
teet.

Taitava suorittaja. Taitajalle on tyypillistä in-
tuitio ja osaaminen. Intuitio tarkoittaa tässä yh-
teydessä tiukasti määriteltynä kykyä havainnoida
kokonaisvaltaisesti ympäristön piirteitä ja siinä
esiintyviä invariansseja ja tuottaa näistä itselle
intuitiivinen, erittelemätön kokonaiskuva. Tyypil-
listä on se, että toimija pystyy tarkempiin ennus-
teisiin tapahtumien kulusta kuin edeltävien ta-
sojen osaajat. Taitajan verkko on laaja ja monita-
soinen ja kattaa sosiaalisten tilanteiden vivahtei-
takin. Tottumukset ovat monipuoliset, jäsenty-
neet ja tottumusverkot ja tottumusten abstrak-
tiotaso ovat kehittyneet. Kontekstien tulkinta on
hyvä ja peruskysymyksinä mitä- ja miksi-kysy-
mykset. Ympäristösuhde on kehittynyt avoimeksi
ja kehityskykyiseksi. Taitavan suorittajan silmä on
hyvä, osaamiseen tulee miltei esteettistä ulottu-
vuutta. Taitavan suorittajan havaintoherkkyys
kehittyy vaativien haasteiden edessä, toisaalta halu
kehittyä taitavaksi voi tulla sisältäkin päin: suve-
reenista osaamisesta nauttii ja saa itsevarmuutta.
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Osaavasta taitavaksi  ei niinkään kehitytä sa-
maa harjoittelemalla, kuten taidon alkuvaihees-
sa, vaan monipuolisuuden ja erilaisten tilantei-
den yleistymisen kautta. Aivot sietävät tässä vai-
heessa suuren määrän samanaikaisia virikkeitä. Jos
noviisin tai selviytyjän tasolla joutuu abstrakteja
yleistyksiä ja pelisilmää vaativiin haasteisiin, liit-
tyy tilanteeseen roolin hajoamisen vaara. Reso-
nanssi, sisäisen ja ulkoisen verkon monimutkai-
suuksien vastaavuus on tärkeää.

Taitava suorittaja on aidosti enemmän kuin
osaava. Hän on sitä mitä osaavakin, eli vastuulli-
nen, rationaalinen, analyyttinen ja tiedostava,
mutta hänen silmänsä on avoimempi. Taitava suo-
rittaja toimii ”silmällä”: ennakoi ja muodostaa
kuvaa.

Ekspertti. Eksperteillä on intuitiivisuutta ko-
konaiskuvan hahmottamisessa eri tilanteissa ja
samalla ei-analyyttinen ja usein tiedostamaton
käsitys siitä, millaisia toimenpiteitä tilanne vaa-
tii. Heidän toimintansa on joustavaa ja hyvin ti-
lanteisiin sopivaa. Eksperttiyden ajatellaan kehit-
tyvän vain kapealle tietämysalueelle ja sen perus-
tana oleva tietämys on hyvin kontekstisidonnais-
ta. Verkko on syntetisoitunut: sisäinen ja ulkoi-
nen rakenne ovat yhtä. Tottumusten määrä on
valtava, tottumusrakenne hallitsee toimintaa.
Ekspertti kykenee erinomaisesti tulkitsemaan
konteksteja eksperttiytensä suunnassa. Hallitse-
vana on miksi-kysymys ja tuloksellisuus. Ekspertti
vaikuttaa jossain määrin eksperttiyteensä sulkeu-
tuneelta, ja eksperttiydessä on myös ilmeinen alis-
tavuuden luonne.

Siirtyminen taitavasta ekspertiksi ei ole yksi-
käsitteisesti osaamisen lisääntymistä, vaan ikään
kuin osaamisen lisääntymisestä pitäisi maksaa.
Intuitio ulottuu yhä syvemmälle operaatioihin,
sujuvuus lisääntyy, mutta automatismit ja raken-
teistumiset valtaavat yhä suuremman alan. Ha-
vainto-operaatiokytkennät ovat automatisoitu-
neet, ekspertti puhuu taidollaan.

Eksperttiys on ehdottomasti myös valtaa: ken-
tän hallinta ei ole valtaneutraalia, vaan ekspertti-
ydessä osaamisen valtaulottuvuus tulee näkyväk-
si. Juuri eksperttien käytännöt sanelevat taidon
rakenteen ja kehitysväylät hyvässä ja pahassa: saat-
taa vallita eksperttihegemonia. Toimija voi toisaalta
olla myös postekspertti: on paljon henkilöitä, jot-
ka ovat saavuttaneet eksperttiyden jollakin alalla
ja sitten siirtyneet yleisempiin toimintoihin ja
tällöin ikään kuin luopuneet eksperttiydestään ja
sen ylläpitämisestä.

Taitavankin toimijan taso edellyttää pitkää ke-
hityskulkua. Vuosien kokemusta, aktiivista itsensä
kehittämistä ja haasteiden ottoa. Läheskään kai-
killa ei ole riittäviä kehitysmahdollisuuksia ja li-
säksi koulutusjärjestelmät ja työelämä sisältävät
paljon eriarvoista ja masentavaa.

Miltä kuulostaa? Tuntuuko tutulta?
Nopeassa syklissä vaihtuvien roolien puristuk-

sessa voi tuntua aika ajoin raskaalta. Juuri kun
jollakin osa-alueella on ylittänyt osaavan suorit-
tajan kynnyksen, niin saakin yleensä siirtyä jo
muualle takaisin aloittelijan rooliin. Ja usein sitä
seuraavaksi viikoksi siirretään taas jonnekin, mis-
sä pari kuukautta sitten alkoi jo olla edistynyt
aloittelija, mutta huomaa taantuneensa noviisik-
si jälleen. Tai kun yöllä väsyneenä huomaa toimi-
vansa ihan aloittelijan tavoin, vaikka juuri päiväl-
lä tunsi jo suurten kokonaisuuksien hahmottu-
van.

Lisämutkia matkaan tuo myös suhtautuminen
jatkuvasti lisääntyvään tieteelliseen tietoon. Uu-
den tiedon tullessa pitää olla aika ajoin valmis
luopumaan jo valmiiksi automatisoiduista tai-
doistaan. On kehityttävä paitsi ammatissaan, niin
myös oppijana. On nimittäin paljon helpompaa
heittäytyä uuden asian suhteen noviisiksi, jos on
edes oppimisen suhteen jo osaavan suorittajan
tasolla.

Mistä pääsenkin asian positiivisempaan ja loh-
dullisempaan puoleen, nimittäin siihen, että
meissä kaikissa asuu jo valmiiksi opiskelutaitojen
keskiraskaan sarjan taitaja: sisäinen kandidaatti.
Lähdenkin tästä herättelemään omaani sisäisen
luentosalini takapenkiltä. Vähän pölyjä olkapäil-
tä, pudonnut pilke takaisin silmäkulmaan ja päin
uusia oppimiskokemuksia: ”Häh? Tuleeks tää tent-
tiin? Mitä hyötyä tästä on? Koska on bileet?”
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