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Tutkimuksen lähtökohtana ovat opettajan työn muutokset, jotka vaativat tänä päivänä yhä 
laajempaa ja moniulotteisempaa yhteistyötä. Yhteistyö edellyttää paitsi tietoa myös ennen 
kaikkea vuorovaikutustaitoja. Opetustyön lähtökohdat ovat myös muuntuneet yhä enemmän 
yhteistoiminnallisiin opetusmenetelmiin ja teorian sekä käytännön vuoropuheluun. Näin 
opettajan arjen toiminta perustuu kaikilta osin yhteistoiminnallisuuden hallintaan monialai-
sen ja -tahoisen yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyötaidoille lisäpaineita opettajan arjessa 
tuo alati muuttuvan organisaation rakenteet ja toiminnallisten ohjeiden muuttuminen tai 
puuttuminen. Myös vallan ja vastuun suhteet ovat usein epätasapainoissa. Omassa työssäni, 
monialaisessa kuntayhtymässä, koen lähes päivittäin yhteistyön monet haasteet ja vai-
keudetkin. Halusin selvittää, miten asian kokevat kuntayhtymämme muut opettajat. 

 

Ammatillisen opettajan arjen työtä kuvattiin teoriassa yhteistoiminnallisuuden näkökulmas-
ta sekä opettamisen, oppimisen että organisaation lähtökohdista. Tutkimuksessa tarkastel-
tiin, miten opettajat kokevat yhteistyön heidän arjessaan, millaisen merkityksen he antavat 
yhteistyölle ja miten he voivat toteuttaa omaa näkemystään yhteistyöstä. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin myös miten organisaatio tukee työyhteisön yhteistyötä opettajan näkökulmasta.  

 

Aineisto muodostui kahdesta osasta: 1. Kahdenkymmenen opettajan sähköpostivastaukset; 
aiheeseen ja tutkimukseen orientoivina kysymyksinä. 2. Viidentoista opettajan verkkokes-
kustelun tuottamasta aineistosta (54 kpl). Aineisto analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin 
myös kvantifioimalla. Opettajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta kuvattiin kolmi- portaisten 
tasomallien kautta suhteessa organisaation luomiin mahdollisuuksiin.  

 

Opettajan yhteistyötaidot osoittautuivat hyviksi tai erinomaisiksi. Kukaan tutkittavasta ryh-
mästä ei jäänyt yhteistyön eikä vuorovaikutuksen alimmalle tasolle, jossa vuorovaikutus 
perustuu behavioristiseen tapaan toimia. Sen mukainen toiminta lähtee yksin työskentelystä, 
omasta opetuksesta ja palaa siihen, ilman laajempaa vuorovaikutusta. Suurin osa opettajista 
asettui vuorovaikutteiselle tasolle, jossa opettajat tekevät laaja-alaista yhteisyötä työyhtei-
sössä ja sidosryhmien kanssa. He ovat halukkaita kehittämään ja kehittymään. Lähtökohta-
na on hyöty omalle työlle ja työyhteisölle. Toiminnasta puuttuu kuitenkin reflektiivisyys. 
Melkein puolet tutkittavista sijoittui reflektiiviselle tasolle, jossa kaikki toiminta lähtee 
oman toiminnan reflektiosta tavoitteena kehittyä itse ja sen kautta kehittää työyhteisöä ja 
sen yhteistyötä. He ovat valmiita oppivan organisaation mallintamaan tiimitoimintaan. Mi-
käli oma työorganisaatio, lähinnä pedagogisen johtamisen kautta, pystyy tarjoamaan aidol-
le, reflektiiviselle ja dialogiselle tiimitoiminnalle ja vuorovaikutukselle rakenteet ja puitteet, 
opettajakunnalla on siihen tämän tutkimustuloksen mukaan hyvät valmiudet.  
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” Ihmisyys ei ole yksinäinen seikkailu. 

Se on yhteisyyden valloittamista, yhteyttä. 

Se on ainoa mahdollinen tie toisen luo.” 

 Roger Garanda 

 

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TAVOITE 
 
 
 
1.1 Yhteistyö opettajuudessa 

 
 
”Opettajuus on jotakin hyvin ehjää ja kokonaista, joka rakentuu perusolemuksen päälle tai 

pikemminkin kietoutuu siihen” (Malinen 2002, 87). Tästä seuraa elinikäisen oppimisen  

haaste opettajille; rakentamaan tietoisesti uudenlaista opetus- ja koulukulttuuria, uudenlaista 

arkitason opettajuuden määrittelyä ja uudenlaisia opetustapoja. Toisin sanoen opettaja hyl-

kää yksinäisen ja eristäytyneen tavan toimia. Hän omaksuu avoimen ja yhteistyötä sekä 

itsensä kehittämistä arvostavan opettajuuden, jonka lähtökohtana on koko opetustoimen 

laaja konteksti. 

 

Tässä tutkimuksessa lähestyn opettajuutta lähinnä ammatillisen opettajuuden yhteistyön 

ulottuvuuden näkökulmasta. Rajaan työni käsittelemään tätä päivää ja tulevaisuutta sekä 

nimenomaan sellaisiin opettajuuden osa-alueisiin, joissa on tunnistettavissa opettajan am-

mattiin liittyvä yhteistyö. Johdatuksena tutkimukselle kuvaan ensin tässä kappaleessa tut-

kimuksen keskeiset käsitteet; opettajuus ja yhteistyö. Opettajuuteen kuuluvaa ammattitaitoa, 

ammatillista osaamista, ammatillisia kvalifikaatioita ja kompotenssia käsittelen kappaleessa 

2.2.   

 

Opettajan työn jatkuvasta muutoksesta on tullut jo myytti. Mitä erilaisemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet, miten opettajan työ on yhteiskuntaan sidottua, sosiaalista ja nykyisin post-

modernin aikakauden mukaisesti varsin verkottunutta työtä, jossa laaja-alaisuus ja globaali-

suus sekä tulevaisuuteen suuntautuminen ovat keskeisinä ulottuvuuksina. Tutkimusten tu-

loksena on myös kehitelty erilaisia malleja opettajuuden kokonaisuuden 
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hahmottamiseksi. Kaikissa malleissa on lähtökohtana ollut opettajan persoona, sen indivi-

dualistinen sekä yhteisöllinen identiteetti. (mm. Järvinen 1999, Heikkinen 2001).  

 

Parhaiten mielestäni tämän päivän ja tulevaisuuden opettajuuden kokonaisuutta kuvaa Ver-

tanen (2002, 222) kuvio 1: n  esittämässä mallissa. Siinä hahmottuvat opettajuuden  laaja-

alaisuus ja monipuolisuus sekä ammatin vaatimukset. 
 

 

Kuvio 1 Kuva ammatillisesta opettajuudesta vuonna 2010. (Vertanen 2002, 222). 

 

Kuvio tuo esille myös yhteistyön vaatimukset. Opettajan on mieluummin oltava omaa ai-

kaansa, työelämää hieman edellä, jotta ammatilliset tiedot ja taidot välittyvät oppijalle oike-

assa ajassa. Hyvä opettajan tulee olla yhteiskunnan analyytikko, kriitikko ja uudistaja, jol-

loin hänen pitää pystyä saamaan oppilaille kriittinen mutta reflektiivinen asenne ja oppijan 



7 
 

rooli (Hannu L. T. Heikkinen 1999, 287). Koulutuspoliittiset päätökset ovat myös sidoksis-

sa yhteiskuntaan ja sen muutoksiin. Nuo päätökset ovat opettajan arjessa varsin merkittäviä 

ei vain opetussuunnitelmien, rakenteiden ja palkkauksen sekä organisoinnin kannalta vaan 

myös ihmisen ja yksilön ja työelämän muutosten kautta. (Vertanen 2002, 223) 

 

Opettajan työn keskuksena voidaan pitää opettajan persoonaa. Taidot tulevat iän ja koke-

muksen myötä, tiedot muuttuvat jatkuvasti, mutta kaikki tapahtuu opettajan itsensä kautta ja 

hänen tulkintansa, tapansa toimia ja välittää asioita on keskeinen osa myös opettajuutta. 

(Kari & Hannu L. T. Heikkisen (2001, 42) mukaan opettajuuden kokonaisvaltainen arvioi-

minen perustuu juuri siihen, että hän tekee työtään persoonallaan. Persoonallisuuteen liite-

tään sosiaalisuus, vuorovaikutustaidot ja monet muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Myös 

pedagogisten taitojen ja ajattelun kehittyminen ovat paljolti riippuvaisia opettajan persoo-

nallisuudesta. (Vertanen 2002, 223). 

 

Huusko (1999, 99-102) on luonut yhteenvedon Patrikaista (1999) mukaellen opettajuuden 

ulottuvuuksista ihmiskäsityksen, tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen perusteella. Siinä 

opettaja on opetuksen suorittaja, tiedonsiirtäjä ja oppimisen kontrolloija, oppimaan ja kas-

vattamaan saattaja sekä kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja. Tutkimuksen mukaan opettajat, 

jotka olivat suorittaja -opettajia, eivät kokeneet kollegiaalista reflektiota työssään, kun taas 

kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja -opettajat mieltivät yhteistyön ja yhteistoiminnallisuu-

den olevan keskeinen osa opettajuutta. (emt.) 

 

Opettajan ammatti-identiteetin lähtökohta on kaksijakoinen;  toisaalta sen pohjalla on henki-

lökohtainen identiteetti, kuka minä olen, ja toisaalta substanssialueen identiteetti. Hannu 

L.T. Heikkinen (1999, 284-287) on tuonut esille opettajan ammatillisen identiteetin persoo-

nallisen ja kollektiivisen identiteetin suhteina. Persoonallinen identiteetti vastaa kysymyk-

seen kuka minä olen, kollektiivinen identiteetti keitä me olemme (arvot ja elämänmuoto), ja 

ammatillinen identiteetti kuka olen opettajana (suhteessa siihen keitä me olemme?). Näin 

identiteetinkin muodostumisessa sekä persoonallisuuden yhteistyötekijät että yhteisöllisyy-

den tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi itsemme koemme opettajina. Suurin opettajuuden 

vaikuttaja on oma työyhteisö (Vertanen 2002, 227). 

 

Yksi tärkeimmistä professionaalisuuden alueista opettajalla on yhteistyö-, vuorovaikutus- ja 

kommunikaatiotaidot. Näihin taitoihin kuuluu myös yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolella. 
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Opettajakulttuuri on ollut hyvin kauan yksin tekemisen kulttuuria. Nykyisin voidaan sanoa, 

että oppilaitos ei kehity, jos opettajat eivät kykene yhteistyöhön. (Niemi 1996, 36) 

 

Opettajuus vaatii sosiaalisuutta, jossa korostuvat vuorovaikutustaidot, joiden onnistumisen 

edellytyksenä on reflektiivisyys. Reflektiivisyys liittyy myös työn kehittämiseen ja tutkimi-

seen. Hektisyys ja ”tässä ja nyt” ovat päivän termejä. Onnistuakseen toimimaan nopeasti, 

tehokkaasti ja mahdollisimman laaja-alaisesti on jatkuva asioihin ja tilanteisiin sekä oppimi-

seen kohdistuva reflektiivisyys ehdoton edellytys. Opettajan on myös sitouduttava ja oltava 

pitkäjännitteinen sekä myös aktiivinen oppijana. Onnistuneen reflektiivisyyden taustalla on 

aina yhteistoiminta ja kyky huomata, reagoida ja arvioida yhteistyötä, siinä toimijoita ja 

ennen kaikkea itseään yhteisöllisenä toimijana.  

 

Ammatillista ydinosaamista (kpl 2.2.), joka on osa opettajuutta, on tutkittu yleisesti ja opet-

tajien keskuudessa. Tutkimuksissa ydinosaamiseen liitetään myös yhteistyö ja sen muka-

naan tuomat kommunikaatio- sekä vuorovaikutustaidot. Vaikka opettajan työ katsotaankin 

olevan pitkälti ja perinteisesti yksin puurtamista on viime aikoina yhä enenevässä määrin 

siirrytty tarkastelemaan opettajuutta yhteisöllisyyden näkökulmasta. Eristyneisyys leima-

taan usein opettajan persoonallisuuden heikkoudeksi, vaikka se voi johtua tämän päivän 

koulukulttuurista. (mm. Syrjäläinen 1994c, Fullan 1991, 1993a, Kuusi 1996). Kaikissa näis-

sä tutkimuksissa on osoitettu, että yhteistoiminnalliset valmiudet, joita edellytetään esim. 

opetussuunnitelmatyössä ja  työryhmätöissä ovat keskeinen osa opettajan työn arkea. Sa-

moin luokattomuus, jaksottumisen muutokset, työelämäyhteydet, kansainvälisyys ja tiimi-

työ edellyttävät oppilaitosten opettajilta suurta yhteistyökykyä ja halua. 

 

Sachs (2000, 79) on ottanut esille varsin tärkeän ja keskeisen asian opettajan arjessa. Hänen 

mukaansa opettajan ammatillinen paradoksi syntyy siitä että opettajan odotetaan kehittävän 

itseään elinikäisen oppimisen periaatteella. Kuitenkaan tähän ei ole kiinnitetty tarpeeksi 

huomiota. Näin uusien opetuskäytänteiden ja menetelmien oppiminen on jäänyt koulun 

kehittämisessä liian vähälle, velvoite on langetettu suoraan opettajille.  Sachs edellyttää 

opettajan ammatilliselta kehittymiseltä viiden perusperiaatteen huomioon ottamista, viiden 

ehdon toteuttamista. Näitä ovat oppiminen, osallistuminen, yhteistyö, yhteisöllisyys ja ak-

tiivisuus. (Sachs 2000, 84). 

 

Opetushallituksen työelämätutkimuksen, OSENNA-projekti, tutki elintarvikealan, hotelli- ja 

ravintola - alan, rahoitusalan ja vakuutusalan sekä talotekniikan alan tulevia osaamistarpei-
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ta. Alojen erilaisuudesta huolimatta vaatimukset olivat samansuuntaiset. Kahdeksan osa-

aluetta ilman tärkeysjärjestystä olivat: laatuosaaminen, tuloshakuisuus, asiakasosaaminen ja 

ihmissuhdetaidot, yhteisyötaidot, oma-aloitteisuus, vastuunotto, oman työn suunnittelu ja 

kiireettömyys. (Vertanen 2002, 190). 

 

”Ammatillisessa koulutuksessa tulevaisuudessa ei enää menesty yksin puurtava ns. riviopet-

taja, joka hallitsee opetettavan alueen ja joka keskittyy vain opettamiseen” (Vertanen 2002, 

230).  

 

Yhteistyö muodostuu sekä ulkoisesta että sisäisestä yhteistyöstä. Sisäinen yhteistyö muo-

dostuu opettajien yhteisöllisyydestä,  yhteisistä keskusteluista ja kollegiaalisuudesta. Ulkoi-

seen yhteistyöhön liittyvät oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa tehty yhteistyö. 

Opettajan työ on verbaalista, vuorovaikutus perustuu puheeseen. Opettamisessa keskeisem-

pää ovat nopeat reaktiot jatkuvasti vaihtuvissa tilanteissa kuin myös työn reflektoiminen 

(Sachs 2000, 85). 

 

Oppimisen nostaminen keskeiseksi oppilaitoksen yhteiseksi tehtäväksi ei ole uutta, mutta 

sen korostaminen ja esiintuominen tutkimuksissa on jäänyt vähälle. Juuri oppiminen, ei 

opettaminen, tulisi olla koulun pääasia (Sachs 2000, 84). Aktiivisuus kuuluu koko kouluyh-

teisölle, jossa avoin ja moniatahoinen yhteistyö tuo myös riskejä puolustettaessa omia ideoi-

ta ja niitä periaatteita, joita niin yksilöt kuin yhteisö pitää parhaana. Se vaatii myös intohi-

moa, päättäväisyyttä ja energiaa. 

 

Tänä päivänä ammatillinen opettajuus on tienhaarassa, jossa asenne ja persoona antavat 

peruspohjan ja taidon opettajuudelle, mutta jossa substanssin laaja-alainen osaaminen on 

ehdoton edellytys. Siinä taas tarvitaan yhteistyötä, halua ja tahtoa ottaa kaikki alan kannalta 

tärkeät tahot mukaan yhteistyöhön ja saada aikaan todellista, oppimista tukevaa toimintaa. 

Yrittäjyyden liittäminen opettajuuteen on ilmennyt aivan viime aikojen tutkimuksissa. Yrit-

täjyys näkyy vastuussa, jota yksittäinen opettaja saa tai joutuu ottamaan lukuisissa kehitys- 

ja suunnitteluprojekteissa, työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa ja oman työnsä 

tuloksissa. Opettajan arvioinnin kautta, jota suorittavat niin oppilaat, johto, opettajat, kuin 

muutkin yhteistyökumppanit työn tuloksellisuuden seuraaminen on jatkuvaa arkipäivää 

opettajalle. Palautteen  kautta on opettajan usein kasvettava työssään yrittäjämäisesti:  pitkä-

jännitteisesti, sitoutuneesti sekä vastuullisesti. Tässä tutkimuksessa perehdyn opettajuuden 

yhteistyöhön yhteistyötä tukevien organisaatioiden, opettajan ammatillisuuden ja siihen 
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liittyvän yhteistyön kautta sekä yhteistoiminnallisen opettamisen kautta. Yhteistyötä ja vuo-

rovaikutusta opettajan opetustyössä käsittelen tarkemmin teoriakappaleessa 2.2. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite  

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tämän päivän kuntayhtymäpohjaisen,  

monialaisen oppilaitosorganisaation opettajat, oman kertomansa perusteella, kokevat yhteis-

työn omassa työssään. Tutkimuksen pyrkimyksenä on  kuvata, miten opettaja kokee omaan 

työhön keskeisenä kuuluvan yhteistyön, mitä yhteistyö on opettajan arjessa ja miten hän itse 

suhtautuu siihen. Onko opettajalla mahdollisuutta toteuttaa omassa organisaatiossaan sel-

laista yhteistyötä, jota hän haluaisi ja katsoisi osaavansa. Kenen kanssa, miten ja miksi hän 

tekee yhteistyötä ja ovatko organisaation rakenteet auttamassa häntä yhteistyön toteuttami-

sessa. Samalla pyrkimyksenäni oli selvittää yhteistyön esteitä sekä mitkä asiat edesauttavat 

yhteistyötä. 

 

Tarkoituksenani on saada laadullisilla menetelmillä sellaista tietoa opettajan kokemasta 

yhteistyöstä, jota voidaan hyödyntää käytännön tasolla ainakin tutkittavan ryhmän organi-

saatiossa. Organisaatiouudistukset ovat koko ajan meneillään ja muutosta toimintakulttuu-

riin haetaan, joten toivon tämän tutkimuksen antavan lisätietoa ja konkreettisia eväitä järjes-

tää organisaatio- yhteistyölle mahdolliseksi. Samalla toivon antavani työkaluja organisaati-

on pedagogiselle kehittämiselle sekä koko henkilökunnan yhteisen toiminnan tukemiselle.  

 

Tutkimukseni on samalla pro-gradu tutkielma, jolla haluan päättää ammatillisen opettajan-

koulutukseni. Katson, että aihepiiri sopii erinomaisesti juuri tähänkin tehtävään, koska itse 

olen pyrkinyt omassa työssäni saamaan avoimen oppimisympäristön, joustavat, oppimis-

prosessia tukevat rakenteet yhdessä eri oppilaitosten, työelämän, muiden vaikuttajien sekä 

oman organisaation kanssa. Mutta varsin usein yhteistyön puute, jonka taustalla ovat olleet 

omien havaintojeni mukaan mitä erilaisemmat syyt ovat estäneet hyvän ja tuloksekkaan 

yhteistyön. Toivon näin, että saan oman työni arkeen uusia näkökulmia ja uusia mahdolli-

suuksia, kun tietäminen perustuu tutkimukseen. 

 

Tutkimukseni kohdistuu Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän 

(PSAKK) opettajakuntaan. PSAKK on perustettu vuonna 1992 viiden kunnan ylläpitämänä 
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opetusorganisaationa. Kuntayhtymään kuuluu eri alojen oppilaitoksia, jotka antavat toisen 

asteen koulutusta,  ammattikorkeakouluopetusta ja ammatillista täydennyskoulutusta. Kun-

tayhtymään kuuluvien oppilaitosten määrä on jatkuvasti laajentunut ja tutkimukseni alkaes-

sa (syksyllä 2002) kuntayhtymään kuului 13 eri tulosaluetta, joiden muutokset alueellisiksi 

campuksiksi on koko ajan meneillään. Lisämuutoksia tulosalueisiin on tulossa vuoden  

2004 alusta. Suurin muutos organisaatiossa tapahtuu vuoden 2004 alussa, jolloin toinen aste 

ja ammattikorkeakoulu eriytyvät. Ammattikorkeakoulu jatkaa nykyisessä kuntayhtymässä, 

mutta toisen asteen organisaatio on juuri kehitteillä. 

 

Tutkittavassa ryhmässä on molempien koulutusasteiden edustajia, jotka ovat osallistuneet 

tammikuussa 2002 alkaneeseen ja keväällä 2003 loppuvaan Opettajuuden kehittämishank-

keeseen (OKE). OKE - hanke syntyi PSAKK:n opettajakunnan omasta tarpeesta kevätkau-

della 2000. Idea syntyi erään tulosalueen kehittämisryhmän kautta edeten yt-ryhmään. Kos-

ka kehittämishankkeen tavoitteena oli mm. tarkastella opettajuutta laaja-alaisesti 

opiskelijoita haettiin myös työelämästä opettajien kontaktien kautta. Oke-koulutus 

rakennettiin kuntayhtymän kehittämistarpeiden perusteella. Koulutuksen tavoitteiksi 

määriteltiin: tulosalueiden välinen yhteistyö, koulutuksen ja ympäristön yhteistoiminnan 

laajentaminen ja rikastaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa on 

mukana sekä niin kutsuttuja riviopettajia, tiiminjohtajia että toimiston henkilökuntaa ja 

työelämän edustajia. Koulutuksen alkaessa osallistujia oli 38 loppuvaiheessa 32. 

 

OKE-hankkeeseen kuuluu toimintatutkimus koko koulutuksesta. Hankkeen alkaessa oli 

vielä epäselvää kuka suorittaa kyseisen tutkimuksen, mutta periaatteellisella tasolla siitä oli 

sovittu Joensuun yliopiston kanssa. Matti Meriläinen Joensuun yliopistosta oli mukana neu-

votteluissa. Koska itselläni oli ollut pro-gradututkielman aihe haussa, syntyi idea liittää gra-

du-tutkielma OKE-hankkeeseen. Koska idea miellytti muitakin hankkeen järjestäjiä sekä 

tutkimukseen mukaan tulevaa Joensuun yliopistoa, päätin ottaa työni aiheeksi yhteistyön 

kuntayhtymässämme ja tutkittavaksi kohteeksi oke-hankkeeseen osallistuvat opiskelijat. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä epäselvää, miten työni hyödyntäisi edellä mainittua toi-

mintatutkimusta. 

 

 

1.3 Tutkimuksen lähtökohdat  
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Ammatillisen koulutuksen muutokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet mel-

koiset. Olemme eläneet yhteiskunnassamme jatkuvaa muutoksen aikaa ja koulumaailma, 

jossa oli toimittu todella vanhoin opein ehkä liiankin kauan, on joutunut joutui valtavan 

muutoksen puristukseen. Rakenteissa ja ammatillisen koulun järjestäjissä suurimman muu-

toksen aiheutti vanhan opistoasteen lakkauttaminen, ammattikorkeakoulutuksen (amk) tul-

lessa ikään kuin tilalle sekä toisen asteen koulutuksen muuttuminen kolmivuotiseksi, 120 

opintoviikon mittaiseksi koulutusalasta riippumatta. Samalla työelämän mukaantulo niin 

ammattikorkeakouluun kuin toisen asteen koulutukseen vähintään 20 opintoviikolla aukaisi 

tai pakotti työelämän tulemaan mukaan kehittämään alansa koulutusta. Opetushallituksen 

rooli muuttui tiukasta säännösten jakajasta ja valvojasta neuvoantavaksi ja ohjaavaksi taus-

tavoimaksi. Oppilaitoksien itsenäisyys, kilpailu ja velvoite omaan ajatteluun sekä vastuu-

seen kasvoivat. Yleisesti ottaen, kun hallittavaksi annetaan noinkin laaja ja monitahoinen 

muutosten kenttä, ei tietoa, taitoa  eikä aina tahtoakaan löydy siellä, missä tärkeimmät pää-

tökset tehdään. Lisäksi koulutuksemme yhteiskunnallinen luonne tuo mukaan poliittisen 

päättämisen, jossa ammattimainen osaaminen ja päätös eivät mitenkään voi aina kohdata. 

 

Ruohonjuuritasolla, koulun arjessa työtehtäviä suorittava opettaja on näin joutunut melkoi-

seen, organisaation taholta tulevaan muutospaineeseen. Lisäksi ulkoisia muutosvaikuttajia 

ovat olleet tiedon nopea lisääntyminen sekä sen kompleksiivisuus ja jatkuva sekä yksilöta-

solle ulottuva kilpailu. Kun samanaikaisesti opettajien pätevyyksien vaatimukset muuttui-

vat, palkkaukseen tuli erilaisia vaihtoehtoja ja työn luonnetta kuvattaan enemmän ohjaami-

seksi kuin opettamiseksi on elinikäisen oppimisen ja muutoksen aika. Teknologian, ope-

tusmenetelmien ja -välineiden uutuudet, kansainvälistyminen sekä arvomaailman muutokset 

ovat asettaneet opettajan ja hänen ammatillisen identiteettinsä muutospakkoon. Oppilaskin 

on muuttunut ja lyhyellä aikavälillä. Hän on entistä enemmän individualisti, hedonisti ja 

tietää oikeutensa. Hän vaatii osaa vaatia ja uskaltaa olla eri mieltä. Hänelle pitää antaa, mut-

ta ei vaatia entisin metodein. Opettajan työn tahti on muuttunut. Se vaatii tänä päivänä yh-

teistyötä, kollegiaalista ajattelua ja dialogiaa, johon on oltava aikaa mutta myös tahtoa ja 

taitoja. Opettajuuden persoonalta odotetaan innovatiivisuutta, luovuutta, joustavuutta, ris-

kinottoa ja näiden toteutumisen edellytyksenä on mahdollisuus ja kyky tehdä yhteistyötä 

suunnitelmallisesti  

 

Opettajien oman työn arki on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana täydellisesti. 

Voin itse sanoa, että teen aivan eri työtä tänä päivänä kuin 1990 alussa, jolloin siirryin yri-

tyselämästä kouluyhteisöön, vaikka työni on edelleen tavallisen riviopettajan työtä. Yhteis-
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työverkosto on laajentunut koskemaan lähes kaikkia opetusalaan liittyviä tahoja, työssäop-

piminen, projektit, tapahtumat ja tilaukset ovat tehneet opettamisesta laaja-alaisen, yhteis-

toiminnallisen tapahtuman. Koska työ on ollut koko kuntayhtymässä uutta, myös jokainen 

omalla tulosalueellaan on tehnyt lähes joka segmentillä pioneerityötä.     

 

PSAKK on rakentunut aste asteelta. Koko kuntayhtymämme historian ajan on ollut meneil-

lään jokin muutos liittyen rakenteisiin ja organisaatioon. Kuntayhtymässä valmistuivat vuo-

sien 2001 ja 2002 aikana sekä strategiat että visiot. Saman aikaisesti on kuitenkin tehty pää-

tös toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen eriyttämisestä eri kuntayhtymiin. Päätös on 

muuttanut OKE-hankkeen yhtä perustavoitetta, yhteistoiminnallisuuden lisäämistä kuntayh-

tymässämme.  On luonnollista, että kuntayhtymämme sisällä toimintaa kehitetään ammatti-

korkean  ja toisen asteen omilla saroilla sekä suunnataan yhteistyötä entistä enemmän mui-

hin tahoihin kuin kuntayhtymän sisälle. Oman tutkimukseni kannalta työn aineistoon eli 

tutkittavaan kohteeseen, opettajakuntaan ja sen vastauksiin päätös ei sellaisenaan ehtinyt 

vaikuttaa. Sen sijaan lopputuloksen hyödyllisyyteen ja  vaikuttavuuteen sillä on varmasti 

vaikutuksensa.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on yhteistyö osana opettajan arkea. Viitekehyksen rakentuminen 

tutkimuksen aikana on osa kvalitatiivisen tutkimuksen luonnetta. Aineiston perusteella yh-

teistön rajaus muodostui keskeisesti opetuksen ja oppilaan ympärille, jossa muina tahoina 

olivat organisaatio, johto, opettajat, työelämä ja muut sidosryhmät. Tutkimusaineiston pe-

rusteella määrittelin vasta lopullisen teoriataustan siihen kirjallisuuteen tukeutuen, johon 

tutustuin ennen tutkimuksen aloittamista sekä ennen kaikkea tutkimuksen aikana. Tämä 

tutkimus on aineistolähtöinen, kvalitatiivinen tutkimus. 

 

Luvussa kaksi perehdyn kirjallisuuden kautta tutkittavan ilmiön teoreettiseen taustaan. 

Opettajan työympäristönä ja näin ollen keskeisenä yhteistyöfoorumina on työorganisaatio. 

Sen rakenteet määrittävät perusteet yhteistyölle ja sen toimivuudelle. Teoriataustassa pa-

neudun lähinnä tämän päivän muutoksiin perehtymättä kovin syvälle ilmiön historiaan. Lu-

ku 2.1 käsittelee opettajan yhteistyön ulottuvuuksia organisaation kannalta. Tässä pyrki-

myksenä on tarkastella sitä, miten eri organisaatiomuodot ja mallit ottavat huomioon opetta-

jan yhteistyön ja miten yhteistyön eri käsitteet esiintyvät erilaisissa organisaatiomalleissa. 

Koska opettajan työtä ohjaa organisaatiossa aika paljon johtaja(t), on tässä yhteydessä myös 

tarkoituksenmukaista tuoda esille yhteistyön johtaminen. Organisaation ja johtamisen kuva-

ukseen kuuluu oleellisena osana kulttuuri, joka määrittää ne normit ja työmenetelmät sekä 
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tavan toimia, jossa arjen yhteistyö tehdään. Siksi on perusteltua liittää teorian käsittelyyn 

myös katsaus oppilaitoskulttuuriin. 

 

Luvussa 2.2. perehdyn tämän päivän opettajuuteen ja opettajan työn tuotokseen, oppimi-

seen, yhteistyön näkökulmasta. Olen rajannut erittäin laajaksi osoittautuneen teoria-

aineiston käsittelyn tämän päivän opettajuuden vaatimuksiin ja odotuksiin. Oppimisessa 

tarkastelen niitä opetusmenetelmiä, jotka edellyttävät yhteistyötä. Molemmissa käsiteltävis-

sä kokonaisuuksissa lähtökohtana on opettajan yhteistyö. Opettajuuden ja oppimisen käsit-

teleminen samassa kappaleessa on tarkoituksenmukaista tässä tutkimuksessa, jossa haluan 

korostaa niiden saumatonta olemusta nimenomaan opettajan työssä ja sen tuloksissa. 

 

Tutkimuksen toteuttamisen osuus alkaa luvusta kolme tutkimusongelmien ja tutkimusmene-

telmien esittelyllä. Luvussa neljä kuvaan tutkimuksen toteuttamista ja luvussa viisi esittelen 

tutkimustulokset. Tutkimustyön lopussa pohdin tutkimuksen onnistumista sekä hyödylli-

syyttä, luku 6. 
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2 YHTEISTYÖN ULOTTUVUUDET AMMATILLISEN OPETTAJAN 
OPETUSTYÖSSÄ 
 

 
 
Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee yhteistyötä opettajan työssä. On perusteltua tarkas-

tella sitä, mitä käsiteltävästä aihekokonaisuudesta on aikaisemmin tutkittu ja mitkä ovat sen 

teoreettiset ilmentymät. Pyrin tässä osassa selvittämään tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. 

 

 

2.1 Yhteistyö oppilaitosorganisaatioissa 

 

 

Ihminen elää ja toimii erilaisissa virallisissa ja epävirallisissa organisaatioissa koko ikänsä, 

saa tietonsa ja viestinsä organisaatioiden kautta sekä hallitsee arkeansa organisoidusti ja 

organisoituneesti. Organisaatiolla tarkoitetaan ihmisten muodostamaa yhteisöä, jolla on 

tietty tarkoitus ja joka ohjaa ja organisoi henkilöstöään sekä muita resurssejaan tietyllä ta-

valla päämäärän saavuttamiseksi (Huusko 1999, 13-14). Organisaatiota kuvataan organisaa-

tioteorioiden ja organisaatiomallien kautta. Teoriat ilmentävät organisaatiota jäsentyneinä  

käsitteinä ja tutkittujen rakennelmien kautta. Malleilla esiintuodaan lähinnä näkemyksiä ja 

uskomuksia sekä luodaan esimerkkejä asioiden ihannetilasta (Vulkko 2001, 16). Organisaa-

tio sisältää aina jonkinlaisen yhteistyön ulottuvuuden. Tässä tutkimuksessa tarkastelen or-

ganisaatiota opettajan arkityön näkökulmasta. Keskityn seuraavassa organisaatioselvityk-

sessä käsittelemään oppilaitosorganisaatioissa tapahtuvaa, opettajiin liittyvää yhteistyötä. 

 

Yhteistyöllä (co-operation, collaboratrion) tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön, ta-

hon tms. toimintaa yhdessä jonkun päämäärän saavuttamiseksi. (Suomen kielen sanakirja, 

1993). Yhteistyö erotetaan usein yhteistoiminnasta. Yhteistoiminta luokitellaan yläkäsit-

teeksi, joka ymmärretään yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien 

hallinnollisten ja organisatoristen sekä vastuuratkaisujen järjestämisenä. Yhteistyö on 

enemmän yksilöiden välistä, sosiaalista toimintaa, joka myös on usein tavoitteellista ja sillä 

on päämäärä.  

 

Yhteistyön edellytys tämän päivän oppilaitoksissa sen kaikilla tasoilla lienee kiistaton.  

Koulujärjestelmäämme on institutionaalisten ja byrokraattisten organisaatiomalliensa perus-

teella pidetty postmoderniin yhteiskuntaan liian jäykkänä ja hierarkkisena. Oppilaitoksiin 
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on helppo soveltaa oppimisen näkökulma myös organisaation tasolla. Yhteistyön oppilai-

tosorganisaatioissa katsotaan edelleen perustuvan sekä organisaation että yksilöiden välillä 

funktionaaliseen ja subjektiiviseen toimintaan. Vaikka organisaatiouudistuksia on tehty ja 

tehdään jatkuvasti, niiden uudenlaiset toimintamallit edellyttävät koko organisaation mu-

kaan tuloa ja oppimista sekä aitoa ymmärrystä muutoksen vaativasta yhteistyöstä (Laakko-

nen 1999).  

 

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva muutosvalmius ja -halukkuus liitetään tämän päivän me-

nestyvään organisaatioon ja sen henkilökuntaan. Joustavuus, vuorovaikutustaidot, sosiaali-

set taidot ja innovatiivisuus ovat niitä taitoja, joita jokaiselta organisaation jäseneltä vaadi-

taan, jotta yhteistyölle olisi edellytykset (Sarala & Sarala 1998, Sydänmaalakka 2002). Toi-

saalta myös organisaation kulttuurin jäsenillä pitää olla yhteinen ja yhteisesti hyväksytty 

näkemys tavoitteista ja päämäärästä sekä arvoista (Mayerson & Martin 1997).  Organisaati-

on mataluus antaa taas mahdollisuuden joustavalle toiminnalle, avoimelle tiedon kululle ja 

henkilöstön luovien voimavarojen käyttämiselle (Ruohotie 2000, 18). Uudistettu organisaa-

tio täyttää monesti matalan ja rakenteellisesti suoraviivaisen asioiden hoidon. Organisaatio 

ei ole itsetarkoitus, vaan toimintatapa saavuttaa päämäärä (Sydänmaalakka 2002). 

 

Organisaatiouudistuksessa on otettava huomioon yksilöt ja heidän kauttaan tuleva organi-

saation oppiminen ja yhteistoiminnallisuus. Keskeinen asia opettajan arjessa ei kuitenkaan 

ole organisaatio tai sen malli vaan se, miten työn ohjaaminen ja sen rakenteet ovat ohjattuja 

ja järjestettyjä, sekä miten sitoutuneesti jokainen opettaja on mukana koko organisaation 

toiminnassa. 
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Kuvio 2 Koulutusorganisaation muutos oppivaksi organisaatioiksi (Salo & Kuittinen 1998, 
221, Vulkko 2001,39) 

 
Kuvio kaksi havainnollistaa kouluorganisaation vuorovaikutuskulttuurin muutosprosessia. 

Koulun toiminta on jaettu julkiseen ja yksityiseen tahoon, joita yhdistää vuorovaikutus. 

Kouluorganisaation muuttuessa oppivaksi organisaatioksi on vuorovaikutusareenan laajen-

nuttava ja avauduttava myös pedagogiselle asiantuntijuudelle. Siten vuorovaikutuksen kaut-

ta myös julkisen areenan tarpeet ja toiveet välittyvät yksityiselle areenalle ja päinvastoin. 

Tämä edellyttää opettajan sitoutumista vuorovaikutusareenalla tapahtuvaan toimintaa ja 

siinä tehtyihin päätöksiin. (Vulkko 2001, 38-39) 

 

Tässä kappaleessa perehdyn oppilaitosorganisaatiossa tapahtuvaan yhteistyöhön niiden or-

ganisaatiomallien kautta, joissa yhteistyö on keskeisenä osana. Oppiva organisaatio, asian-

tuntijaorganisaatio ja tiimiorganisaatio ovat käsitteitä, jotka toimivat yksin, mutta jotka si-

sältävät toistensa ominaisuuksia riippuen siitä, miten asiaa tarkastelee. Kollaboratiivisuus ja 

yhteistoiminnallisuus ovat taas organisaation jäsenten  välillä tapahtuvan yhteistyön kuva-

uksia (Vulkko 2001, 46). Johtajuuden käsittelen omana, erillisenä kappaleena, koska sen 

rooli opettajan arjessa on merkittävä, riippumatta organisaatiomallista. Yhteistyön konteksti 

on kulttuuri. Oppilaitosten yhdentymiset ja sen mukana tuomat hyvinkin erilaisten kulttuu-
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rien kohtaamiset ovat arkipäivää oppilaitoksissamme. Siksi on perusteltua käsitellä myös 

kulttuuria opettajan yhteistyön näkökulmasta.  

 

 

2.1.1 Yhteistyö erilaisissa organisaatiomalleissa 

 
 
Erilaiset organisaatioteoriat ja - mallit sekä niihin liittyvät johtamisteoriat ja johtamismallit 

ovat ohjanneet ainakin teoriassa myös oppilaitosten muutoksia (Laakkonen 1999, Kirjonen 

ym. 2000, Sarala & Sarala 1998). Uusi teknologia on myös vaikuttanut johtamisjärjestelmi-

en arkeen ja toimivuuteen (Häkkinen & Arjava 1999).  Oppimista on pidetty keskeisenä 

asiana myös organisaatioiden muutoksessa. On opittava pois entisestä ja omaksuttava uudet 

toimintamallit. Työ oppimisen parissa liitetään tänä päivänä vuorovaikutukseen ja yhteis-

työhön. Myös organisaation oppiminen on suhteellisen uusi näkökulma, joka perustuu yksi-

lön oppimisen muuttumiseen yhä enemmän yhteisölliseksi oppimiseksi (Sahlberg 1996). 

Muutoksessa on olennaista se, miten yksilöt pystyvät kehittymään muutosten vaatimusten 

mukaisesti (Laakkonen 1999).  

 

Yhteistyö oppivassa organisaatiossa 

 

Oppiva organisaatio lähteen elinikäisen oppimisen mallista, jossa verkottuneesti ja vuoro-

vaikutuksessa luodaan jatkuvan kehittymisen edellytykset.  Se perustuu yksilön kykyyn 

oppia ja ennen kaikkea reflektoida oppimistaan sekä taitoa siirtää oppimansa koko työyhtei-

sön käyttöön. Tämän tulee tapahtua reflektoiden ja kriittisesti suhtautuen,  oppimalla ja uut-

ta luomalla. Työyhteisön kehittymisen ja ajan tasalla  pysymisen edellytys on sisältä päin 

tuleva toiminta, jossa koko työyhteisö on mukana. (Helakorpi ym.1996). 

 

Oppivan organisaation keskeisinä piirteinä pidetään yhdessä oppimista, vuorovaikutusta, 

yhteistoiminnallisuusta sekä tavoitteellisuutta. Näiden kautta oppiva organisaatio muutta 

rakenteita, kulttuuria ja strategioita uudistuvaksi oppimisjärjestelmäksi. (Vulkko, 2001). 

Otalan mukaan organisaatio voi oppia vain, jos yksittäisen ihmisen oppimista  johdetaan 

tietynlaisella  organisaatiolla ja johtamiskulttuurilla (ks. Otala 1993 196-197) . 

 

Oppivassa organisaatiossa keskeisenä elementtinä on muutos. Muutoksen on lähdettävä 

yksilöstä, joka omalla, joustavalla sekä innovatiivisella tavallaan ikäänkuin suodattaa sen 
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voiman ja osaamisen yhteistoiminnallisesti muun henkilöstön kanssa organisaation tavoit-

teiden mukaiseksi. 

  

Sarala  & Sarala (1998, 69-70) ovat kuvanneet organisaation kuvanneet organisaation kehit-

tämisprosessin ja kohteet seuraavasti: oppimisen edistäminen, työkulttuurin ja ilmapiirin 

kehittäminen, tosiasioiden tunnistaminen ja oman tulevaisuuden luonti, kehittämistoiminto-

jen ja verkostojen luonti sekä laadun ja tuottavuuden prosessien kehittäminen.   

 

Prosessin malli lähtee yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmasta, jossa kehittämisen 

tavoitteena on laadukas organisaatio, joka edistää yksilöiden itseohjautuvuutta ja näin ollen 

luo oppijalle pääomaa selviytyä myös muun organisaation palveluksessa tai itsenäisenä 

yrittäjänä. Tässä mallissa yhdentyvät tuottavuuden, laadun ja prosessin kehittäminen oppi-

misen näkökulmasta. Yhteistoiminnallisen oppimisen kautta organisaation kehittäminen on 

koko henkilöstön yhteinen asia. Tällöin kehittämistoimenpiteet sisältävät myös henkilöstön 

koulutuksen sekä saman aikaisesti muutetaan myös työ- ja vastuunjakoa. Näin oppimisen 

kautta muutetaan yhteistoiminnallisesti työkäytänteitä ja organisaatio mahdollistaa sen. (Sa-

rala & Sarala 1998). 

 

Oppivaan organisaatioon kuuluu myös kokonaisvaltaisen ja yhteistoiminnallisen  infrastruk-

tuurin kehittäminen oppimista edistäväksi ja tukevaksi. Ideoiden saattaminen käytäntöön, 

riskinottokyky ja valtuuksien antaminen työntekijöille mahdollistaa oppivan organisaation. 

Avoimuus, aito dialogia, reflektiivisyys ovat niin yksilön kuin organisaation  keskeisiä toi-

mintaperiaatteita. Tiedon tulee olla yhteistä ja kaikille saatavilla. Esimiehen tehtävänä on 

visioiden jalkauttaminen henkilöstön arkipäivään ja työhön. Hänen tulee olla mallina elin-

ikäisestä oppijasta sekä sietää esimerkillisesti epävarmuutta. Oppivassa organisaatiossa opi-

taan onnistumisista  kuin myös epäonnistumisista ja ongelmista sekä pystytään hallitsemaan 

jatkuvaakin muutosta. (Ruohotie 2000). 

 

Yhteistoiminnallisuus kuuluu oppivaan organisaatioon. Yhteinen suunnittelu kuuluu  

opettajan arkeen eikä ulkopuolisille  konsulteille ja suunnittelijoille. Opettaja on yksi 

strategioiden ja visioiden toteuttaja yhdessä koko muun henkilöstön kanssa. 

Yhteistoiminnallisuus ulottuu yli oppilaitoksen rajojen, jolloin yhteistyökentän laajentuessa

mukaan tulvat myös eri tasot. Tämä kaikki laajentaa opettajan kontekstia, jolloin hän joutuu 

sukkuloimaan asiantuntijana monessa erilaisessa  ja eri tasoisessa tilanteessa. (Launis &

 

 

ngestöm 1999). E 
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Jotta opettajalla olisi mahdollisuus toimia oppivan organisaation tavalla on oppilaitoksessa 

oltava organisaatiorakenne, joka mahdollistaa henkilöiden osallistumisen ja innovatiivisen, 

joskus riskialttiin toiminnan. Oppiminen ei ole ainoastaan hyviä tuloksia ja suoraviivaista 

etenemistä vaan se vaatii yhteistoimintaa myös heikkoina aikoina ja yksilön vahvistamista 

asiantuntijuuteen. Seuraavassa kappaleessa käsittelen asiantuntijuutta yhteisöllisestä ja yh-

teistyön näkökulmasta. Asiantuntijuus vaatii myös yhteistoiminnallista oppimista,  sekä 

laaja-alaista näkemystä organisaation kehittämiseen. 

 

Yhteistyö asiantuntijaorganisaatiossa 

 

Asiantuntijuudessa yhdistyvät teoreettinen tieto ja taito. Asiantuntijuuden käsite on komp-

leksinen ja monitahoinen. Siihen liitetään myös käsitteet osaaminen, kvalifikaatio ja kompe-

tenssi. Osaaminen on taitojen soveltamista, joko tiedostettua tai tiedostamatonta käyttäyty-

mistä, jossa on mukana niin kutsuttu hiljainen tieto, jonka ulkoistaminen on monesti mahdo-

tonta. Kvalifikaatiolla kuvataan työelämän työlle asettamia vaatimuksia ja kompotenssi 

tarkoittaa pätevyyttä, valmiutta eli kykyjä ja ominaisuuksia hoitaa työtehtävä. Asiantunti-

juus on kykyä reflektiivisen oppimisen kautta tietää ja toimia kunkin tilanteen vaatimalla 

tavalla eettisesti ja relatiivisesti. Asiantuntijuus perustuu tietoihin, taitoihin ja subjektiivi-

seen osaamiseen. 

 

Asiantuntijuus organisaatiossa ei ole etsittävissä suunnittelijoiden ja konsulttien kautta vaan 

juuri sitä työtä tekevän työn kautta. Se saadaan analysoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla 

työn toimintatapoja ja  muutoksia (Launis & Engeström, 1999).  

 

Asiantuntijuuden määritteleminen perinteisesti tuo mieleen ekspertin ja sellaisen osaajan, 

jolla on k.o. asia hallussaan lähes täydellisesti. Asiantuntijaa etsitään silloin, kun jokin tietty 

asia vaatii perusteellisen ammattitaidon. Sanotaan hyvin usein, että hän on erittäin hyvä 

asiantuntija. Asiantuntija on omassa asiassaan aina ajan tasalla ja tietää lähes kaiken siitä. 

Virallisessakin kielenkäytössä pyydetään niin kutsuttuja asiatuntijalausuntoja, pidetään asi-

antuntijaistuntoja ja monesti uskotaan vain ”virallistettua” asiantuntijaa. Tänä päivänä, jossa 

tiedottaminen ja julkisuus saavat lisää asiantuntijoita, on välillä vaikea uskoa  julkisiin asi-

antuntijoihin  Tämä pätee myös oppilaitoksissa. Etenkin ammatillisten oppilaitosten asian-

tuntijuuden katsotaan pitkälti tulevan vain työelämän edustajien kautta. Varsinaisiksi asian-

tuntijoiksi onkin usein nostettu kaikki, juuri työelämästä, ilman pedagogisia opintojakin, 

tulleet opettajat. Asiantuntijuus, joka on karttunut iän, ajan ja kokemuksen sekä tiedon päi-
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vittämisen kautta, koetaan usein liian institutionaaliseksi ja siten kapea-alaiseksi. Asiantun-

tijuuteen kasvaminen ja oppiminen katsotaan näin olevan varsin kontekstisidonnaista. 

Osaamisen siirtyminen kontekstista toiseen rajoitetaan erilaisilla ”pakkosidonnaisuuksilla”, 

joita liitetään niin asemaan kuin koulutukseenkin. 

 

Asiantuntijuus liitetään toisaalta tekoälyyn ja asiantuntija-automaattien kehitykseen. Toi-

saalta taas asiantuntijuuden katsotaan kehittyvän vuosien käytännön ja kokemuksen sekä 

siihen tarvittavan tiedon kautta. Molemmat lähestymistavat ovat yksipuolisia eivätkä pysty 

vastaaman tämän päivän asiantuntijavaatimuksiin yhteisöllisenä ominaisuutena. Asiantunti-

jaorganisaatioissa, joka toimii kokeneiden eksperttien ja senioreiden kautta katsotaan olevan 

jähmettyneitä ja uudistamattomia. Asiantuntijuus organisaatiossa syntyy vuorovaikutukses-

sa erilaisten erikoisosaamisten välillä, koska työelämä pirstaloituu, moninaistuu, asiantunti-

juus edellyttää yhä laajenevaa tietämystä. Toisaalta esim. lääketiede spesifioituu yhä ka-

peampaan asiantuntijuuteen. (Launis 1997). 

 

Asintuntijaorgansiaatio kuvataan usein verkko-organisaationa, joka koostuu erilaisista ryh-

mistä, jotka toimivat varsin itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Ryhmät voivat olla soluja, tiime-

jä, tuoteverstaita, laatupiirejä tms. Näiltä ryhmiltä odotetaan jatkuvaa omaa arviointia ja 

muutosvalmiutta. Asiantuntijaorganisaatio pyrkii motivoituneeseen, mielekkääseen työko-

kemukseen ja työilmapiiriin, jossa voi työskennellä vuorovaikutteisesti mutta suhteellisen 

itsenäisesti ja riippumattomasti. (Helakorpi ym.1996, 97-107) . 

 

Työelämässä oppimisen kautta kehittyvään asiantuntijuuteen katsotaan kuuluvan jaetun 

tiedon hallitseminen. Pirstaloitunut tieto sisäistyy eri kanavien kautta, käytännön työssä, 

dokumenteissa, puheessa ja kokouksissa, mutta asiantuntijuuden on  läpäistävä myös inno-

vatiiviset ammatilliset käytänteet (Lehtinen &  Palonen 1997). 

 

Asiantuntijuus tämän päivän työelämässä asettaa opettajan todella vaativaan tehtävään. Asi-

antuntijana hänen on oltava paitsi oman substanssinsa asiantuntija, myös koko yhteisön 

kehittymisen mukana seuraava asianatuntija ja innovoija. (Launis & Engeström, 1999). 

 

Asiantuntijuuteen liitetään myös tieto ja taito selviytyä muutostilanteissa. Hiljainen, sanaton 

tieto ei tule ilmi dokumentoiden vaan arjen käytänteiden ja asioiden hallinnan kautta, jota 

on vaikea usein mahdotonkin selvittää ulkopuolisille (Filander 1997). 
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Oppivan asiantuntijaorganisaation dilema on epäselvä ja vailla systemaattista tutkimista. 

Aivan viime aikoina on lähestytty asiantuntijuutta ja asiantuntijatyötä jaetun kognition nä-

kökulmasta (Launis, 1997). Asiantuntijaorganisaatioiden yhteydessä puhutaan yksilöihin 

sitoutuneesta tietopääomasta, asiantuntijapääomasta. Asiantuntijaorganisaation johtamisen 

katsotaan olevan haasteellista, koska tieto luo valtaa, ja näin johdon on ymmärrettävä asian-

tuntijuuden merkitys työyhteisölle. (Kirjonen ym. 1997).   

 

Asinatuntijaorganisaatioita pidetään joustavina organisaationa. Toisaalta niihin liitetään 

myös defensiivisyyden käsite. Silloin yksilö pyrkii olemaan uskollinen omalle asialleen, 

jolloin objektiivisuus kärsii ja estää oppimisen. Asioiden ja tilanteiden hallinta estää yksilöä 

näkemästä pakollistakin kehittämistä, järki hallitsee luovuutta ja oppimista. (Argyris 1993) 

 

Muutoksen ja oppimisen kehittäminen saa asiantuntijaorganisaatiossa hyväksynnän silloin 

kun se kohdistuminen organisaatioon, työtehtävien järjestelyihin tai suoritusten arviointiin 

ja johtamiskoulutukseen. Mutta kun aletaan jatkuva yksilön arviointi ja esitetään muutoksia 

työskentelyyn ja omaan rooliin työyhteisössä, alkaa defensiivinen, syyttelevä käyttäytymi-

nen.  Syyt löytyvät oman asiantuntijuuden ulkopuolelta, johdosta, asiakkaista, työtovereista, 

tilanteista. Vika ei ole sitoutumisessa, päämäärien puuttumisessa tms. vaan asenteissa. 

Oman muutoksen esteenä on oma asiantuntijuus, joka on tottunut onnistumaan, ei ole tunte-

nut pettymyksiä tai epäonnistumisia. Hänellä ei ole epäonnistumisen asiantuntemusta, jota 

tarvitaan juuri joustavassa oppimisessa ja joustavissa organisaatioissa. (Argyris 1993)  

 

Jotta oppiva organisaatio ja asiantuntijaorgansiaatio toimisivat ihanteellisesti, edellyttävät 

ne tehokkaan toiminnan järjestämistä niin että se mahdollistaa sekä yksilöiden että yhteisön 

joustavan, oppimista edistävän ja avoimen toimintaympäristön. Toimintaympäristön toimi-

vuuden ja tehokkuuden edellytyksenä on tarkoituksenmukaisesti organisoitu toimintamalli, 

johon kaikki ovat sitoutuneet. Tiimit ja tiimiytyminen ovat tämän hetken kokemusten mu-

kaan koettu tehokkaaksi tavaksi hoitaa työn organisointi. Oppiminen ja kehittyminen tapah-

tuu usein tiimeissä ja tiimien kautta.. Seuraavassa kappaleessa tuon esille keskeisiä asioita 

oppilaitoksen tiimiytymiseen liittyvästä problematiikasta opettajaa koskevan yhteistyön 

näkökulmasta. 

 

Yhteistyö tiimiorganisaatiossa 
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” Tiimi on saman tai useamman organisaation henkilöistä koostuva nimetty ryhmä, joka 

työskentelee yhdessä yhteisen mission saavuttamiseksi. Mission saavuttamiseksi tarvittavien 

keinojen valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa tiimi toimii itseohjautuvasti” (Jutila 

ym. 1999). 

 

” Tiimi koostuu kahdesta tai useammasta yksilöstä. Näillä yksilöillä on tiimeissä omat eri-

tyiset rooli- ja työtehtävänsä. He toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 

ja tekevät tiimityötä saavuttaakseen yhteisen päämäärän ja tuloksen” (Katzenbach & Smith 

1993, 214, Heikkilä 2002, 24). 

 

Tiimit voivat siis olla joko organisaation  sisällä toimivia tai organisaatioiden välillä toimi-

via työtiimejä. Tärkeintä niissä on yhteistyö jäsenten välillä, jolloin tiimi on aina enemmän 

kuin ryhmä ihmisiä. Tiimissä tunnetaan ja tunnustetaan niin omat kuin toisten heikkoudet ja 

vahvuudet sekä työskennellään tuloksellisesti ja arvioiden. (Heikkilä 2002).
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Kuvio 3 Ryhmä - tiimi - jatkumo. (Williams 1996, 14, Heikkilä 2002, 17) 

 

Arkielämässä tiimeistä puhuminen on aika yleistä ja monesti toimintatapa on vain pelkkä 

nimi, omaamatta muutoin tiimin keskeisiä vaatimuksia. Usein on kyse vain ryhmästä, joka 

kyllä toimii esim. tavoitteellisesti, mutta muutoin ei täytä tiimityön edellytyksiä. Kuvan 

vasemmassa laidassa oleva työryhmä, joka ei ole saanut alkukoulutusta, eikä siihen kohdis-

teta jatkuvaa koulutusta, se on syntynyt organisaatiohallinnon kautta, jossa ulkoiset puitteet 

ovat sanelleet ryhmän koostumuksen. Kenties heidän yhteistyönsä ei perustu jatkuvaan, 

avoimeen vuorovaikutukseen, säännöllisyyteen tai tavoitteellisuuteen. Heillä voi olla sään-

nöllisiä palavereja, jotka ovat enemmän informatiivisia kuin keskustelevia. Keskellä olevan 

yhteistyössä toimivan ryhmän paikka määrittyy sen mukaan, miten paljon sen sisällä olevat 

yksilöt tekevät yhteistyötä ja millä asteella. Tähän ryhmään kuuluvat ne työryhmät, joilla on 

säännöllisiä, osittain keskustelevia palavereja ja yhteydenpitoa, mutta joka ei kuitenkaan 

perustu saumattomuuteen ja oppivan organisaation periaatteisiin. Keskeisintä tiimissä on 

toisten tukeminen, avoin ja ristiriitoihin sekä ongelmiin tarttuva erilaisten yksilöiden muo-

dostama ryhmä, jolle toisen tukeminen ja yhteistyöhön sitoutuminen on korkealla. Silloin 

jokainen jäsen on valmis muuttumaan ja muuttamaan omia työskentelytapojaan, asenteitaan 

ja käsityksiään sekä oppimaan yhteistyön kautta. Riippuvuus tiimin jäsenten välillä on kor-

kea. (Heikkilä 2001, 16-20). 

 

Tiimiorganisaatio voi olla koko organisaation halki ulottuva ja virallistettu organisaatio, 

jossa pedagoginen  johtaminen on yhdistävä tekijä. Oppilaat ovat osa kutakin tiimin toimin-

taa, jonka arkipäivää niin kuin koko organisaation perustehtävää, oppilaan oppimiseen liit-

tyvää oppimistoimintaa ohjaa koulutuksen johtotiimi, joka koostuu eri tiimien johtajista ja 

pedagogisesta johtajasta.  
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Tiimiorganisaatio on matala ja avoin organisaatio, jossa keskeisenä perusajatuksena on asi-

antuntijuuden mahdollisimman hyvä hyötysuhde. Tähän päästään joustavalla ja liikkuvalla 

työmenetelmillä, yksilötason tunnustetuilla tiedoilla, taidoilla ja osaamisella sekä persoonal-

lisuuden hyväksymisellä. Myös ryhmässä tiimiytymisen myötä syntyneet roolit sekä kunkin 

yksilön status ovat merkittävä osa tiimityön tuloksellisuudesta. Tiimityön onnistumiseen 

vaikuttavat myös ympäristötekijät. (Ruohotie 1998) 

 

Miten ryhmästä muodostuu tiimi ja mitä edellytyksiä voidaan asettaa onnistuneelle tiimille? 

Tiimien muodostumisprosessin kuvauksista valitsin  Ruohotien (2000) esittämän rungon, 

koska mielestäni sen näkemykset ovat sovellettavissa suomalaiseen oppilaitoskulttuuriin. 

 

Tiimin edellytyksinä on, että jäsenet sitoutuvat tiimin tavoitteisiin ja toimintatapoihin sekä  

saavat tietoa toistensa taidoista, tiedoista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tiimin en-

simmäinen vaihe on niin kutsuttu rakennusvaihe, jossa selvitetään tiimin tavoitteet ja kunkin 

omat tavoitteet, jokaisen rooli ja vastuut. Näin yksilöt voivat muodostaa käsityksensä siitä, 

mihin tiimi pyrkii toiminnallaan, millaisia tavoitteita sillä on, miten omat tavoitteet ovat 

sovellettavissa tiimin tavoitteisiin. Miten tiimissä on tarkoitus työskennellä, millainen ilma-

piiri tiimissä on? Onko tiimillä normeja ja sääntöjä, millainen on johtajan rooli? (Ruohotie 

2000). 

 

Toisessa vaiheessa tiimin yksilöt pyrkivät sisäistämään ne taidot ja tiedot, joita tiimin tehtä-

vät edellyttävät. Samalla heidän tulisi oppia arvioimaan omaa työskentelyään sekä tiimin 

työskentelyä sekä olemaan pitkäjännitteinen ja tavoitteellinen, vaikka tilanne saattaa olla 

epämääräinen. Tehtävän hallinta on keskeinen osa tiimin tavoitteellisen, yhteisen toiminnan 

suorittamista. Ei siis riitä, että osaa omalla tavallaan tehdä asioita oikein ja tuloksellisesti, 

vaan tiimin on osattava toimia yhdessä hyödyntäen kaikkien osaamista. Oman osaamisen 

suora siirto tiimiin ei ehkä olekaan oikea tapa taitaa asia. Tässä yhteydessä on oleellista, että 

tiimin johtajalla on tiimin johtamistaitoja, ilmapiiri on avoin ja perustuu kuuntelemiseen, 

virheiden sallimiseen sekä avoimeen palautteeseen. (Ruohotie 2000). 

 

Tehtävän suorittamiseen tarvittavien taitojen hallinnan jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

omaa roolia suhteessa toisiin sekä omaan tehtävään ja sen vastuisiin. Nyt on aika tutkia 

omaa roolia ja omaa persoonaa suhteessa muihin erilaisiin rooleihin ja persoonoihin. Tässä 

yhteydessä tulevat esiin myös viestinnän niin kutsutut. non-verbaaliset alueet. Tavoitteena 
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on saavuttaa omat normit ja työtavat, jotka kannustavat jokaista tiimin  jäsentä omana per-

soonana.(Ruohotie 2000). 

 

Neljännessä vaiheessa tiimi alkaa hahmottaa sisällään erilaisia vaihtoehtoisia rooleja, jotka 

ovat ulkopuolella varsinaisen vuorovaikutuksen. Tiimin jäsenet ymmärtävät suoritusten 

riippuvuuden rooleista sekä keskinäisistä suhteista sekä osaavat purkaa sekä estää ylikuor-

mituksia ja koordinaatiohäiriöitä. (Ruohotie 2000). 

 

Tiimit eroavat tavallisesta ryhmästä kahdella perusulottuvuudella. Tiimi on itseohjautuva 

työn organisoinnissa ja itseohjautuvuudessa, tavallista ryhmää ohjataan ja johdetaan varsin 

selkeästi. Tiimi toimii myös yhteisvastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti kun taas tavallises-

sa ryhmässä vastuut on ositettu ja jaettu hyvinkin tarkasti. (Ahonen & Pohjanheimo 2000, 

52). 

 

Itseohjautuvien tiimien jäsenten tullee hallita kokonaisuus, tiedostaa yhteiset tavoitteet ja 

tehdä yhteistoiminnallisesti ja itseohjautuvasti töitä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Itseoh-

jautuva tiimi ottaa myös vastuun niin työn tekemisestä kuin sen johtamisesta. Näin johtajien 

rooli muuttuu määräyksien antajasta ja kaiken kontrolloijasta valmentajaksi ja asiantuntijak-

si. Tiimin jäsenien monialaisuus lisää tiimin laaja-alaista ajattelua poistaa kommunikaatio-

ongelmia. Ideaalitapauksessa tiimiorganisaatio, jossa toimivat tiimit ovat itseohjautuvia, 

voidaan kaikkien tiimien ja niissä toimivien jäsenten lahjakkuudet saada organisaation käyt-

töön, ja näin vastuu laadusta ja koko organisaatiosta on kaikilla. (Heikkilä 2002, 386-385) 

 

Oppivan organisaation vahvistaminen tiimiytymisen kautta on hyvä keino päästä yhteistoi-

minnallisuuteen ja yhteisvastuuseen. Mutta aina on syytä pysähtyä ja kysyä, onko tiimien 

rakentaminen vain itsetarkoitus vai onko se vain muodon mukana kulkemista. Tiimien syn-

ty vaatii organisaation rakenteilta ja siinä toimivilta ihmisiltä tiettyä kypsyysastetta (Ahonen 

& Pohjanheimo 2000, 52).     

 

Tiimiorganisaatio ja yhteistoiminnallisuus vaativat opettajalta uudistuvaa ammattitaitoa ja 

erilaista suhtautumista yhteistyöhön, vastuuseen ja omaan rooliinsa. Työyhteisön sekä opet-

tajan tulee nähdä opettajan kasvu ja ammatissa kehittyminen vuorovaikutukseksi, josta hyö-

tyvät molemmat osapuolet. Ei riitä, että muutetaan oppimiskäsitystä tukevia oppimismeto-

deja vaan on paneuduttava organisaatioon kokonaisuutena ja toimintaympäristöön, jossa 

ovat mukana myös oppilaitoksen ulkopuoliset yhteistyötahot. (Helakorpi 1998). 
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Tiiminorganisaation kehittyminen oikeaksi, toimivaksi tiimiksi on pitkä prosessi, joka voi 

aiheuttaa väsymistä ja turhautumista sekä usein luopumista ja tiimityöskentelyn muuntumis-

ta tavalliseksi työryhmäksi. Tutkimusten mukaan tiimin jäsenet ymmärtävät tiimitoiminnan 

perinteiseksi työryhmätyöksi ja pitävät itseään näin ollen kypsempinä tiimin jäseninä kuin 

ovatkaan. He eivät osaa nähdä omaa henkilökohtaista kasvuaan, mutta tuovat esille amma-

tillista henkistä kypsyyttään. (Helakorpi 2001).  

 

Tiimin toimintaa on yhteistyötä. Sen jokaisen jäsenen on pystyttävä avoimeen dialogiaan, 

yhteisesti sovittuihin päätöksiin ja niistä seuraaviin vastuisiin. Siinä yhdistyvät sekä yhtei-

nen tekeminen ja yhteisesti tuotetut tulokset kuin myös yksilön omat tavoitteet ja ammatilli-

nen arvostus. Tiimihallinnan arviointi voidaan suorittaa seuraavilla ulottuvuuksilla (Hela-

korpi 2001, 126-127): 

• sitoutuminen: yhteiset arvot, etiikka, yhteiset päämäärät ja tavoitteellisuus 

• yksilöllisyys: osaaminen, yksilön huomioiminen, yksilöllinen kasvu 

• yhteistyö: yhteiset päätökset, vastuunkanto, vuorovaikutus, avoimuus 

• tulokset: tiimin suorituskyky, työn mielekkyys, työn ilo 

 

Tiimien rakentamisvaihe on kaikkein tärkein vaihe tiimin kehittymisessä. Vaikka tiimien 

valmennukseen ohjataan aikaa ja resursseja, mutta ei huolehdita rakennusvaiheessa tulevien 

asioiden johdonmukaisesta hoitamisesta niin, että tiimin muotoutuminen on sekä rakenteel-

lisesti että toiminnallisesti esteetöntä, on tiimien toimivuus ja ennen kaikkea itseohjautu-

vuus epäonnistunut. (Wageman 1997). 

 

 

2.1.2 Kollegiaalisuus ja kollaboratiivisuus organisaatiossa 

 

 

Kollegiaalisuus ja kollaboratiivisuus ovat käsitteinä oppimismenetelmiä, mutta ne liitetään 

myös laajoina käsitteinä organisaatiossa toteutettavaan yhteistyöhön. Siksi on perusteltua 

käsitellä niitä myös tässä tutkimuksessa organisaation yhteistyötä kuvaavina toimintaraken-

teina. Kollegiaalisuudella tarkoitetaan opettajan yhteistyön ylätason käsitettä, korkeampaa 

astetta, jolle on tyypillistä yhteistoiminnallisuuteen kuuluva yksilöiden välinen sosiaalinen 

keskinäinen riippuvuus (Sahlberg 1999, 119). Eteläpelto & Tynjälä (1999, 208) ovat ku-
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vanneet kollaboratiivisuuden käsitteitä seuraavasti: kollaboratiivisuus liitetään oppimiseen 

seuraavien termien kautta; ”vertaisoppiminen” (peer collaboration; Tudge & Rogoff 1989), 

”yhteisöllinen oppiminen” (collaboratieve learning; Forma & Gatzen 1985), ”koordinoitu 

oppiminen” (coordinated learning; Koschman 1994) ja ”kollektiivinen oppiminen” (collec-

tive learning; Pea 1994). Jotta  edellä mainittua oppimista tapahtuu organisaatiossa laajem-

malla tasolla, edellyttää se organisaatiossa niin rakenteissa kuin opetusjärjestelyissä sekä 

kulttuurissa samansuuntaista toimintatapaa. (emt.)  

 

Kollegiaalisuus liitetään post-moderniin aikakauteen ja sitä pidetään aikakauden lupaavim-

pana käytänteenä nimenomaan koulun kehittämisen näkökulmasta. Kollegiaalisuus ilmenee 

nimenomaan suunnittelussa, kulttuurissa ja kehittämisessä (Hargreaves  1994, 245).  

 

Rosenholzin (1989) rakensi tekemänsä tutkimuksen kautta kollegiaalisuuden sosiaalisen 

organisaation mallin.  Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että koulun yhteisten tavoitteiden 

ja päämäärien sisäistäminen parantavat yhteistyön edellytyksiä. Toiseksi, opetustyössä koet-

tu epävarmuus ja siitä riippuvat itseriittoisuuden normit voidaan nähdä koulun sosiaalisessa 

organisaatiossa opettajan suojautumiskeinoina itsetunnon uhkia vastaan.  Jotta opettajien 

kollegiaalisuus lisääntyisi, edellyttää se organisaation muuntamista sellaiseksi, että auttami-

nen, kannustaminen, keskusteleminen, yhteinen suunnittelu, opettaminen ja arvioiminen 

muodostuvat sosiaalista kulttuuria kuvaaviksi normeiksi. (Sahlberg 1996, 120-121). 

 

Keskinäinen tuki ja auttaminen, tilannekohtainen varmuus, reflektio, dialogia, oppimisen 

edellytysten paraneminen, koulun tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen lisääntyivät opetta-

jien yhteistoiminnallisuuden vahvistumisen kautta (Hargreaves 1994, 245-247, Rosenholz 

1989, 102-103). 

 

Kollegiaaliseen koulukulttuuriin liitetään avoimuus, joka vallitsee paisti koulun sisällä, yl-

tää myös koulun ulkopuolisiin suhteisiin ja yhteistyötahoihin.  Samalla lisääntyy koulun 

sosiaalinen kompleksisuus, joka ilmenee koulun eri syteemien sekä niihin kuuluvien yksi-

löiden välisten vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden monimuotoisuutena ja ennustamat-

tomuutena. Kollegiaalisuuden tarkoituksena on nimenomaan saada muutos työkäytänteisiin, 

luoden vuorovaikutuksen kautta uusia merkityksiä ja kollektiivista todellisuutta. (Sahlberg 

1996, 132-135)  
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Hargreavesin mukaan (1994, 156, 255) koulun kulttuurin ja rakenteiden suhde on toisistaan 

riippuvainen. Vaikka kollegiaalisuus on lisääntynyt on kehittyminen kohdennettu etupäässä 

rakenteisiin. Ongelmana on se, että muutos lähtee tuolloin monesti koulun ulkopuolelta ja 

näin ollen sen vaikutus koulun varsinaiseen toimintaan jää vähäiseksi. Vaikutusta vähentää 

monesti myös se, että rakenteiden muutosten vaikutus itse opetukseen ja sen muuttumiseen 

ei aina toteudu. 

 

Kollegiaalisuuden perustuminen vapaaehtoisuuteen on edellytys sen tuloksellisuudelle. 

Fullman ja Hargreaves kutsuvat ulkoa kontrolloitua kollegiaalisuutta pakotetuksi kollegiaa-

lisuudeksi, joka ilmenee tietyissä tilanteissa tiettyinä aikoina ja yhteistoiminta rajoittuu mo-

nesti tähän. Pakotettu kollegiaalisuus saattaa pahimmassa tapauksessa tukahduttaa opettaji-

en halun spontaaniin yhteistoimintaan (Sahlbeg 1996, 131-132). 

 

Kollegiaalisuuden tavoitteena on yksilöjen välisen vuorovaikutuksen ja myönteisen riippu-

vuuden lisääntyminen. Sen käytännön ilmentyminä pidetään yhteistä suunnittelua, vuoro-

puhelua, kollegoiden työn seurantaa ja reflektoivaa arviointia. Kollegiaalisuus auttaa orga-

nisaatiota kehittymään oppivaksi organisaatioksi, hyväksymään opetuksen muuttumisen 

ongelmien ratkaisuina sekä oppilaitoksen kehittämisen periaatteen. Kollegiaalisuus kehittää 

yhteisiä normeja; vastavuoroisuutta, luottamusta ja toisten näkemysten arvostamista. 

(Luukkainen & Vuorinen 2002, 101). 

 

Vaikeiden asioiden välttely on liitetty sitkeästi opettajakuntaan. Kollegiaalisuudessa koros-

tuva avoimuus ja yhteinen vastuu sekä toisten tukeminen auttavat opettajia toimimaan kou-

lun kehittämisen hyväksi. Mutta ilman vuorovaikutustaitoja kollegiaalisuus jää  tuloksetto-

maksi. (Luukkainen & Vuorinen 2002, 101). 

 

Kollegiaaliset mallit koulun johtamisesta ovat tulleet varsin yleisiksi tarkasteltaessa kirjalli-

suutta, joka käsittelee johtamisteorioita. Näissä malleissa korostetaan demokratiaa niin pää-

töksenteossa kuin kehittämisessäkin. Aidon yhteistyön kautta saavutetaan parempia ja te-

hokkaampia päätöksiä organisaation kehittämiseen. Epäilevissä mielipiteissä korostetaan 

ajan puutetta, rehtorin vastuuta sekä rehtorin ja opettajien asenteita. Kollegiaalista johtamis-

ta voidaan pitää ihanteena, joka myös sisältää elementtejä, jotka taitamattomalla johtamisel-

la voivat kääntää kollegiaalisuuden edut organisaation kehittämisen esteiksi. (Brundrett 

1998, 313-314, Vulkko 2001, 48). 
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Kollaboratiivisessa oppimisessa lähdetään siitä, että oppiminen tapahtuu aina siitä, että op-

piminen on yhteydessä kontekstiinsa, siihen yhteisöön, jossa henkilöt toimivat. Jokaisella 

organisaatiolla on omat arvonsa, ja norminsa, jotka vaikuttavat sen jäsenten toimintaan. 

Yksilön oppiminen tapahtuu useimmiten ryhmätilanteissa ”aha”- elämyksenä ja osana koko 

yhteisön toiminnanmuutosta, organisaation oppimista. Näin yksilöt pääsevät aina lähem-

mäksi kokonaisuutta ja pysyvät olemaa kehityksessä mukana (Helakorpi 2001, 42). 

 

Kollaboratiivisessa oppimisessa korostuu jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kollaboraatiolle tyypillinen vuo-

rovaikutus on lisäksi neuvottelevaa, jolloin statukseltaan ja tiedolliselta tasoltaan samanar-

voiset osallistujat perustelevat näkökantojaan, oikeuttavat niitä, neuvottelevat niistä ja yrit-

tävät vakuutta toisiaan. Tällöin tieto on symmetristä ja osallistujat toimivat jokseenkin sa-

malla tiedon ja kehityksen tasolla yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Eteläpelto & Tynjä-

lä 1999, 209-215). 

 

Kollaboratiivinen oppiminen liitetään nykyään usein verkko- ja verkosto-oppimiseen. Siinä 

juuri mielipiteiden vaihto, ajatuksille ja vastauksille jäävä aika sekä väittelyn mahdollisuus 

non-verbaalien rajoitteiden ulkopuolella antavat lisäarvoa kollaboratiiviselle oppimiselle. 

Toisaalta siinä vaikuttavat kuitenkin ryhmädynamiikka ja oppimisympäristö, jotka viestissä 

jäävät huomioimatta. Tällöin korostuu itse asia ja sen käsittely. Mutta oppimisen ollessa 

kokonaisvaltaista ja koska virtuaalisesti toimivat ryhmät ovat osa työyhteisöä, on niiden 

merkitys koko työyhteisön kannalta oleellinen osa organisaatiokulttuuria. Miten virtuaali-

sesti toimivat työyhteisöt luovat yhteistä ymmärrystä ja kulttuuria? Millaiset pedagogiset ja 

kontekstuaaliset tekijät edistävät ja rajoittavat verkossa tapahtuvaa korkeatasoista yhteis-

toimintaa ja kollaboratiivista oppimista? (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 218-221). 

 

Muutokset yhteiskunnassa, valinnan vapauden ja yksilöllisyyden korostaminen sekä mah-

dollisimman paljon oppilaslähtöisten oppimispolkujen luominen on tuonut vaihtoehtoja, 

joissa pyritään pois institutionaalisen, ennalta tarkoin suunnitellun ja rajatun toimintajärjes-

telmän mallista. Puhutaan avoimista oppimisympäristöistä, joissa rakenteet antavat mahdol-

lisuuden toteuttaa opiskelijaryhmäkohtaisesti tai jopa yksittäisen opiskelijan mukaista op-

pimispolkua. Vaikka edellä esitettyjä yhteistyöhön, yhteistoiminnallisuuteen, opettajan vas-

tuuseen ja avoimeen toimintamalleihin sekä uusiin oppimiskäsityksiin nojaavia organisaa-

tio- ja johtamismalleja toteutetaankin, niiden käytännön toteutuminen nojaa kuitenkin mo-

nesti vanhoihin oppimisen järjestelyjen rakenteisiin. Näin hyvä ja uudella tavalla toimivaksi 
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suunniteltu järjestelmä hukkuu puolitiehen jätettyyn järjestelyyn. Seuraavassa kappaleessa 

tuon lyhyesti esille avoimen ja verkkomaisen oppimisympäristön keskeiset piirteet. 

 

 

2.1.3 Avoimet oppimisympäristöt ja verkostot 

 

 

Avoimen oppimisympäristön aukikuvaaminen voidaan esittää alla olevalla kolmiolla. Siinä 

lähtökohtana on nykyisin vallalla olevat tieto- ja oppimiskäsitykset (vrt. kpl 2.2.3). 

 

Avoin
oppimis-
ympäristö

ORGNISAATIO
- avoin toimintakulttuuri
- tiimityö, sekaryhmät
- ops ohjeellilnen, hops
- opiskelu työn ohella tai päätoimisesti
- modulointi

OPPIMISYMPÄRISTÖ
- work shopit
- kirjaston laaja käyttö
- koulutusteknologia
- multimedia

METODIIKKA
- oppijakeskeisyys
- itsenäisyys/hops
- opiskelijatiimit
- näyttökokeet/portfolio

 

Kuvio 4  Avoimen oppimisympäristön opiskelun elementit (Helakorpi, Juuti, Niemi, 1996, 
s. 137)  

 

Kuvio havainnollistaa sen, ettei pelkkien metodien muutos riitä, vaan tarvitaan koko organi-

saatiojärjestelmän ja oppimisympäristön muutosta. (Helakorpi ym.). Jos opetuksen järjes-

tämisen lähtökohtana on tiukka ainekohtainen opetussuunnitelma ja  lukujärjestys, opettaji-

en yksittäiset kurssit ja oppimisympäristönä oppilaitos eivät uudet oppimisnäkemykset ja 

metodit voi toteuttaa onnistunutta opetusta ja saada aikaan tehokasta oppimista. Oppilaitos-

ten uudistuksissa on monesti käynyt niin, että opetussuunnitelmatyö ja opettajien kehittämi-

nen ovat vieneet lähes kaiken voimavaran, eikä itse opetuksen järjestelyjen ja toteutuksen 

muutokseen ole enää ollut resursseja. (Helakorpi ym. 1996, Sahlbeg 1996).  

 

Avoimen oppimisympäristön toimintatapana ovat verkostot ja  tiimit. Avoin oppimisympä-

ristö on itseohjautuvaa ja situationaalista, siihen tilanteeseen sidottua, jossa itse tietämys on. 

Projektioppiminen ja tiimityö kuuluvat avoimeen oppimisympäristön työmuotoihin niin 
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kuin tiimitkin, mutta ne edellyttävät aivan uudenlaista ajattelua oppilaitoksien organisaatios-

ta ja sen mallintamisesta.  Oppilaitoksissa tiimit ovat tulosvastuullisia, itseohjautuvia, peda-

gogiikan vaatimusten mukaan toimivia, oppivan organisaation osia. (Helakorpi 2001, 43-

57). 

 

Oppimisverkosto voidaan jakaa kahteen selkeästi erilaiseen kokoonpanoon. Oppilaitos on 

tänä päivänä aina jotenkin verkostoitunut. Työssäoppiminen, työelämäyhteydet ylipäätään, 

projektit, jotka suuntautuvat paitsi yrityksiin myös julkiseen sektoriin, yhteistyö eri oppilai-

tosten, yliopistojen ja koulutusten järjestäjien kanssa sekä kaiken tämän globalisoituminen 

on luonut oppilaitoksen ympärille melkoisen verkoston.  Helakorven (2001) mukaan ver-

kostoilla ja siihen liittyvällä yhteistoiminnalla haetaan synergiaetuja, säästetään omia voi-

mavaroja ja saadaan osaamista ja lisätään joustavuutta.  Toisaalta puhutaan verkosto-

oppimisesta, johon liitetään keskeisenä, jopa ainoana työvälineen teknologia. 

 

Verkostojen yhteistoiminnan perustana on kumppanuus. Kumppanuuden perustana pidetään 

tietopääomaa, lisäarvoa ja luottamusta. Organisaation hyödyt verkostomaisesta toiminnasta 

ovat joustavuus ja nopeus, jotka mahdollistavat tiedon integroinnin, uuden luomisen ja in-

novaatioiden synnyttämisen. (Helakorpi 2001, 15). 

 

Verkostojen rakenne on muihin organisaatioihin nähden heikompi ja löyhäsidoksisempi.  

Verkostot voivat koostua joko yksilöistä tai organisaatioista. Verkostojen toiminta perustuu 

vaihtoon, joka voi olla monenvälistä yhtä hyvin kuin kahdenkeskistä, jolloin yhteistyö ei 

aina anna ”vastalahjaa”, vaan sen voi saada muulta taholta verkoston kautta. (Lehtinen & 

Palonen 1997, 105). 

 

Tietoverkot ovat avanneet uuden tien asiantuntijuuteen.  Asiantuntijaverkot rakentuvat nii-

den käyttäjäyhteisöt ja verkostot, jotka rakentavat oman tietonsa jakamisella ja toisten tieto-

ja hyödyntäen verkon. Asiantuntijatieto ei välttämättä ole vain teoriatieto vaan sisältää 

kaikki tiedon lajit, arkitiedosta, maalaisjärkeen ja hiljaiseen tietoon. Siinä on mukana myös-

kin nk. hiljaista tietoa ja tunnetietoa tai sosiaalista taitoa, joka esiintyy oman osaamisen 

säätelynä, kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoina sekä kulttuurin tulkintana. Asian-

tuntijaverkostot muodostavat myös tiimejä, joiden toimintamallit perustuvat avoimuuteen, 

yhteistyöhön ja toisten kuuntelemiseen sekä ryhmädynamiikkaan. Vaikka työskentelyn pe-

rusvälineenä on tietoverkko voidaan niihin luoda myös virtuaalisia ekosysteemejä, joissa 
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sosiaalinen verkostoituminen voi olla hyvin monimuotoista ja -tahoista. (Linnakylä & Kan-

kaanranta 1999, 223-225). 

 

Oppilaitoksen organisaatio on erilaisilla säädöksillä ja laeilla määritelty työyhteisö ja poik-

keaa siksi varsinaisesta yritystoiminnasta (Helakorpi ym.1996, 139). Mutta eikö koulutuk-

sen perusetiikan mukaan ole oikein, että näin on? Lait ja asetukset ovat tänä päivänä varsin 

hyvin sovellettavissa,  tarvitaan vain hyvät ja näyttävät perustelut. Onko oppilaitosorgani-

saation toteutus riippuvainen vain koulutuksen järjestäjän omasta näkemyksestä ja tahdosta 

sekä tavasta ja kyvystä organisoida ja johtaa muista poikkeava työyhteisö?  

Seuraavassa kappaleessa tuon esille niitä asioita, joita oppilaitoksen johtajuudelta edellä 

esitettyjen yhteistyöhön ja -toimintaan perustuvaan oppilaitoksen johtamiseen liitetään. 

 

 

2.1.4 Johtajuus ja yhteistyö 

 

 

” Esimiehen tehtävä on luoda motivaatiota ja mahdollisuuksia alaisten taitojen soveltami-

selle ja tukea kehittyvien työtehtävien vaatimaa jatkuvaa oppimista” (Ruohotie 2000, 275) 

 

Hyvä ja tehokas johtaja on suoraan yhteydessä alaisiinsa, hän kannustaa, kuuntelee ja suh-

tautuu alaisiinsa yksilöinä. Hän on yhteistoiminnallinen ja toteuttaa yhteisesti  sovittuja 

arvoja omalla esimerkillään. Hän pitää huolta opettajien ammattitaidoista, tukien kokeile-

maan uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Hän jakaa vastuuta, mutta myös koordinoi ja joh-

taa. Hän on avoin ja johdonmukainen sekä tukee opettajuutta avoimella arvioinnilla ja pa-

lautteella. Hän huolehtii riittävistä resursseista ja toimintaympäristön sekä opetusjärjestely-

jen ajanmukaisuudesta. (Kohonen & Leppilampi 1994, 39-44, Ruohotie 2000, 45-46). 

 

Johtamisessa on tärkeää osata ratkaista ristiriitaisia, yksilöiden ja ryhmän välisiä ongelmia, 

jotka liittyvät sitoutumiseen, konflikteihin ja kommunikointiin. Johtamisosaamiseen kuluu 

myös erilaisuuden kunnioittaminen ja moniäänisyyden hyväksyminen. (Ropo & Eriksson 

1997, 176) 

 

Koulun ja opetuksen kehittäminen on aikaisemmin perustunut pitkälle kouluyhteisön yksi-

löllisten valmiuksen parantamiseen ja heidän toimintansa muuttamiseen. Koulukulttuurien 
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elementtien, kuten johtamisen, valtasuhteiden, normien ja arvojen muuttamiseen on alettu 

kiinnittää huomiota vasta viime aikoina (Sahlberg 1996, 212). 

 

Koulun ja oppilaitoksen rehtorin tai johtajan päätettävissä on yhteisen suunnitteluajan ja 

siihen tarvittavien resurssien järjestäminen. Hän voi tukea  opetuksen ja järjestelyjen muu-

toksia  muuttamalla koulun toimintoja. Lisäksi hän voi ymmärtää, että muutos voi onnistua 

vain jos opettajat (suurin osa) haluavat muutosta (Sahlberg 1996, 223). 

 

Työntekijä, joka saa työssään tarvittavan informaation, tietää tavoitteet ja tilanteet, missä 

mennään, ovat tuottavampia kuin ne, joille työn mielekkyys ja tavoitteet ovat epäselviä. Jos 

työntekijä joutuu itse hakemaan työlleen resurssit ja materiaalin, työntekijät eivät ole tuot-

tavia eivätkä viihdy työssään. Työyhteisössä on tärkeää, että jokaisella on taito johtaa ihmi-

siä ja tehtäviä asemastaan riippumatta. Hierarkisten organisaatioiden antaessa tilaa verkos-

to-organisaatioille, täytyy työntekijöiden itsensä lisäksi taitaa myös toisten työntekijöiden 

johtaminen. Riisutuissa organisaatioissa toiminta perustuu entistä enemmän yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen. Johtajan tehtävänä on paitsi toiminnan johtaminen myös tehtävien joh-

taminen ja siinä työskenteleminen yhdessä tiimin kanssa. Todennäköisesti nimikkeenä ei 

ole johtaja tai esimies vaan projektin johtaja. (Ruohotie 2000, 45-46). 

 

Tiimityössä esimiehen tehtävänä on poistaa tai ainakin vähentää sosiaalisia ja työhön liitty-

viä ongelmia, jotka tiimityön myötä yleistyvät (Ruohotie 2000, 276). Heidän on tuettava 

alaisten itsetuntoa ja annettava näille vastuuta ja vapautta toimia (Ruohotie 2000, 276). 

 

Esimiehen taitoihin kuuluu joustavissa, oppivissa ja asiantuntijaorganisaatioissa yhteistyö-

halun luominen, me-hengen ylläpitäminen, yhteisöllisen identiteetin vahvistaminen. Sosiaa-

listen havaintojensa perusteella johtaja johtaa kognitiivisten, sosiaalisten ja affektiivisten 

prosessien kautta. (Ruohotie 2000, 275-283). 

Työelämään ja johtajuuteen liitetään tänä päivänä termi ” empowerment” - valtuuttaminen 

tai inhimillisten voimavarojen siirtäminen tai voimaantuminen, niin kuin arkikielessä tulki-

taan. Sitä tulkitaan  on kirjallisuudessa tarkasti ottaen monella tavalla. Mielenkiintoinen oli 

Ruohotien esittämä (2000, 299) Thomas ja Velthousen (1990) tulkinta, jossa voimaantumi-

nen määriteltiin sisäiseksi motivaatioksi, jota luonnehtivat sellaiset kognitiiviset rakenteet 

kuin merkityksellisyys, kompetenssi, itseohjautuvuus ja vaikutusvalta.  Merkityksellisyyden 

määräävät työrooli ja sen vaatimukset, yksilön uskomukset, arvojen ja toimintatapojen vas-

taavuudesta. Kompetenssi taas kuvaa yksilön kykyä ja taitoa selviytyä tehtävästään. Itseoh-
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jautuvuus on yksilön omien valintojen ja säätelyjen tulkki. Vaikutusvallasta riippuu, missä 

määrin yksilö voi vaikuttaa strategioihin, hallinnollisiin ja operatiivisiin tuotoksiin. Nämä 

kaikki mainitut kognitiiviset rakenteet sävyttävät yksilön orientoituista työhönsä. (Ruohotie 

2000,298-299).  

 

Asiantuntijaorganisaation johtaminen ei ole helppoa. Siinä korostuu ennen kaikkea kyky 

johtaa organisaation työn sisältöä ja yhteisöllistä ammattitaitoa. Asiantuntija tarvitsee työl-

leen riippumattomuutta ja vapautta toteuttaa omaa osaamistaan. Strateginen autonomia tar-

koittaa sitä, että yksilö haluaa päättää, mitä tekee, operatiivinen autonomia vapautta päättää, 

miten hän sen tekee (Helakorpi 2001, 106). 

 

Oppilaitosten ja koulujen tärkein tehtävä on tuottaa lisäarvoa oppijan oppimiselle. Siihen 

työhön tarvitaan koko organisaatio ei vain johtajaa ja opettajia. Kriittisyys ja kyseenalais-

tamien kuuluvat kehittyvään työyhteisöön. Erilaisuus on rikkautta ja jännitys vie eteenpäin. 

Tiimeissä tulisikin suosia eri ikäisiä, eri kokemuksen omaavia, eri aineryhmistä ja muitakin 

kuin juuri oman aineen opettajia. Taitava johtaja pitää huolen tiedottamisesta ja asioiden 

valmistelusta. Koulua voidaan pitää parhaimmillaan yrittäjämäisesti toimivana oppivana 

asiantuntijaorganisaationa. (Luukkainen & Vuorinen 2002, 148-149).  

 

Oppivassa organisaatiossa johtajuuteen liitetään kanssaoppiminen ja toiminnan organisoi-

minen. Johtajan onnistumien tässä on aina sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin ja varsin yksi-

löllistä. Asiantuntijaorganisaatiossa käsitys johtajuudesta muuttuu, koska onnistuminen on 

riippuvainen koko työyhteisöstä. Johtajan tehtävä on vastata koulun sisällä tapahtuvasta 

yhteistoiminnasta ja vuorovaikutuksesta koulua ympäröivän yhteiskunnan, koulun ja kodin 

välisestä sekä kunnallisesta ja valtiollisesta yhteistyöstä. (Huusko 1999, 76). 

 

Hartin mukaan (1991,451) koulun johtajuudella voidaan yhteenvedon omaisesti todeta ole-

van keskeinen vaikutus koulun sosiaaliseen dynamiikkaan. Johtajan käyttäytymisen ja toi-

minnan vaikutukset ulottuvat työyhteisön jäsenten kommunikaatioon, voimasuhteisiin, pää-

töksentekoon sekä koulun arkisiin toimintoihin (Syrjäläinen 1992,15). Johtajan ensisijainen 

tehtävä on työyhteisön jäsenten motivointi kehittämisprosessiin. Ihmisiä on ohjattava tasa-

puolisesti riippumatta siitä, missä vaiheessa kukin prosessissa on (Gröndahl ym. 1994, 61). 

Tällöin myös korostuu johtajan vastuu siitä, että jokainen opettaja kehittää ammattitaitoaan 

(Fullan 1993, 145, Huusko 1999, 78). 
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Sahlberg esittää, että kouluihin olisi saatava uusi johtajuus (new leadership). Johtajan tehtä-

vä olisi ennen kaikkea yhteisesti luotujen visioiden mukaisesti johtaa eri opettajiin soveltu-

via toimintoja. Näin johtaja loisi uutta kulttuuria, jossa laajennettu kollegiaalisuus sekä yh-

teistyö tukevat ilmapiiriä. (Sahlberg 1996, 49). 

 

Johtajan tehtävänä on saada erityyppiset, eri elämäntilanteissa olevat, aloittelijat ja ekpertit  

toimimaan niin, että työyhteisön kaikki jäsenet nauttivat työstään, organisaatio suoriutuu 

optimaalisesti ja saa myös kaikki muutkin osapuolet nauttimaan (Syrjäläinen 2002, 112). 

Oppilaitoksessa erittäin tärkeänä osapuolena on tuolloin oppilaat ja heidän opiskelumotivaa-

tionsa.  

 

Oppilaitoksen johtajan tulisi varata opettajille työaikana tarpeeksi yhteistä suunnitteluaikaa, 

jolloin he voivat suunnitella opetusta, järjestää esim. lukujärjestysteknisiä asioita, pohtia 

oppimistuloksia ja menetelmiä jne. Hyvä johtaja jakaa vastuuta ja huolehtii ammatillisesta 

ja pedagogisesta kehittämisestä ottaen huomioon opettajien ja oman jaksamisensa. (Syrjä-

läinen 2002, 122-123). 

 

Organisaatio, johtaminen ja kulttuuri kulkevat monissa tutkimuksissa rinnakkain. Niiden 

erottaminen onkin vaikeaa, koska kaikissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat koulun  ja op-

pilaitoksen ilmapiiriin ja sitä kautta kulttuuriin. Siksi on perusteltua tarkastella myös sitä 

kulttuuria, jossa opettajien työ ja siihen liittyvä yhteistyö tapahtuu. Seuraavassa kappaleessa 

tuon esille niitä asioita, jotka oppilaitoksen muutoksissa muuttavat myös kulttuuria. 

 

 

2.1.5  Kulttuurin vaikutus opettajien yhteistyöhön 

 

 

Hargrevesin mukaan (1995, 25)  koulun organisaatiokulttuuri sisältää uskomukset ja olet-

tamukset, joiden varassa koulu toimii. Ennen kaikkea kulttuuria määrittävät yhteisön jäsen-

ten suhteet, se tapa millä he tekevät asioita yhdessä. ”Tämän päivän ongelmien ratkaisemi-

seksi luotu kulttuuri muuttuu usein triviaaliksi toimintamalliksi”. (Sahlberg 1996, 85-86).  

 

Koulun kehittymistä tukevan kulttuurin on lähdettävä opetuskäytänteiden ja koulun muu-

toksesta, jotta se tukisi koulun kehittymistä (Sahlberg 1996, 86). Hargreaves (1994, 166) 

esittää myös koulukulttuurin ulottuvuuksiksi sen sisällön ja muodon. Sisältö koostuu opetta-



37 
 

jien arvoista, uskomuksista, käsityksistä ja olettamuksista, jotka tekevät koulukulttuureista 

monimuotoisia. Muoto kuvaa koulun henkilöstön vuorovaikutussuhteita ja niiden luoman 

sosiaalisen verkoston ominaisuuksia. Sisältöjen muutos muuttaa myös muotoa.  

 

Koulukulttuuri tulee ilmi parhaiten juuri koulun muutoksessa.  Usein syytökset kohdistuvat 

opettajiin ja heidän asenteisiinsa, riittämättömiin ongelmanratkaisuresursseihin, puutteelli-

siin valtajärjestelmiin, johtamistyyliin sekä henkilöstön välisiä suhteita ohjaaviin normeihin. 

Koululla ei siis ole mekanismeja tunnistaa, mitä todella tapahtuu. Opettajakunta ei kykene 

yhteistyöhön, jossa jokaisen resurssit parhaiten tulisivat koko yhteisön hyödyksi, rehtorit 

saattavat puolustaa valtaansa ”hajoita ja hallitse” periaatteella ja näin yhteistyö saattaa kil-

pistyä vain kahdenkeskisiin keskusteluihin ja näin vain rehtori pystyy  hallitsemaan koko-

naisuutta. Tässä tilanteessa opettajat tuntevat, etteivät he pysty toimimaan mielekkäästi ja 

ilmaisemaan itseään tilanteen vaatimalla tavalla koulun kehittämiseksi. Rehtori jää yksin, 

eikä aina edes pyri jakamaan vastuuta koko opettajakunnalle. (Vulkko 2001, 45) 

 

Juuti (1995) tuo esille organisaatiokulttuurin aikuismaisena, yksilöllisenä ja yhteisöllisenä. 

Hänen mukaansa sosiaalisten puolustusmekanismien käyttö sellaisissa organisaatioissa on 

vähäisempää ja tietoisempaa. Vaikka se toimii samojen puolustusmekanismien perusteella 

kuin muutkin arvioidaan sitä jatkuvasti ja asetetaan sen toiminta kyseenalaiseksi. (Helakorpi 

ym. 1996, 296) 

 

Kulttuurin tutkimusta on leimannut rationalispainotteinen tarkastelu, jossa korostuvat funk-

tionaalisen ja strukturaalisfunktionaalisen kolulukunnan kulttuurinäkökulma. Vain poikke-

ustapauksissa on lähestytty kulttuuria ihmisten ajattelutapojen tulkinnan ja syvällisemmän 

symbolisen kentän näkökulmasta (Helakorpi ym. 1996, 213). 

 

Kulttuuri vaikuttaa kaikkiin sen piirissä työskenteleviin ihmisiin muun muassa sosiaalista-

malla yhteisön jäsenet ryhmän sääntöihin ja normeihin sekä malleihin. Samalla pyritään 

vaikuttamaan heidän käyttäytymiseen ryhmän mukaisesti. Näin muodostuu yhteisön kult-

tuuri joka yhtenäistää myös yksilöjen käyttäytymisen (Szczepanski 1980, 77-89, Huusko 

1999, 30). 

 

Kulttuurin kehittämisessä tarkastelu olisi kohdennettava vallitsevan kulttuurin rakenteisiin 

(Huusko 1999, 30) sillä vakiintuneen kulttuurin arvojen tuomaturvallisuus  ja viihtyisyys 

saattaa estää uudet ja luovat toimintatavat (Hämäläinen & Sava 1989, 26-27). 
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Uuden yhteisöllisen koulukulttuurin vastaanottamiseen ei kouluilla kenties ole valmiuksia. 

Välttämättä ei osata erottaa pakollista kollegiaalista kulttuuria ja yhteistoiminnallista (yhtei-

sesti tuotettua) kulttuuria toisistaan. Erot opettajien välillä voivat myös noudattaa samaa 

linjaa. Toiset pitävät itsestäänselvyytenä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta, toisten 

toiminta nojaa pakolliseen kollegiaalisuuteen. (Huusko, 1999,80). 

 

 

2.1.6 Oppilaitosorganisaation yhteistyön tarkastelua 

 

 

Edellä esitetyt tutkimusten tulokset ja niiden perusteella esitetyt organisaatioiden mallinta-

miset johtavat näkemyksiin, joiden mukaan organisaatioissa esiintyvä yhteistyö on  suurien 

haasteiden edessä. Yhteisesti hyväksytty asia on, että elämme tänä päivänä jatkuvassa muu-

toksessa ja etsimme uutta tapaa toimia ja uutta kulttuuria  koulujärjestelmäämme sekä sen 

yhteistyölle. Edellä esitettyjen tulosten taustalla on tutkimuksia koulumaailman kaikilta 

asteilta; peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista sekä ammattikorkeakouluis-

ta. Mukana on myös ammatillisiin opettajainkorkeakouluihin suunnattuja tutkimuksia kuin 

myös aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammatillisissa  täydennyskoulutusoppilaitoksissa tehtyjä 

tutkimuksia. Oma näkemykseni on, että esimerkiksi jokaisella koulutusasteella on oma op-

pilaitoskulttuurinsa, johtamistapansa, henkilöstöpolitiikkansa ja ilmapiirinsä, joilla on suora 

yhteys yhteistyökulttuuriin. Myös opettajien väliset erot henkilökohtaisissa, opettajuuteen 

vaikuttavissa asioissa eri kouluasteilla ovat melkoiset. Etsiessäni teoriaa, en löytänyt yhtään 

kulttuurien vertailevaa tutkimusta, josta olisi ollut apua tarkastellessani yhteistyötä. Siksi oli 

minusta relevanttia olla valikoimatta tähän teoriaosaan aineistoa edellä mainitulla, omaan 

näkemykseen perustuvalla käsityksellä, vaan käyttää kaikkea aineistoa myös tässä työssä.  

 

Teoriaosuus on tuonut esiin varsin selkeästi ne keskeiset asiat, joita odotetaan yhteistyön 

edellytyksiltä kaikissa organisaatiomalleissa. Yhteistyö edellyttää organisationaalisesti ra-

kenteiden muuttamista niin, että se tukee joustavaa ja mutkatonta yhteistyötoimintaa. Tiimi-

toiminta, oppiva- tai asiantuntijaorganisaatio ja niin edelleen tarvitsevat uudenlaiset raken-

teet onnistuakseen. Kollaboratiiviuus ja kollegiaalisuus eivät toteudu, ellei organisaatiolla 

ole selkeää rakenteellista ja toiminnallista tavoitetta aikaansaada muuttuvat yhteistyökäytän-

teet. Oppilaitosten tehtävänä on oppilaan oppimisen järjestäminen ja sen aikaansaamisen 

tukeminen. Kaiken toiminnan myös yhteistyön pitää palvella ensisijaisesti tätä tavoitetta. 
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Samoin esimerkiksi myös hallinnon tehtävänä on tukea oppimista ja sen edellytyksiä. Onko 

hallinto vienyt muutosenergian koulujärjestelmässämme viime aikoina? Ovatko oppimisen 

ja siihen tarvittavien rakenteiden muutokset jääneet visioihin ja strategiapapereihin?  An-

taako tämä tutkimus siihen vastausta? 

 

Johtamistapa on myös varsin mittavasti esillä edellä esitetyissä organisaatiomalleissa. Johta-

juudelta odotetaan kaikissa edellä esitetyissä malleissa yhteistyökykyjä ja -taitoja. Niihin 

sisältyy kyky joustavaan, oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen ja toi-

mintaan. Vastuun ja vallan jakaminen, yhdessä toimiminen ja aito dialogia, joka perustuu 

reflektiivisyyteen liitettiin kaikissa edellä esitetyssä mallissa johtajuuteen. Vuorovaikutuk-

sessa korostuivat kuunteleminen ja avoin tapa toimia. Asiantuntijuuden esille tuominen ja 

sen hyödyntäminen jokaisen henkilökohtaiseksi kuin myös oppilaitoksen hyväksi katsottiin 

palkitsevaksi ja se edesauttaa hyvän vuorovaikutuksen syntymistä.  

 

Johtajan rooli on oppilaitoksessa hyvin ratkaiseva. Koska koulumaailma on tottunut hierak-

kiseen johtamiskulttuuriin, johtajan valta ja vastuu ovat kaikista uudistuksista huolimatta 

ollut hyvin keskittynyttä. Muutos edellä esitettyihin uudenlaisiin organisaatiokulttuureihin 

on kovin hidas. Asia ei yksinomaan ole kohdistettavissa johtajaan, koska myös opettajakult-

tuurissa on piirteitä totutun, turvallisuutta tuovan ja hyvin selkeän mallin  hyväksymiseen. 

Uudet mallit edellyttävät koko henkilöstön muutosta. Mutta johtaja on avainasemaassa tuon 

prosessin käynnistämisessä. Onko oppilaitosten johtajien valinta ollut enemmän  muodollis-

ten pätevyyksien noudattamista kuin sopivan henkilön valintaan perustuvia? Ovatko johta-

jat saaneet tai joutuneet esimiesvastuuseen lähes ilman minkäänlaista koulutusta? Kun mal-

lina toimii aikaisemmat johtajat ja heidän tapansa toimia, on uudenlaiseen johtajuuteen op-

piminen yhtä hidasta kuin opettajalla uudenlaiseen opettajuuteen. Vaikka koulutusta johta-

juudesta aseman saamisen jälkeen olisikin, on muutos aivan olematonta, ellei siihen liity 

vahvaa painostusta henkilöstöltä. Kun henkilöstö pidetään pienessä ”pelossa” vallan käyt-

tämisen oikeudella, on tilanne monesti ratkeamaton. Jos organisaation ylin johto (esim. kun-

tayhtymä tai kunta) tukee omalla esimerkillään, monenlaista visioista huolimatta, vallitse-

vaa kulttuuria, on muutos jokseenkin mahdotonta. Muutokseen voi olla ja onkin kaikilla 

osapuolilla halukkuutta, mutta onko taitoa? 

 

Yhteistä esitetyissä yhteistyön edellytyksissä on, että kaikki lähtee henkilötasolta. Organi-

saation luovat ihmiset ja heidän käsityksensä. Koska olemme aktiivisesti, ainakin julkisissa 

puheissa, hakemassa muutosta, on sen lähdettävä ihmisestä itsestään. Ei riitä, että esimer-
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kiksi opettajat muuttuvat, jos ei johto ja hallinto ole mukana tai toisinpäin. Kuka sitten 

käynnistää muutoksen? Tutkimukseni pyrkii selvittämään, millaisia käsityksiä ja kokemuk-

sia oman kuntayhtymän opettajat tuovat esille tämän tutkimuksen aikana. Mielestäni muu-

tosta toimintatapoihin on haettu ja haetaan koko organisaatiossa ja jokaisessa oppilaitokses-

sa koko ajan.  

 

Mutta muutos ei tule pelkillä rakenteilla tai johtamisen muutoksella, siihen tarvitaan koko 

henkilöstö tai ainakin suurin osa siitä. Edellä esitetyissä malleissa otettiin kantaa opettajien 

vanhaan tapaan ajatella varsin itsekeskeisesti ja omasta näkökulmastaan ja omasta asiantun-

tijuudestaan käsin. Opettajien pelko epäonnistumisesta ja riittämättömyydestä ajavat heidät 

yksin puurtamiseen ja itsekeskeiseen vuorovaikutukseen. Opettajuudelta odotetaan samoja 

henkilökohtaisia yhteistyöhön tarvittavia taitoja kuin johtajalta, jotta uudenlainen organisaa-

tiokulttuuri syntyisi. Sitoutuminen yhteistyöhön sekä vastuun ottaminen niin omasta elin-

ikäisestä oppimisesta kuin kehittämisestä kuuluvat uudenlaiseen opettajakulttuuriin, joka 

aikaansaa omalta osaltaan koko organisaation yhteistoiminnallisuuden muutoksen. Tiimi-

työ, uudenlainen suhtautuminen omaan asiantuntijuuteensa, kollegiaalisuus ja kollaboratii-

visuus edellyttävät opettajienkin reflektiivistä ja avointa tapaa toimia sekä dialogista kes-

kustelukulttuuria. Miten tutkittavassa ryhmässä koetaan oma opettajuus suhteessa organi-

saatioon?  

 

Kuten jo edellisestä on käynyt ilmi, on opettaja avainasemassa oppilaitosten yhteistyökult-

tuurin rakentamisessa. Tämän tutkimuksen tavoite on saada kuva kuntayhtymämme opetta-

jien yhteistyön käsityksistä ja kokemuksista. Siksi on paikallaan tarkastella opettajuuteen 

liittyviä, yhteistyön sekä hyvän vuorovaikutuksen ulottuvuuksia ja niiden toteutumisen 

edellytyksiä.  Seuraava kappale kuvaa niitä asioita, jota aikaisemmat tutkimukset ovat tuo-

neet esille opettajien yhteistoiminnallisuudesta. 

 

 

2.2 Opettaminen ja oppiminen - yhteistyön tarve opettajuudessa 

 

 

Tässä kappaleessa kuvaan opettajan yhteistyötä kappaleessa 1.1 kuvaamaani opettajuuteen 

ja siihen asetettaviin ammattitaitovaatimuksiin peilaten. Opettajan ammattitaitoon liitetään 

käsitteet kvalifikaatio ja kompotenssi. Jotta pystymme määrittämään ammattitaidon käsit-

teen sisältöjä, lähestyn ja kuvaan edellä esitettyjen käsitteiden kautta niihin kuuluvaa yhteis-
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työtä opettajien ammatillisessa osaamisessa kappaleessa (2.2.1). Yhteistyö on pitkälti riip-

puvainen opettajan henkilökohtaisista ammatillisista taidoista kuten vuorovaikutus- ja 

kommunikaatiotaidoista, reflektiivisyydestä ja dialogisesta kyvykkyydestä, joita käsittelen 

kappaleessa 2.2.2. Kappaleessa 2.2.3 tuon esille opettajan työhön liittyviä, nimenomaan 

yhteistoimintaan perustuvia oppimismenetelmiä. 

 

 

2.2.1 Opettajan yhteistyö ammattitaidossa 

 

 

Kvalifikaatio voidaan määrittää työantajan ja työn näkökulmasta, jolloin sillä kuvataan  

niitä ammatissa tarvittavia ominaisuuksia, taitoja ja tietoja jotka tulevat ammatista käsin 

tiettyyn työhön, tietyissä olosuhteissa tai toimintaympäristöissä (Jaakkola 1995).  Väärälä  

(1995b, 48-45) kuvaa kvalifikaatiot koulutuksen näkökulmasta. Hänen  mukaansa yksilön 

kvalifikaatiot muodostuvat seuraavista tekijöistä: 

• omaan työhön suhtautumisen taidosta, kykynä nähdä oman työn merkitys suhteessa koko 

työhön, työjärjestelmään ja yhteiskuntaan 

• oman työn historiallisuus, kyky nähdä työnsä ja koko työprosessi jatkuvasti muuttuvana 

ja kehittyvänä toimintana 

• kohteenmukaisuus, kyky analysoida työnsä perustekijöitä ja erityisesti työnsä muuttuvaa 

kohdetta sekä kyky kohdistaa työtään muuttuvien haasteiden mukaan 

• kyky jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon joustavaan kehittämiseen 

 

Kvalifikaatioiden erot siis johtuvat siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. Huomioita-

vaa on se, että lähes jokaiseen kvalifikaatiomääritelmään liittyy yhteistyö joko suoraan tai 

ainakin taustalle. Henkilön on kokonaisuuden hahmottamisessa oltava yhteisöllinen, aktii-

vinen osallistuja ja kuuntelija. 

 

Kompetenssin ja kvalifikaation suhde ei myöskään ole kovin selkeä vaan usein nämä kaksi 

käsitettä rinnastetaan yhdeksi ammattitaidoksi. Kompotenssiin liitetään myös termit amma-

tillinen ja muodollinen pätevyys. Muodollinen pätevyys saavutetaan koulutuksella,  kuten 

on esimerkiksi opettajilla sekä  ammatillinen pätevyys, joka saavutetaan koulutuksen ja 

työkokemuksen kautta. (Honka, Lempinen & Vertanen 2000, 51). Ammatillisella opettajalla 

muodollinen pätevyyshän sisältää myös työkokemuksen minimivaatimuksen. Väärälä 
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(1998) määrittelee kompetenssin yhteiskunnallisesti määräytyvien ehtojen ja ihmisen oman 

elämänpyrkimysten väliseksi suhteeksi. 

 

Haltia ja Kivi ovat jakaneet pätevyyden kapasiteettikvalifikaatioon ja normatiiviseen kvali-

fikaatioon. Kapasiteettikvalifikaatio kuvaa henkilön psyykkisiä ja fyysisiä perusominai-

suuksia, joita ei aina lasketa kvalifikaatioiksi. Normatiiviset kvalifikaatiot ovat taas lähinnä 

henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka he jakavat vielä mukautumis- ja 

motivaatiokvalifikaatioihin. Mukautumiskvalifikaatiolla on kuvattu valmiuksia sopeutua 

työn ulkoisiin ehtoihin kuten stressinsietokykyyn ja vastuuseen. Motivaatiokvalifikaatio 

kuvaa työskentelyn oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja kiinnostusta työtä kohtaan. (Vertanen

2002, 44). Kompetenssi, kvalifikaatio ja ammattitaito omaksutaan koulutuksen ja elämän 

aikana ja omaksumisessa nähdään yksilöllä olevan aktiivinen rooli. (Pe

 

lttari 1997, 45). 

 

Ruohotie (2002, 17-18) erittelee kvalifikaatioista avainkvalifikaatiot eli yliammatilliset kva-

lifikaatiot, jotka kuvaavat niitä taitoja ja tietoja, joita ihminen tarvitsee muutoksissa. Niiden 

voimalla ihminen pystyy hankkimaan erityisosaamisen nopeasti, reagoimaan työssä oleviin 

muutoksiin nopeasti sekä ne antavat ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa ja hallita omaa ura-

kehitystään.   

 

Opettajalle ja hänen työlleen asetetaan erityisen suuret vaatimukset, koska hänen on opetet-

tava ammatillisia valmiuksia sekä valmiutta että taitoja kehittää ja arvioida omaa työtään ja 

osaamistaan. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä motivoituminen työhön ja oikea asenne 

kuuluvat myös opettajan kvalifikaatioihin. (Vertanen 2002, 46-47)  

 

Opettajan työ on muuttunut Ruohotien (2000, 22-23) mukaan vaativaksi ja moni-ilmeiseksi, 

jota ohjaa työelämän nopeat muutokset. Tämä edellyttää opettajalta elinikäisen oppimisen 

ideologiaa ja toimintaa. Tietoyhteiskunta on tuonut globaaleja verkostoja, jotka vaativat 

työntekijältä yhä dynaamisempaa, sitoutuneempaa ja ajasta sekä paikasta riippumatonta 

työkulttuuria. Itseohjautuvuus, sisäinen yrittäjyys ja luovuus ja dialoginen, reflektiivinen 

vuorovaikutus ovat edellytyksiä  tämän päivän ja tulevaisuuden ammattitaidossa. (Vertanen 

2002, 30-35, Helakorpi 2001, 75). 

 

Olen lukenut tätä tutkielmaa varten paljon kaikenlaista opettajasta ja opettajuudesta ja esille 

on tullut hyvin paljon sellaista, jonka voin omaan kokemukseeni ja tietooni nojaten vahvis-

taa. Eniten ehkä viehätyin Juhani Aaltolan (2002, 49) esittämään termiin työn ”mieli”, jolla 
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hän kuvaa opettajan työn merkitystä, mieltä. Työn mielen vaikuttavuus kuvastuu sitoutumi-

sena työhön, merkityksen ymmärtämisenä suhteessa yhteiskuntaan. Työn mielen mukaan 

opettajat antavat arvon työlleen, näkevät sen tavoitteet ja uskovat sen vaikutuksiin. Miten 

työn mieli opettajilla muodostuu, vaikuttaa siihen näköalaan, joka hänellä on ihmisiin, kult-

tuurin ja kasvatukseen. 

 

Opettajuuden ammattitaitoa pitäisi tarkastella myös sen merkityksen näkökulmasta - mitkä 

asiat ammattitaidossa ovat niitä, jotka kantavat opettajuutta työn tuloksen saavutuksiin, mit-

kä ovat merkittävimpiä asioita?  Jos opettajan työn tavoite on edelleen oppilaan oppiminen, 

on se ainut ja merkittävä työn tulos. Jos ja kun näyttää siltä, että esim. kehittäminen ja 

suunnittelu kuuluvat jokaisen opettajan arkeen ne ovat välttämättömiä asioita, jotta oppimis-

ta saadaan aikaan. Eivätkö ne silloin ole merkittäviä asioita, jotka antavat opettajan työlle 

mielen ja sielun, jotta hän selviytyisi työn tuottavuuden  haasteesta. Näin ollen työn arvos-

tuksessa suunnittelu pitäisi olla tasa-arvoinen koko muun opettamiseen liittyvän työn kans-

sa. Se kannustaisi luovaan ja uudenlaiseen työotteeseen se avaisi tien opettajan työn mielel-

le, arvostukselle ja tasavertaisuudelle. Se motivoisi yhteistyöhön ja laaja-alaistaisi opetta-

juutta, jossa oman ammattitaidon näkökulma olisi yhteisöllinen ja sen kehittämisen yksi 

peruslähtökohta olisi yhteistyö. 

 

Seuraavassa kappaleessa tuon esille yhteistyöhön liittyviä henkilökohtaisia taitoja ja osaa-

misia, jotka auttavat opettajaa selviytymään yhteistyön tuomista lukuisista haasteista. 

 

 

2.2.2 Opettajan yhteistyötaidot 

 

 

Yhteistyötaidot ovat hyvin laaja käsite, jonka tarkastelukulmina voi olla yksilön sosiaaliset 

tai henkilökohtaiset taidot. Oppilaitosten opettajat taas muodostavat ryhmän ja se sisältää 

monesti hyvin moniasteisia alaryhmiä. Tällöin yhteistyötaitoihin on luettava myös ryhmän 

ja ryhmien välinen yhteistyö ja siihen liittyvä yhteisöllinen osaaminen. Vuorovaikutus on 

osa yhteistyötä. Vuorovaikutteisuuden tutkimus ja sovellutukset työelämään ovat vähäisiä,  

ja ne ovat keskittyneet enimmäkseen kahdenväliseen vuorovaikutukseen, ryhmissä tapahtu-

va vuorovaikutus on integroitu yhä selvemmin osaksi ryhmien toimintaa (Lindström 1994, 

121). Hänen mukaansa ryhmän tavoite ja tunne ryhmään kuulumisesta määrittävät sekä 

ryhmää että ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutusta.  
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Tässä kappaleessa kuvaan opettajan yhteistyötaitoja seuraavien yhteistyötaitojen kautta: 

vuorovaikutus- kommunikaatiotaidot, reflektiivisyys ja dialogia. Seuraavassa 2.2.3 kuvaan 

opettajan yhteistyötaitoja oppimisessa. Lähestyminen näihin käsitteisiin lähtee opettajan 

henkilökohtaisista taidoista ryhmän ja yhteisön yhteistyössä. 

 

Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot 

 

Ruohotie on kuvannut (2000) yleisiä työelämävalmiuksia, jotka ovat: elämänhallinta, kom-

munikointitaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä innovaatioiden ja muutosten vauh-

dittaminen. Kommunikointitaitoihin kuuluvat vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito, 

suullinen- ja kirjallinen viestintätaito. Nämä taidot auttavat henkilöä toimimaan tehokkaasti 

erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien  kanssa, sekä auttavat henkilöä tuottamaan, keräämään 

ja jakamaan tietoa. (Vertanen, 2002, 192). 

 

Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat viime aikoina hukkuneet koko suomalaisessa 

yhteiskunnassa välittömän ja itsekeskeisen toiminnan taakse. Toisen huomioon ottaminen, 

luotettavuus, sopimusten mukainen toiminta ovat myös vuorovaikutustaitoja, joiden esille 

ottaminen kouluyhteisössä on tärkeää (Luukkainen 1998, 21-22). 

 

Opettajuuteen liitetään aina sekä ammatillinen osaaminen että moraalinen, eettinen osaami-

nen. Niiden ilmeneminen opettajan arjessa on täysin rinnakkaista myös tutkimusten mukaan 

ja ne yhdessä tekevät opettajasta persoonallisen opettajan. Tirri (2002, 211) kuvaa opettajan 

käytännöllisen tiedon ulottuvuuksia vuorovaikutuksen keskiöstä.    

 

 
 

Ammatillinen ajattelu 

 

käytännön ohjeet 

käytännön periaatteet 

 

Opettajan ammatillinen 

luonne 

  

Moraalinen ajattelu 

oma persoona 

sosiaaliset suhteet 

toivo & sitoutuminen 

 

Opettajan moraalinen 

luonne 
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Kuvio 5 Opettajan käytännön tiedon ulottuvuudet (Tirri, Husu & Kansanen 1999, Tirri 
2002, 211) 

 

Opettajan on osattava oma sisäinen vuorovaikutuksensa, jotta hän pystyy myös ulkoista-

maan sen kunkin tilanteen mukaisesti mahdollisimman oikealla tavalla.  

 

Oppiminen verkostoissa edellyttää vuorovaikutusta, jossa opettajana perinteinen, verbaali-

nen tapa ei enää ole relevantti ja näin hän joutuu uuden oppimisen eteen. Oppimisen verkos-

tomalli on nimenomaan kiinnostunut siitä, millaista oppimista tapahtuu, kun ihmiset toimi-

vat vuorovaikutuksessa keskenään (Kitola, 2002, 132). 

 

Heikkilä (2002, 177-184) on kuvannut kommunikaatiotaitoja keskeisiksi tiimityöskentely-

taidoiksi. Tärkeimmät ovat kuunteleminen, puhuminen, informaation jakaminen, yhdessä 

tekemisen taidot, luottamus ja avoimuus tiimin jäsenten kesken sekä ongelmaratkaisupro-

sessin hallinta. Viestin vastaanottamisen tärkeys, eli sen aukilukeminen lähettäjän tarkoit-

tamalla tavalla on kaiken ymmärtämisen lähtökohta. Siinä vaikuttavat myös lähettäjän non-

verbaaliset viestit. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu myös sisäisten ja ulkoisten häiriöiden 

tunnistaminen ja poissulkeminen. Ulkoiset häiriöt ovat tilan, ajan tai ulkopuolisten aiheut-

tamia, joten varsin helposti korjattavissa. Sisäiset asiat johtuvat henkilöiden välisistä per-

soonien vastakkaisuuksista, joiden eliminoimisessa on kaikkien osapuolten tehtävä töitä. 

Heidän ei tarvitse olla kaikesta ja kaikkien kanssa samaa mieltä, heidän täytyy vain oppia 

ymmärtämään, miksi heistä jokainen toimii ja työskentelee tavallaan, sekä kuuntelemaan 

toisen sanomaa oikein.(emt.) 

 

Vuorovaikutuksen yhteydessä on syytä ottaa esille joustavan uran käsite, joka syntyy vuo-

rovaikutuksen tuloksena. Siinä yksilö itse vastaa tiedonluomisen prosesseistaan, oman uran-

sa kehittämisestä. Tiedonluominen taas syntyy paljolti tänä päivänä vuorovaikutteisen toi-

minnan tuloksena, erilaisten ihmisten ja verkostojen kautta. Yhteistoiminta edellyttää, että 

yksilöt oppivat ja kasvavat työkokemuksistaan ja ottavat huomioon toisten  elämäntilanteen, 

oman interaktionsa työtehtävissä, ihmissuhteissa, organisaatiossa ja sosiaalisissa kontakteis-

sa, joissa he työskentelevät. (Ruohotie, Honka 1997, 56). 

 

Ruohotie & Honka (1997, 57-58) ovat käyttäneet yksilön kasvua kuvaavan vuorovaikutuk-

sen esittämiseen Flechterin (1996) esittämää kolmea piirrettä:  
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• vuorovaikutukselle on ominaista keskinäinen riippuvuus ja sitoutuminen, joka on jatku-

vasti muuttuva ja kehittyvä ja jossa osapuolet tuntevat vastuun toisen kasvusta ja ymmär-

tävät oman kasvunsa nimenomaan tästä yhteistyöstä 

• molemminpuolinen hyöty 

• vastavuoroisuus, jonka edellytyksenä on, että molemmat omaavat niitä taitoja, joita tässä 

kasvussa tarvitaan; molemmat pystyvät omaksumaan esim. asiantuntijan roolin ja taas 

vaihtamaan sen oman oppijan rooliin 

 

Vuorovaikutteinen toiminta on oppilaitoksessa sosiaalisena systeeminä itsejärjestäytymistä 

ja kasvua ylläpitävä voima. Vuorovaikutusta voidaan oppilaitoksissa verrata luonnon biolo-

giassa energiaan, sitä kantavana voimana. Opettajayhteisöjä leimaa kuitenkin yksin puurta-

misen leima. Heillä ei ole mahdollisuuksia keskustella, pohtia tai ratkaista ongelmia yhdes-

sä. (Sahlberg1996, 40-41)  

 

Huuskon (1999, 307-308) mukaan opettajakunta näkee selkeästi koulun kehittämisen mah-

dollisuudet ja vahvuudet. Opettajayhteisössä on kuitenkin selkeitä tiedostamattomia kulttuu-

risia rakenteita, jotka  ehkäisevät avointa yhteistyötason kommunikointia ja siten yhteistoi-

minnallisen kulttuurin syntymistä. Opettajilla on varsin positiivinen kuva työyhteisöstään, 

jossa hyväksytään myös erilaisuutta. Tätä Huusko nimittää  vuorovaikutuskulttuurin en-

simmäiseksi tasoksi. Seuraavalla tasolla, itsesensuurin tasolla opettajat jättävät käyttämättä 

mahdollisuuden tuoda esille omia mielipiteitään, koska koulun kulttuuri ja toimintanormisto 

ei tue osallistuvaa ja kyseenalaistavaa toimintaa. Päätökset tehdään päätösesitysten mukai-

sesti. (emt.) 

 

Kolmannen tason muodostavat pikkuporukat, joita Huusko kuvaa kehittymistarpeen 

purkautumisvälineiksi. Opettajat osallistuvat päätöksentekoon pikkuporukoiden kautta, 

jotka ovat hyväksyttyjä ja joiden kautta opettajat tuntevat arvostuksen ja opettajuuden 

merkityksen. Koulun kehittämisessä näiden porukoiden virallistaminen, hyödyntäminen ja

aktivoiminen olisi tärkeää. (Huusko 1999, 307

 

-309). 

 

Opettajan reflektiivisyys 

 

Reflektiivisyys on varsin moniulotteinen ja moniselitteinen. Sen tunnetuimpia esiintuojia on 

Kolb (1984) kokemuksellisen oppimisen teorian kautta. Sen mukaan omakohtaiset koke-
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mukset ovat perustana pohdinnalle ja uuden oppimiselle sekä auttavat suuntaamaan oppi-

mista uusissa tilanteissa. Siihen liittyvä itsearviointi on kaiken edellytys. Pratt (1989, 77-87) 

kuvaa opettajan pätevyyden kehittymisen yhteydessä kolme eri tasoa: taitojen ja proseduu-

rien hallinta, kliininen ongelmanratkaisukyky sekä kriittinen reflektio. 

 

Reflektiota merkittävästi tutkinut Mezirov (1995, 8) on määritellyt reflektiolle neljä eri käsi-

tettä, joiden erona on reflektion aikaansaama muutos: 

• Reflektio tarkoittaa omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea toiminnan 

suuntaamisessa ja ongelmaratkaisusuissa käytettyjen strategioiden ja menettelytapojen 

toimivuuden uudelleen arvioinnissa. 

• Kriittinen reflektio puolestaan tarkoittaa omien merkitysperspektiivien taustalla olevien 

ennakko-odotusten taustalla olevien pätevyyksien arviointia sekä näiden oletusten läh-

teiden ja seuraamusten tutkimusta. 

• Kriittinen itsereflektio on omien ongelmanasettamistapojen merkitysperspektiivien arvi-

ointia. 

• Uudistuvalla oppimisella tarkoitetaan kriittisen reflektion kautta tapahtuvaa oppimispro-

sessia, jonka tuloksena on merkitysperspektiivien muuttaminen niin, että yksilö voi luo-

da kattavamman, erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman käsityksen omasta ko-

kemuksestaan. Oppimisprosessi sisältää myös tähän käsitykseen sisältyvän toiminnan. 

 

Calderheadin ja Shorrockin (1997) mukaan reflektio auttaa opettajaa analysoimaan, kuunte-

lemaan ja muuttamaan omaa käytäntöään. Se parantaa opettajan käsitystä omasta työyhtei-

söstään sekä mahdollistaa opettajan tuomaan esille ja ymmärtämään kätketyt moraaliset ja 

eettiset kysymykset (Wilska-Pekonen 2001, 100). 

 

Reflektiossa on pyrkimys tehdä omakohtaisista kokemuksista tietoisia sekä erittelemään ja 

arvioimaan niitä kriittisesti (mm. Eteläpelto 1993,120). Reflektio voi olla itsereflektiota tai 

vuorovaikutukseen liittyvää reflektiota. Vuorovaikutuksessa yksilöä ohjaa sisäinen malli 

omasta itsestä vuorovaikutukseen ja toimintaan kykenevänä. Reflektion tuoma itsetuntemus 

taas edellyttää sosiaalista prosessia. (mm. Virta & Eloranta 1996,211).   

 

Kokemuksen tiedollinen reflektointi on tärkeää, jotta kokemus tuottaa oppimista. Tässä 

yhteydessä puhutaan uudistuvasta oppimisesta (Mezirov ym.1995) tai refelktiivisestä am-

mattikäytännöstä (Järvinen 1990) sekä metakäsitteellisen tietoisuuden herättämisestä (Vos-
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niadou). Itse asiassa molemmat tutkimusperinteet perustuvat samaan ideologian tietoiseksi 

tulemisesta omista uskomuksista, käsityksistä, ajattelutavasta ja toimintatavoista, sekä nii-

den arvioiminen kriittisesti. Tämän kaiken perusteella meidän tulee uudistaa ajatteluamme. 

(Eteläpelto & Tynjälä 1999, 166-167). 

 

Reflektiivinen ammattikäytäntö edellyttää jatkuvaa kriittistä omaa havainnointia, toiminnan  

ja ajattelun reflektointia. Mutta samalla opettajan ammattiin kuuluu myös ammatillisen toi-

minnan  ja käytännön kehittäminen ja muuttaminen, jonka ”työväline” on reflektio edellä 

esitettyjen reflektion neljän  ensimmäisen käsitteen kautta. Kriittinen reflektio perustuu en-

nen kaikkea aikaisemman tiedon uudelleenarviointiin kun taas kriittinen ajattelu sisältää 

edellisen lisäksi myös toiminnan ohjaamisen ja tuntemattoman jäsentämisen yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi (Mezirov 1995, 9). 

 

Reflektiota voidaan pitää avainkäsitteenä ihmisen kehittymisen ja muutoksen tutkimisessa. 

Reflektio ja siihen liittyvä kriittinen ajattelu ovat koulun uudistukseen liittyviä keskeisiä 

käsitteitä. Niiden kautta yksilö pystyy kysymään kysymyksiä, jotka liittyvät hänen persoo-

nallisiin tarpeisiinsa ja arvioimaan vastauksia syiden, seuraamusten, käyttäytymisen korre-

laattien ja psykologisten ilmiöiden kautta. Kaikki reflektio ei  kuitenkaan ole kriittistä. 

Kriittisen ajattelun tulokset tulevat esiin psykologisina muutoksina ja kyvykkyytenä loogi-

seen itse-ohjautuvuuteen. Vaikka reflektiota on tutkittu ja kuvattu hyvinkin paljon juuri 

opettajaksikasvun yhteydessä, ei sen arkitodellisuus kuitenkaan ole kovin näkyvä. Voidaan 

kysyä, mikä on mennyt vikaan? Onko teoria ollut liian kaukaista, vai ovatko ammatillisen 

opettajan työpaineet liian kovat uuden tiedon vastaanottamiselle ja sisäistämiselle? (Ojanen 

1996, 13)  

 

Mezirow (1995) on esittänyt, että ihmisen tapa oppia ajattelemaan ohjaa hänen kykyään 

reflektoida. Hänen mukaansa kaikilla ihmisillä on synnynnäinen kyky ajatella kriittisesti ja 

reflektiivisesti. Mutta meitä ohjaavat alakulttuurit (kuten koulut) ovat perinteisesti  edusta-

neet niitä toimintamalleja, joissa ei ole arvostettu esim. omaa, kriittistä ja reflektiivistä ajat-

telua. (emt). 

 

Wilska-Pekonen  (2001, 101) on tuonut esille organisaation kehittämisen kannalta refelekti-

on tärkeyden. Ostermanin ja Kottkampin (1993,1) mukaan reflektiossa on kysymys ajatte-

lun ja toiminnan integraatiosta, jonka kohteena on oppiminen ja sitä kautta käyttäytymisen 

muutos. Kysymys on siis yksilön työskentelystä sekä organisaation että itsensä kehittämisen 
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kautta. Reflektiivinen käytös antaa meille valmiuksia suhtautua optimistisesti muutoksiin. 

Näin organisaation muutoksessa yksilöillä on voimaa ja taitoja uuden luomiseen (Wilska-

Pekonen 2001, 101).  Eteläpelto (1993,120) edellyttää lisäksi avoimuutta ja luottamusta 

omiin mahdollisuuksiin, jotta muutos ja reflektoiva, oman toiminnan arviointi on mahdollis-

ta. 

 

Ojasen  (1993 ja 1996) mukaan ihmisen pitäisi olla itsenäinen, vapaa ja voimaantunut, jotta 

hän kykenisi ottamaan käyttöönsä reflektiivisen kyselyn. Reflektiossa opettaja ottaa etäi-

syyttä vallitsevaan tilanteeseen ja syventyy omiin ajatuksiinsa, olettamuksiin ja tunteisiin. 

Reflektion hän katsoo olevan dialektista, jossa opettaja katsoo sisälle omaan todellisuuteen-

sa ja ulospäin niihin tilanteisiin, joissa toiminta tapahtuu. Opettajan kysymykset reflektiossa 

voivat olla esimerkiksi: Mitä minä teen? Mikä merkitys tällä on? Miten minusta tuli tällai-

nen? Miten voisin tehdä asiat toisin? (emt). 

 

Tässä tutkimuksessa edellä kuvatun reflektiivisen toiminnan näkökulma on koko organisaa-

tion yhteinen. Opettajien omien kertomusten tuoman reflektiivisyyden perusteella lähesty-

tään myös organisaation toimintakulttuuria sen reflektiota tukevaa toimintaa. Reflektiivi-

syyden rinnalla  kommunikointiin ja yhteistoimintaa oleellisesti rinnastettava asia on dialo-

gia. Koska reflektioiden ulkoistaminen on tärkeää merkitsee se yhteisöllisellä tasolla aina 

keskustelua, dialogiaa. Onkin paikallaan pohtia, mikä on dialogian osuus opettajíen arjessa. 

 

Dialogia vuorovaikutuskulttuurissa 

 

Dialogia kuuluu sosiaaliseen kommunikointiin  ja vuorovaikutukseen. Dialogiassa puhutaan 

yhdessä, sitä kutsutaan usein ”paremmaksi keskusteluksi”. Dialogia on keskustelua, jossa 

on ydin ja jossa ei valita puolta, vaan pyritään hyödyntämään osallistujien yhteistä älyk-

kyyttä ja voimaa. Neuvottelulla pyritään saamaan sopimus erimielisten osapuolten välille, 

mutta dialogilla pyritään uuteen ymmärrykseen, joka muodostaa perustan myöhemmälle 

ajattelulle ja toiminnalle (Isaacs 2001, 39-40). 

 

Dialogiassa osapuolten vastavuoroisuudesta syntyy jaettu ymmärrys. Shotterín  (1993) mu-

kaan jaettu ymmärrys syntyy vain hetkittäin, spontaaneissa tilanteissa. Dialogian kautta 

keskustelijat testaavat, tarkistavat ja kyseenalaistavat toistensa puhetta sekä muotoilevat sen 

uudestaan. Samalla he itse uusiutuvat ja määrittelevät uudelleen suhdettaan muihin. Shotter 
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nimittää dialogista vuoropuhelua sosiaaliseksi runoudeksi, jossa ihmiset kiinnittyvät ympä-

ristöönsä. (Mönkkönen 2002, 34). 

 

Dialogiassa yksilö kuuntelee uudenlaisia mahdollisuuksia, hänellä ei ole tarvetta ohjata aja-

tuksia omalle todellisuudelle vaan vuorovaikutuksen kautta, yhdessä ajattelemalla saada 

uutta todellisuutta. Dialogi perustuu aidolle kuuntelulle, sille todelliselle sanomalle, mitä 

vuorovaikutuksessa kuulemme. Dialogiassa kunnioitetaan kaikkien näkemyksiä, pyritään 

kuuntelemaan ja näkemään enemmän kuin yksittäisen mielipiteen summa. (Isaacs 2002, 

40). 

 

Dialogian oppimisessa niin yksilö kuin yhteisötasolla olisi huomioitava vuorovaikutukseen 

kuuluvien kolmen tason ajattelu (Isaacs 2002, 49-50): 

 

1.  Toimimaan johdonmukaisesti: Tekomme ja sanamme voivat johtaa sellaiseen, mitä em-

me tarkoittaneet, kaikille varmaan tuttua? Dialogiassa meidän on kiinnitettävä huomiota 

juuri tähän; sanojemme ja tekojemme yhtenevyyteen. Dialogiassa kehitämme kykyä 

käyttäytyä uudella tavalla. 

2.  Luomaan joustavia vuorovaikutusrakenteita. Vuorovaikutuksessa meiltä jää huomaamat-

ta, mitä toisen pinnan alla ja keskustelun takana on. Tämä aiheuttaa väärinkäsityksiä, 

tulkitaan väärin toisten teot ja heidän vaikuksensa niihin. Me huomaamme usein, että 

ajamamme muutokset herättävät vastarintaa, hyvää tarkoittavissakin ihmisissä, joilla on 

erilaiset tavoitteet ja maailmankatsomus. Meidän tulisi kehittää ennakoivaa intuitiota, 

jolloin oppisimme ymmärtämään heitä vaistomaisesti sekä samalla ennakoimaan ja hal-

litsemaan edellä esitettyjä tilanteita. Näin meiltä vapautuu energiaa edistää joustavampaa 

yhdessä ajattelua ja helpottaa vuorovaikutustilanteita. 

3.  Antamaan dialogialle sen tarvitsema tila. Keskustelu tarvitsee tilaa, oikean ja vapaan 

ilmapiirin. Jos tila tuntuu liian sisäänpäin suuntautuneelta, ahtaalta säiliöltä se ei vapauta 

meitä dialogiseen keskusteluun.  Kun huomioimme keskusteluihin liittyvän niin katsotun 

näkymättömän arkkitehtuurin, joka koostuu ihmisten vuorovaikutuksessa käyttämistä 

ajattelutavoista ja keskustelun tarkkaavaisuudesta, pystymme aivan eri tasoiseen oival-

lusten laatuun, ajatusten selkeyteen ja tunteiden syvyyteen.(emt.) 

 

Malinen (2002, 72) on kuvannut dialogian peruselementit, joissa tapahtuu aitoa oppimista 

seuraavasti: 
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• jakaminen (sharing); oman yksityisen maailman avaamista muille, kuuntelu ja kertomi-

nen sekä sensitiivisyys ja vastavuoroisuus 

• testaaminen (testing): yksityiset käsitykset suhteessa muiden käsityksiin, kysyminen, 

vastaaminen, kritiikki, mielikuvitus ja sietokyky 

• oikeuttaminen (justifying): reilua totuudenetsintää, yhteisen konstruktion tuottaminen, 

reiluus ja oikeudenmukaisuus   

• uskominen (believning): sitoutumista uuteen ”totuuteen”,   yksityinen merkityksenanto-

prosessi ja se vaatii aikaa! (emt.) 

 

Dialogiassa on oleellista, että jokainen siihen osallistuva epäilee niin omia kuin muidenkin 

käsityksiä ja näkökulmia. Näin oppija pystyy näkemään omien käsityksiensä rajallisuuden 

ja tiedostaa, että niitä voi täydentää ja muuttaa. (Malinen 2002, 72-73).  

 

Yhteisöllisessä dialogiassa on tärkeää nähdä dialogialle luotavat rakenteet, joiden antamat 

edellytykset mahdollistavat dialogian. Vaikka dialogialle on järjestetty tiettyjä rakenteita 

esimerkiksi tiimikokoukset, yhteistyökokoukset ja verkostokokoukset, voidaan siellä toimia 

aivan vanhojen asetelmien mukaan, vain uusissa raameissa. Usein näissä vain nimike on 

vaihtunut, toimintatapa ei esimerkiksi tiimeissä lähde yhteisesti tuotetuista tavoitteista, eri-

äänisyyttä ei pidetä hyveenä, asioista ei juurikaan pystytä keskustelemaan ja kuuntelemaan 

toisia, vaan toimitaan samojen positioiden varassa kuin ennenkin. (Mönkkönen 2002, 47). 

 

Dialogia syntyy liikkeestä. Oleellisinta siinä on se, kuinka paljon siihen osallistuvat pysty-

vät liikkumaan positiostaan, kuinka aktiivisesti he pyrkivät uuteen ymmärrykseen. Samalla 

on tärkeää, miten ja minkälaisia erilaisia kannanottoja kukin ilmaisee. Tämä merkitsisi, että 

tiimityönkin käsitteelliset tarkkuudet pitäisi tarkistaa. Esimerkiksi vallasta, kilpailusta ja 

mitätöinnistä puhuminen on monesti piiloutunut toimintamallissa. Mutta ihmiset yleensä 

aistivat tällaiset vuorovaikutuspositiot, vaikka virrallisesti puhutaankin yhteistyöstä, yhteis-

toiminnasta, sitoutumisesta, luottamuksesta, avoimuudesta jne. Tällöin dialogian merkityk-

seen saattaa sisältyä sellaisia suhteita, joita voisi kutsua ihan muilla nimillä. (Mönkkönen 

2002, 47).  

 

Yhdessä kuunteleminen on dialogian kuuntelemisen uusi ulottuvuus, joka vaaditaan onnis-

tuneelta dialogialta. Yhdessä kuuntelemisessa on kiinnitettävä huomio paitsi omaan näkö-

kulmaan myös ennen kaikkea siihen, miltä se näyttää muiden näkökulmasta. Tätä ei voi 
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saavuttaa pelkällä empatialla, vaan aidolla kuuntelulla. Tällaisella dialogialla pystymme 

laajentamaan omaa identiteettiämme, jolloin meistä tulee kokonaisuuden puolustajia. Täl-

lainen yhdessä kuunneltu dialogi saattaa saada aikaan syvää ja epätavallista ymmärrystä ja 

yhteyden kokemista (Isaacs 2001, 116). 
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2.2.3 Opettaminen ja yhdessä oppiminen  

 

 

Opettajan keskeinen työ, johon hän on saanut koulutuksen ja jonka vuoksi hän on ammatil-

lisen valinnan tehnyt, on opettaminen. Hänen roolinsa on melkoisesti muuntunut siinä 12 

vuodessa, jotka itse olen toiminut opettajana. Nykyisin puhutaankin enemmän oppimisen 

ohjaamisesta kuin itse opettamisesta. Muutos on merkinnyt opettajalle jatkuvaa pedagogi-

sen ajattelun ja siihen liittyvän oppimisen sekä tiedon käsittelemisen muutosta. Itseohjautu-

vuus ja  reflektiivisyys liitetään tänään oppilaan oppimistaitoihin ja ne ovat siten myös opet-

tamisen lähtökohtia. Kolbin kokemuksellisen oppimisen (1984) käsite on nykyisin jo sääntö 

opetuksen keskeiseksi pedagogiseksi lähtökohdaksi olipa sitten kyseessä ammatillinen tai 

niin kutsuttu yleisaine. Uuden opettajuuden ammattitaitoon kuuluuvat näitä lähtökohtia 

tukevat opetusmenetelmät. Seuraavassa kappaleessa otan esille niitä opetusmenetelmiä, 

jotka vaativat yhteistyötaitoja niin opettajalta kuin oppilaalta.  

 

Rajaan opettamisen laajan kokonaisuuden vain yhteistoiminnallisiin ja yhteistyötä vaativiin 

opetusmenetelmiin, pohtimatta itse opetustapahtumaa tarkemmin tai oppimisen metodologi-

aa. Samoin jätän työn ulkopuolelle oppimiseen liittyviä keskeisiä asioita kuten esimerkiksi 

motivaation, sitoutumisen, kasvatuksen, vaikuttavuuden ja ulkoiset puitteet. Alkuorientaa-

tiona  otan esille paljon käytetyn, mutta varsin havainnollisen Merriam & Caffarellan 1999, 

264, luoman yhteenvedon eri oppimisorientaatioista, koska se havainnollistaa varsin hyvin 

sen muutoksen, joka oppimisen teoreettisissa lähestymistavoissa on tapahtunut. Oman nä-

kemykseni mukaan seuraavassa esitettyjen orientaatioperusteiden soveltaminen myös tämän 

päivän opetuksessa olisi huomioitava. Oppimistilanne, oppilaat, oppimisprosessin vaihe ja 

opetettava asia määräävät sopivan sovellutuksen. Yhteistoiminnallisista oppimismenetel-

mistä olen valinnut tutkimukseeni yhteistoiminnallisen oppimisen, kollaboratiivisen oppi-

misen, dialogian, projektioppimisen, ongelmakeskeisen oppimisen ja työssäoppimisen 

 

Yhteenveto oppimisorientaatioista  

 

Oppimisnäkemykset  ja oppimisteoriat ovat varmasti jokaiselle pedagogiset opinnot suorit-

taneelle opettajalle tuttuja käsitteitä. Näkemykseni mukaan työtä tekevän ihmisen on aina 

tiedettävä työn kohteesta ja työprosessin aikana tapahtuvasta tuotoksesta, työn tuloksesta. 

Tekijän on ymmärrettävä, miten ja millä välineillä ja menetelmillä hän saavuttaa (edes teo-

riassa) optimaalisen tuloksen. Hänen on myös osattava mitata ja arvioida omaa tuotostaan ja 
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mittausten perusteella korjata tapahtuneita virheitä. Mikäli työn kohteessa tapahtuu muutok-

sia tai kohde on hyvin erilainen, jopa samanaikaisesti, on hyvän työntekijän ja hyvään tu-

lokseen pyrkivän tekijän otettava olosuhteet huomioon. Toisin sanoen, jokaisen työntekijän 

on kannettava vastuu työn tuloksista ja pidettävä ammattitaitonsa sellaisena, että reklamaa-

tioita tulee mahdollisimman vähän. Tässä arkikielellä syy siihen, miksi opettajan on tiedet-

tävä oppimisorientaatiot. Kaikkia näitä orientaatioita on ainakin oppilaan tasolla edelleenkin 

olemassa ja toisaalta opetettavasta aineesta ja tilanteesta riippuen kaikkia tarvitaan edel-

leenkin. Opettajan työn keskeinen toiminto on opettaminen, joten tutkimuksen kannalta 

tärkeää ottaa esille työn lähtökohdat.  

 

Ruohotie (2000, 124)on kuvannut Merriam & Caffarella (1999, 264) viisi oppimisorientaa-

tiota seuraavasti: 

 

Behavioristit määrittelevät ja arvioivat oppimisen ulkoisten käyttäytymisen perusteella. 

Opettajan tehtävänä on luoda oppimiselle kannustava ympäristö. Ammatillisessa koulutuk-

sessa behaviorismin vaikutukset näkyvät käyttäytymistavoitteiden määrittelyinä, kompe-

tenssikeskeisen koulutuksen vaatimuksina sekä taitojen erilaisina toteutusmalleina. (Ruoho-

tie 2000, 123-125). 

 

Kognitiivisessa orientaatiossa lähtökohtana ovat oppijan henkiset prosessit. Kognitivistiä 

kiinnostaa eniten, kuinka ulkoisia ärsykkeitä havainnoidaan ja tulkitaan, kuinka tietoa pro-

sessoidaan, varastoidaan ja palautetaan mieleen. Kognitiivisia prosesseja tarkastellaan 

kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta. (Ruohotie 2000, 123-125). 

 

Humanistinen orientaatio painottuu inhimillisyyteen, henkiseen potentiaaliin ja emootioon. 

Oppimisessa nähdään laaja-alaisuus, kognitiivisten prosessien ja käyttäytymisen lisäksi 

siihen liittyy motivaatio, vapaa tahto ja vastuu. Itseohjatun oppimisen mallit nojaavat vah-

vasti humanistiseen näkemykseen ihmisestä. (Ruohotie 2000, 123-125). 

 

Sosiaalisen oppimisen orientaatio korostaa sosiaalista ympäristöä, jossa oppiminen tapah-

tuu. Oppimista voidaan ymmärtää vain tarkkailemalla yksilön, ympäristön ja käyttäytymi-

sen vuorovaikutusta. Siksi on tärkeää havannoida oppijaa ympäristön suhteen. Ihmisten 

erilainen käyttäytyminen samassakin ympäristössä johtuu heidän erilaisesta persoonasta ja 

sen vuorovaikutuksesta ympäristöärsykkeiden kanssa. Keskeisiä oppimismuotoja ovat mal-

lioppiminen ja mentorointi. (Ruohotie 2000, 123-125). 
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Konstruktivistinen oppimisnäkemys perustuu oppijan omalle tietopohjalle, omiin kokemuk-

siin ja hän rakentaa sen itse. Oppimisessa korostuu vuorovaikutusprosessi, jonka kautta 

oppija luo uusia merkityksiä sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa. Konstruktivismin 

katsotaan olevan nykyaikaa ja siihen perustuvat mm. itseohjattu oppiminen, uudistuva op-

piminen, kokemuksellinen oppiminen, situationaalinen kognitio ja reflektiivinen harjoittelu. 

(Ruohotie 2000, 123-125). 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen käsite 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen pohjautuu humanistiseen oppimisajatteluun. Sitä on tutkit-

tu varsin laajasti ja se nojautuu useisiin oppimis- opetusteorioihin. Yhteistoiminnallisessa 

oppimisessa korostuu yksilöllinen vastuu, yhteisöllinen vastuu ja tehtävien jakaminen, it-

searviointi ja toveriarviointi ja yhä laajeneva itseohjautuvuus ryhmien toiminnassa. Kysy-

mys on uudenlaisesta koulu- ja opiskelukulttuurista ja se muuttaa sekä opettajan että opiske-

lijan rooleja. (Helakori ym. 1996, 118) 

 

Yhteistoiminnallista kulttuuria opitaan vähitellen. Se muuttaa opettajien roolia ratkaisevasti 

työn ohjaajaksi ja yhdessä oppijaksi. Oppilaitosten organisatorinen rakenne pitää muuttaa 

kilpailevasta ja individualistisesta massatuotantorakenteesta yhteistoiminnalliseen tiimipoh-

jaiseen rakenteeseen. Tämä merkitsee, että myös opettajat opiskelevat koko ajan yhteistoi-

minnallisen oppimisen käyttöä ja osallistuvat opettajien yhteisiin tukiryhmiin ja ovat muka-

na pienryhmissä, jotka osallistuvat koulukohtaiseen päätöksentekoon. (Helakorpi ym. 1996, 

118). 

 

Yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan niitä pedagogisia toimintatapoja, joiden läh-

tökohtana on tieteellisin perustein tehtävä suuren opetusryhmän organisoiminen pienem-

miksi yksiköiksi. Yhteistoiminnallisen oppimisen ydin on pienryhmätyöskentelyssä, jossa 

onnistuneen lopputuloksen saaminen on riippuvainen kaikkien ryhmän jäsenten osallistumi-

sesta, keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja riippuvuudesta toisiinsa. (Sahlberg & Sharan 

2002, 11). 

Yhteistoiminnallisesta oppimisesta puhuttaessa viitataan yleensä siihen kuinka rajatun kog-

nitiivisen yhteisön, usein pienryhmän, jäsenet rakentavat yhteistä ymmärrystä oppimisen 

kohteena olevasta ilmiöstä (Dillenbourg 1999, Mischkovich 1996). Valtaosa yhteistoimin-

nallisen oppimisen tutkimuksista tarkastelee tiedon rakenteluprosessia ongelmanratkaisuti-
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lanteiden kautta. Yhteistä yhteisölliselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle on kuitenkin 

näkemys, jonka mukaan keskusteluissa ei ainoastaan välitetä jo olemassa olevaa tietoa, vaan 

luodaan kokonaan uutta tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Eteläpelto & Tynjälä 

1999, 208-209). 

 

Opettajan roolin merkitys oppimistapahtuman suunnittelussa on tärkeää, koska millaisen 

rakenteen valitsee kulloisellekin ryhmälle ja millaisen tehtävän kyseessä olevalle ryhmälle, 

on opettajan yhteistoiminnallisen näkemyksen tulosta. Tärkeää on tuntea ryhmän valmiudet 

yhteistyöhön ja heidän persoonansa vaikutukset aina kussakin pienryhmässä. Tultuaan tie-

toiseksi kunkin rakenteen sopivuudesta kulloiseenkin tilanteeseen, opettajat voivat vuoro-

vaikutteisesti kommunikoiden hyödyntää tietoja saadakseen mahdollisimman optimaalisen 

oppimistuloksen omissa ryhmissään. (Sahlberg &  Sharan 2002, 28-29.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen tarvitsee taakseen opettajien yhteistyötä. Jos opettajalla on 

vaikeuksia toimia yhteistyössä niin muiden opettajien kuin koko koulun henkilökunnan 

kanssa, hänellä saattaa olla myös vaikeuksia löytää yhteistoiminnallisia työtapoja ja toteut-

taa niitä. Opettajakunta ja yksittäinen opettaja tarvitsevat siihen kuitenkin koko oppilaitok-

sen tuen, koulukulttuurin muutoksen, johon johtokin on sitoutunut. Jos yhteistoiminnallinen 

oppiminen on vallitseva kulttuuri se heijastuu oppilaiden ja henkilöstön käyttäytymisessä ja 

antaa mahdollisuutta oppilaitoksen kehittämiseen kasvavina yhteistyötaitoina; avoimuutena, 

yhteisinä tavoitteina ja toimintatapoina sekä ongelmanratkaisutaitoina. (Kohonen & Leppi-

lampi 1994, 98-99). 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen rakentuu vuorovaikutuksen kautta. Sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen perustuva oppiminen on noussut esille ikäänkuin vastakkaisasettelulle tietoverk-

koteknologian  ja  yksilöllisen oppimiseen suuntauksille. Oppimisen kannalta tuskin mikään 

oppimismenetelmä yksin luo laadukkaan opetuksen, vaan juuri erilaisten menetelmien käyt-

täminen opittavan asian ja ryhmän sekä tilanteen mukaisesti. Seuraavassa kuvaan yhteis-

toiminnallisen oppimisen eri muotoja lähinnä yhteistyötä vaativien ulottuvuuksien näkö-

kulmasta.  

Kollaboratiivinen oppiminen 

 

Kollaboratiivinen oppiminen on tutkimuskirjallisuudessa saanut erilaisia termejä.. Eteläpel-

to & Tynjälä (1999, 208-209) ovat kuvanneet niitä seuraavasti: vertaisoppiminen (peer col-

laboration; Tudge & Rogoff 1989), yhteisöllinen oppiminen (collaborative learning; For-
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man & Cazden 1985), koordinoitu oppiminen (coordinates learnig; Koschman 1994) sekä 

kollektiivinen oppiminen (collective learning; Pea 1994). Suomenkielisena vastineina kol-

laboratiiviselle oppimiselle käytetään sekä yhteisöllistä että yhteistoiminnallista oppimista. 

Yhteisölliselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle on yhteistä se, että keskustelujen kautta 

sekä välitetään uutta tietoa, mutta ennen kaikkea  luodaan uutta tietoa sosiaalisen vuorovai-

kutuksen kautta. Yhteisöllisessä oppimisessa oppimisella tarkoitetaan lisääntynyttä kykyä 

osallistua pienryhmää laajemman oppimisyhteisön toimintaa. Yhteistoiminnallisen oppimi-

sen peruslähtökohta on pienryhmässä oppiminen, kuinka sen jäsenet rakentavat yhteisen 

oppimisen kohteena olevasta ilmiöstä. (emt.) 

 

Kollaboratiivisen oppimisen tavoitteena on merkityksen jakaminen sekä sen kautta yhteisen 

ymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tämä edellyttää, että osal-

listujat ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja sekä jaettuun toiminnan arviointiin. Ihanne-

tila oppimiselle olisi, että asiantuntijuus olisi osittain päällekkäistä, mutta niiden erilaiset 

näkökulmat ja asiantuntemuksen alueet toisivat tilanteeseen uudenlaisen ongelman. Tässä 

niin sanottua kognitiivista diveristeettiä hyväksikäyttäen voidaan suunnitella oppimisympä-

ristöjä, joissa opiskelijat rakentavat asiantuntemustaan eri alueilta ja välittävät sitä muiden 

osallistujien käyttöön yhteisöllisenä oppimisena. (Vesterinen 2001, 24-25). 

 

Vastavuoroisuus ja toisen näkökulman syvällinen ymmärtäminen on kollaboratiivisen op-

pimisen lähtökohta. Vastavuoroisuutta pyritään saavuttamaan sosiaalisten 

merkitysneuvottelujen kautta, joiden tavoitteena on auttaa osapuolia saavuttamaan ja 

ylläpitämään yhteistä ymmärrystä. Vastavuoroisen ymmärryksen saavuttamisessa 

puolestaan on merkittävä rooli myös erilaisilla ryhmädynaamisilla tekijöillä, kuten 

vuorovaikutuksen symmetrisyydellä, osapuolten rooleilla ja statuskysymyksillä. (Eteläpelto 

 Tynjälä 1999, 214-215). & 

Kollaboratiivisessa oppimisessa tulos on enemmän kuin erillisten jäsenten summa. Myös 

kollaboratiivisessa toiminnassa voi tapahtua työnjakoa, joka on kuitenkin luonteeltaan ho-

risontaalista. Tällöin toinen osallistuja toimii tehtävätasolla ja toinen metatasolla, jolloin 

osallistujat joutuvat tarkkailemaan toistensa toimintaa kyetäkseen työskentelemään. Nämä 

roolit voivat puolestaan vaihtua. Kollaboratiivisessa oppimisessa osallistujilla on mahdolli-

suus osallistua sellaisiin toimintoihin (esimerkiksi selittäminen, yhteinen sääntely), jotka 

voivat laukaista erityisisä oppimismekanismeja (esimerkiksi tiedon strukturointi, kognitiivi-

sen taakan jakaminen). (Eteläpelto, & Tynjälä 2000, 210). 
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Kollaboratiivista oppimista pidetään usein ongelmanratkaisuprosessina. Merkitysneuvotte-

luja käydessään osapuolet käyttävät ennen kaikkea kielellisiä keinoja yhteisen ymmärryk-

sen sekä ongelmasta että siihen liittyvistä käsitteistä. Roschelle & Teasley (1995) kutsuvat 

tätä keskustelun tulosta ongelma-avaruudeksi. Jotta ongelma selviää, edellyttää se osallistu-

jilta aina uudestaan ilmiön tarkkailua, rakentamista ja korjaamista. Kollaboratiivisessa on-

gelmanratkaisussa osallistujien täytyy neuvotella ongelmasta sellainen kuvaus, joka voi 

koordinoida ja toimia kosketuspintana samaan ongelmaan liittyville eri näkökulmille.  (Ete-

läpelto & Tynjälä 1999, 213). 

 

Kollaboratiivisen oppimisessa lähtökohtana on ongelman ratkaiseminen aivan kuten ongel-

maperustaisessa oppimisessa. Vaikka molemmat lähtevät ongelman ratkaisusta ryhmän ja 

yksilön dialogiasta ja vuorovaikutuksesta, tapa ratkaista ongelma on hieman erilainen.  

 

Ongelmaperustainen oppiminen 

 

Ongelmaperustaineen oppiminen (Problem-Based Learnin, PBL) perustuu teoreettisilta 

lähtökohdiltaan konstruktiiviseen, kokemukselliseen ja kontekstuaaliseen sekä kollaboratii-

viseen oppimiseen.  Sen mukaan oppimista tapahtuu, kun aktiiviset ja itseohjautuvat oppijat 

ratkaisevat yhdessä ongelmia, tutkivat oman ajattelunsa ja toimintansa taustalla olevia us-

komuksia, olettamuksia ja perusteita. Pohtivat ilmiöiden teoreettisia selityksiä sekä siten 

konstruoivat henkilökohtaista tietoa ja ymmärtämistään. Oppiminen virittyy oppimisympä-

ristössä, joka on sekä opiskelijakeskeinen että ongelmaperustainen. (Nummenmaa & Virta-

nen 2002, 169). 

 

Ongelmaperustainen oppiminen on ymmärretty monella tavalla. Monesti nimitystä käyte-

tään esimerkiksi pedagogisissa kehittämiskokeiluissa tai sen katsotaan liittyvän vain kasva-

tukseen ja koulutukseen. Kuitenkin sen lähtökohdat ovat kiinteästi työssä ja työprosesseissa 

sekä työssä oppimisessa. Pelkona on, että ongelmaperustainen oppiminen jää pelkkien ai-

nutkertaisiin  kokeiluihin, ellei sitä saada opetussuunnitelmatasolle, jolloin sen toimivuus 

yli ainerajojen on mahdollinen. (Poikela & Nummenmaa 2002, 34). Tämä taas edellyttää 

paitsi yhteistä suunnittelua ja toimintaa opettajilta myös johdon mukaantuloa ja opetusjär-

jestelyjen ja rakenteiden muutoksia. 

 

Koulutuksen olisi pystyttävä ratkaisemaan ongelmia samanlaisessa muodossa kuin niitä 

toimiessa moniammatillisessa työyhteisössä ilmenee. Tämän sillan rakentamiseen ongelma-
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perustainen oppiminen on käyttökelpoinen menetelmä. Ongelmaperustainen pedagogiikka 

on uusi tapa nähdä asiantuntijuus ja osaamisen tuottaminen  sekä uudenlainen tapa oppia, 

opettaa ja kehittää. (Poikela & Nummenmaa 2002, 38).  

 

Ongelmaperustainen oppiminen perustuu kahdelle, perinteisestä opetuksesta poikkeavalle 

oppimistavalle: oppimis- ja ongelmanratakisuprosessia ohjataan ryhmäistunnoissa eli tuto-

raaleissa ja opiskelijoilta edellytetään itsenäistä tiedonhankintaa ja opiskelua. Ryhmän käyt-

tö oppimisessa perustuu dialogisuuteen ja diskurssiivisuuteen. Tutkittavaa ilmiötä lähesty-

tään ongelman kautta, jota jäsennellään, kehitellään ja arvioidaan ryhmässä, jolloin moni-

puolinen teorian ja käytännön ongelmien käsittely mahdollistuu. Oppimisen perusteena 

oleva ongelma voi olla luonteeltaan skenaario, lähtökohtatapaus tai strukturoitu ongelma 

riippuen oppimisen tavoitteesta ja tarkoituksesta. Kriittisen reflektion kautta prosessi tarjoaa 

yksilölle heijastuspinnan  ja edistää oppijan kehitysprosessia autonomisuuteen. (Poikela & 

Nummenmaa 2002, 38.39). 

 

Poikelan (1998) mukaan ongelmaperustaisen oppimisen keskiössä on opiskelijan näkökul-

ma, oppimiskonteksti ja oppiminen ryhmässä. Opiskelijan roolissa korostuu aktiivisuus 

tiedon hankkijana ja konstruoijana sekä oppimiskontekstin tärkeys ymmärtämisessä sekä 

kokemuksen merkitys oppimisessa. Opettajan rooli on olla tutorina, joka edistää ja tukee 

opiskelijan omaehtoista oppimista, motivaatiota, vastuunkantoa sekä sitoutumista yhteis-

toiminnalliseen opiskeluun. Asiantuntijuusopettajan on pystyttävä ylittämään perinteiset 

rajat ja kannetava selkeästi vastuu yhteisestä opetuksesta. (Nummenmaa & Virtanen 2002, 

176). 

 

Opettajan rooli ongelmaperustaisessa oppimisessa muuttuu oman substanssialansa hallin-

nasta, koulutuksellisista tavoitteista ja osaamisensa välittämisestä tutorin rooliin. Tutorina 

hänen tulee huomioida edellisten lisäksi myös työskentelytavan hallitseminen, ryhmän sosi-

aaliset suhteet ja vuorovaikutustavat sekä metakognitiiviset ajatteluprosessit. Tutorin on 

osattava olla keskustelussa taustalla ja tarvittaessa hänen on osattava puuttua taitavasti kes-

kusteluun mallintamalla asiantuntijalle tyypillistä ajattelu- ja kommunikointitapoja. (Alan-

ko-Turunen 2002, 144-145). Tällainen toiminta edellyttää opettajalta erittäin hyviä vuoro-

vaikutustaitoja, yhteistyökykyä, ihmistuntemusta sekä personallista toimintaa. Hänen peda-

goginen ajattelunsa perustuu yhteistoimintaan, reflektiivisyyteen ja kokonaisuuksiin. Oppi-

jan yksilöllisessä oppimisessa yhteistoiminnalliset  prosessin ovat keskeisiä oppimisen tuot-
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tajia. Tällaisen opettajan ajatusmaailma on valmis yhteistyölle myös laajemmassa työyhtei-

sön kehittämisessä. (emt.) 

 

Ongelmaperustaista oppimista voivat suorittaa yksittäiset opettajat, ryhmät tai tiimit tai se 

voi olla koko koulutusohjelman opetussuunnitelman perusta. Tällaisia kokonaisvaltaisia  

kokeiluja on mm. Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa, jossa fysioterapian koulutus toteute-

taan PLB:n mukaan. Jo yksittäinen opettajakin käyttäessään ongelmaperustaista oppimista 

tietyissä asiakokonaisuuksissa tarvitsee tai ainakin olisi tarpeen käyttää laajempaa asiantun-

temusta eli kollegoiden apua kokonaisuuden tietopohjan hallitsemiseksi. 

 

Tietoverkkopohjaisen oppimisen yhteydessä on monesti otettu esille ongelmaperustainen 

oppiminen. Sen käyttö soveltuukin monelta osin juuri verkkokommunikoinnille; tiedon 

haulle sekä sen esittämiselle, pohdinnalle ja tuotokselle. Mutta toisaalta tässä verkko-

oppimisen humassa ei pidä unohtaa, että oppiminen ei ole yksiselitteinen vaan siinä ratkai-

sevana on tarkoituksenmukaisuus ja oppimisen tulos. Portimojärvi (2002, 78) on todennut, 

että mikään verkko-oppimisympäristö tai laadinta-alusta ei itsessään ole riittävä väline mie-

lekkään oppimisen mahdollistajana kuten ei yksikään koulurakennus tai oppikirja. 

 

Chenin (2000, 210-219) mukaan ongelmaperustaisen oppimisen koulutuksellisessa filosofi-

assa muutoksen avaimet ovat opetussuunnitelma ja arviointi. Opetussuunnitelmassa integ-

roinnin avulla tarjotaan oppijalle laajempia ja ehjempiä oppimiskokonaisuuksia, jotka vas-

taavat mahdollisimman paljon asioiden tekemisten kokonaisuutta. (Poikela, Lähteenmäki & 

Poikela 2002, 27). 

 

Opiskelijakeskeiseen opetustoimintaan siirtyminen opettajakeskeisestä toiminnasta vaati 

organisaatiolta koko työyhteisön mukana oloa ja motivoitumista muutokseen sekä mo-

niammatillisen työ- ja toimintakulttuurin omaksumista. Opettajat toimivat opintojaksoittain 

koulutustiimeissä. Kehittämisen ydinprosessina on tiimin tai työyhteisön oman toiminnan 

tutkiminen ja oppiminen koulutustiimeissä. (Nummenmaa & Virtanen 2002, 178). 

 

Dialogia oppimistapahtumana 

 

Dialogialla tarkoitetaan arkikielessä  yleensä kaksinpuhelua, vuoropuhelua tai keskustelua, 

jopa yleistermiä vuorovaikutus. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia lähestymistapoja dialogi-

suudelle esittäen sille jopa mahdottomalta tuntuvia vaateita. Esimerkiksi Martin Buberin 
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mallissa dialogia syntyy vasta silloin, kun ihmiset kohtaavat vapaana kaikista sosiaalisista 

rooleistaan, kokonaisina ihmisinä. (Heikkinen H.L. 1996, 168).  

 

Dialogisen oppimisen tavoitteena ei ole mikään uuden tiedon siirtäminen opettajalta opiske-

lijalle vaan opiskelijan oman ajattelun kehittyminen, kasvaminen vanhasta ymmärtämisen 

tavasta uuteen. Tämä kasvu tapahtuu dialogiassa ”yhdessä ajattelemisen” avulla. Kun dialo-

gia aloitetaan opiskelijan omien käsitysten esiin nostamisella, kehitetään samalla reflektii-

vistä kykyä tulla tietoiseksi omista usein tiedostamattomista uskomuksista ja mielipiteistä, 

joiden lävitse tarkastelemme maailmaa ja jotka ohjaavat toimintaamme. (Laine 1995, 12). 

 

Dialogian syntymiselle opetustilanteissa yksi ratkaiseva tekijä on aika. Kiire ja välineellisiin 

päämääriin suuntautuva maksimaaliseen tehokkuuteen pyrkivä toiminta on dialogian vihol-

linen. Toinen ehto dialogisuudelle on ihmissuhteen jatkuvuus. (Heikkinen 1996, 175). 

 

Laineen (1995) mukaan dialogiaa ei aloiteta oppiaineesta kehitetystä teoriasta, sillä ne eivät 

tarjoa toimivaa perustaa oppijan omalle ajattelulle. Kun aloitetaan oppijan ennakkokäsityk-

sistä eikä teoriasta, tarjoutuu oppijalle mahdollisuus muuttaa omia ennakkokäsityksiään 

käsiteltävästä asiasta. Kun opiskelija huomaa, mitä hän ei asiasta tiedä, hänelle on tullut 

ongelma, saa oppiaineen sisältö vasta silloin hänessä tarvittavan tietopohjan. Opiskelija 

joutuu tai hänet johdatellaan oppialueella kehiteltyjen teoreettisten mallien eteen. Nuo mal-

lit otetaan esiin mahdollisina vastauksina opiskelijan ongelmaan. Dialogia ei ainoastaan 

käydä opettajan ja opiskelijan välillä, vaan se voi olla ryhmäoppimisen muoto. Tällöin opet-

tajan rooli on olla ohjaavana ja vastat vain kysymyksiin. (Laine, 1996, 12). 

 

Mönkkönen (2002, 44-47) on kuvannut dialogiaa yhteisöllisenä kommunikaationa. Yhteisö-

jen kehittämisessä on tärkeää henkilöiden vuorovaikutustaidot sekä sitoutuminen yhteistyö-

hön. Yhteisölliseen dialogiin kuuluvat myös verkosto- ja moniammatilliset työn näkökul-

mat. Yhteisöissä dialogia voi olla lähtökohtana esimerkiksi tiimien, työryhmien tai jopa 

organisaatioiden toiminnassa. Yhteisöissä on kuitenkin huomioitava vallan ja vastuun sekä 

identiteettikysymykset.(emt). 

 

Yhteisöllisessä dialogiassa on tärkeitä toiminnan onnistumiselle, että organisaation raken-

teet tukevat dialogiselle kommunikaatiolle. Rakenteista tärkeimmät ovat ajalliset, organisa-

toriset ja fyysiset puitteet sekä yhteinen vuorovaikutusorientaatio, jolla luodaan mahdolli-

suuksia dialogaille. Myös yhteisössä olevat pelisäännöt, joita on  kehitelty opetustilanteiden 
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vuorovaikutukseen kuten osallistumisen sääntö, sitoutumisen sääntö, vastavuoroisuuden 

sääntö, vilpittömyyden ja rehellisyyden sääntö ja reflektiivisyyden sääntö (Mönkkönen 

2002, 25). 

 

Moniammatillinen työyhteisö on esimerkiksi kuntayhtymämme, jossa viisi eri toimialaa 

toimii koulutuksen toteuttajina. Ongelmana on näissä moniammatillisissa yhteisöissä 

Mönkkösen (2002, 46) mukaan se, että eri alojen työntekijät toimivat hyvin erilaisissa kult-

tuureissa. Moniammatillisen vuorovaikutuksen tuomiin pulmiin keskustelu dialogiasta toi  

uusia näkökulmia ja laajensi eri alan toimijoiden herkkyyttä tutkia toisen toiminnan logiik-

kaa. Dialogia ei sinänsä poistanut eri toimintakulttuurien ja ideologien välisiä ristiriitoja. 

Dialogia syntyy helpommin yhteisen tehtävän ympärille. (Mönkkönen 2002, 46). 

 

Projektioppiminen 

 

Projektioppimisella tarkoitetaan suhteellisen pitkäkestoista, mielekkäiden ongelmien ympä-

rille rakentuvaa prosessia, joka integroi eri tieteen- tai tieteenalojen käsityksiä ja käsitteitä 

(Eteläpelto & Rasku-Puttonen, 1999, 202). Projektioppiminen kuvaa enemmän opetuksen 

organisointia kuin itse oppimisprosessia, tutkimukset projektioppimisesta on keskittyneet 

enemmän juuri projektiopiskeluun. Projektioppimista verrataan kollaboratiiviseen oppimi-

seen, ongelmaperustaiseen oppimiseen,  ongelmalähtöinen oppiminen ja erilaiset ryhmäop-

pimiset, joissa lähtökohtana on sosiaalinen vuorovaikutus. Kaikissa näissä on pyrkimyksenä 

päästä pois opettajakeskisyydestä ja käyttää oppijan omaa sekä ryhmän aktiivisuutta oppi-

misen hyödyksi. (emt.). 

 

Projektioppimisessa ja ongelmaperustaisessa oppimisessa on paljon yhteisiä ulottuvuuksia. 

Ongelmaperustainen oppiminen perustuu kokemukselliseen oppimisnäkemykseen. Projek-

tioppiminen liitetään kokemuksellisen oppimisen näkökulmaan. Kontekstuaaliselle oppimi-

selle on keskeistä  oppimiskontekstin luominen.  Kontekstilla tarkoitetaan joko 

organisaatiota,  opiskelijan omaa  toimintaa ja kokemusta ja toisaalta kokemusta 

muokkaavaa toimintaympäristöä, tilanteita, taustoja. Oppimisen lähtökohtana on saada 

aikaan sellainen ympäristö, jossa oppiminen voi tapahtua. Oppilaat vastaavat itse tiedon 

käsittelystä yhteistoiminnallisesti. (Vesterinen 2001, 27-29). 

 

Oppimisen ohjaamisen tärkeyden tuovat esille muun muassa Eteläpelto & Rausku-Puttonen 

(1999, 199) ja Vesterinen (2001, 62-65). Opettajan rooli muuttuu auktoriteettisestä tiedon-
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jakajasta ohjaavaan ja tukevaan kanssaeläjään, jonka ammatillinen osaaminen vaatii ennen 

kaikkea kykyä olla luova, joustava ja hyvä organisaattori. Hänen tulee osata tukea kutakin 

opiskelijaa omana yksilönä, mutta myös koko ryhmää ryhmänä. Myös oppimisen kasvami-

nen tulee huomioida annettavassa tuessa. Opettajan on myös osattava toimia yhdessä työ-

elämän ja sen lukuisten sidosryhmien kanssa niin, että oppilaan oppiminen on kuitenkin 

keskeinen asia unohtamatta työelämän tuomaa business- ajattelua ja asiakkaan näkökulmaa. 

Opettajan on osattava ohjata oppilasta kriittiseen ja reflektoivaan koko toimintaympäristön 

huomioivaan toimintaan. Samalla hänen on myös itsensä toimittava samoin sekä siten jat-

kuvasti kohotettava omaa ammattitaitoaan, mihin näin avautuu erinomainen mahdollisuus 

työelämälähtöisesti. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa oppimisen ydin on ammatillisesta käytännöstä nousevat asia-

kokonaisuudet. Asiakaslähtöinen toiminta sen suunnittelu ja toteuttaminen ovat ydinproses-

seja. Opiskelijan oppimisprosessi koostuu käytännön ja teorian vuoropuhelusta, työskente-

lyn tapahtuessa pienryhmissä, tiimeissä, vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja työ-

elämän ja sen sidosryhmien kanssa. Oppimisen yhtenä tärkeimmistä piirteistä on pidetty 

sitä, että se oppimistehtävät ovat oppijan kannalta mielekkäitä ja todellisen työelämän on-

gelmia vastaavia (Vesterinen 2001, 28). 

 

Seuraava taulukko kaksi (2) kuvaa edellä käsittelemieni yhteistoiminnallisten oppimismalli-

en keskeiset ominaisuudet ja käsitteet. Kuten taulukosta voi havainnollistaa, ovat kaikki 

oppimismallit sidoksissa yhteistoiminnallisia ja niiden välillä on selkeitä yhtenevyyksiä. 

Oppijan kannalta mielekkäät ja motivoivat oppimisympäristöt ovat kompleksisia, mielek-

käiden kohteiden ja tavoitteiden varaan rakentuvia yhteistoiminnallisia ympäristöjä. Juuri 

tällaisia ovat ongelmalähtöisen oppimisen, projektioppimisen tai yhteistoiminnallisen ja 

yhteisöllisen oppimisen muodot sekä näiden kanssa samansuuntaisia työssä ja tekemällä 

oppimisen mallit (Eteläpelto & Rausku-Puttonen 1999, 181-182).  

 

OPPIMISMALLI 
JA TEORIA-SUUNTAUS 

ROSESSIKUVAUS HUOMATTAVAA 

Kollaboratiivinen  
oppiminen/ 
Humanismi 

Yhteisen tiedon rakentaminen 
ongelmatilanteiden kautta 

Yhteiset tavoitteet 
Asiantuntijuuden jakaminen 
 

Kokemuksellinen oppiminen 
Toiminnan psykologia,  
eksperientalismi 

Konkreetti kokemus → 
Havaintojen teko → 
Reflektointi → 
Soveltaminen → 
Konkreetti kokemus → 

Opiskelijat tarvitsevat erilaisia 
kykyjä: 
• Kokemisen 
• Reflektiivisen havainnoinnin
• Abstraktin käsitteellistämi-
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sen 
• Aktiivisen kokeilemisen 

Kontekstualiinen oppiminen/ 
Lähinnä humanismi 

Suotuisan oppimiskontekstin 
luominen → tiedon elaboritu-
minen aikaisempaan kokemuk-
seen perustuen 

Tiedon tuottamisen prosessit 
ovat erilaisia yhteyksissä. 
Tiedon käsittely opiskelijan 
omalla vastuulla ja tapahtuu 
yhteistyöskentelynä 

Ongelmaperusteinen oppimi-
nen/ 
Eksperientalismi 

Ongelman muotoilu → 
Reflektointi → 
Abstrahointi → 
Tiedon soveltaminen → 

Itseohjautuva oppija 
Tavoitteena ammatillisen kom-
petenssin kehittäminen ja työ-
elämävalmiuksien luominen. 
Keino kehittää oppimistaitoja. 

Projektioppiminen pohjaa yllä-
oleviin teoriasuuntauksiin 

Viittaa lähinnä opetuksen orga-
nisointiin eikä oppimisproses-
siin. 
Projekti antaa merkityksen koko 
oppimiselle. 
Prosessit perustuvat yllä oleviin.

Asiakaslähtöinen suunnittelu ja 
toiminta 
Työelämän kehittämisnäkökul-
ma 
Moniammatillinen tiimityö 
Asiantuntijuuden jakaminen 
Tavoitteiden moniulotteisuus: 
oppisprojektin tavoitteet keskei-
semmät kuin yksilön tai ryhmän

Taulukko 1 Projektioppimisen ja sitä lähinnä olevien oppimismallien keskeiset ominaisuu-
det ja käsitteet. (Vesterinen 2001, 31). 

 

Taulukko havainnollistaa myös sen, että yhteistoiminnallinen oppiminen vaatii opettajalta 

uudenlaista, laaja-alaista ja työelämälähtöistä lähestymistä. Projektioppiminen on oman 

kokemukseni mukaan esimerkiksi palvelualalla tehokas tapa lähestyä työelämää, saada työ-

elämä mukaan koulutuksen sekä ammatillisen osaamisen  kehittämiseen ja motivoida sekä 

työelämää että opettajaa. Mutta ennen kaikkea se on tehokas tapa integroida teoria ja käy-

täntö. Samalla saada oppimiseen, työssäoppimisen ohella, käytännön ulottuvuus valvotusti 

ja kokonaisuuksittain, joiden saumaaminen yhdeksi palvelutapahtumaksi edistää oppijan 

tapaa hahmotta sekä työantajan että asiakkaan näkökulmat. Sekä oppijoiden että työelämän 

palautteeseen viitaten uskon loogisiin ja hyvin valvottuihin projekteihin oppimismuotoina.  

 

Seuraavassa kappaleessa käsittelen työssäoppimista, joka on niin oppilaan, opettajan kuin 

organisaationkin arjessa varsin merkittävä ja kuitenkin suhteellisen uusi ulottuvuus. 

 

Työssä oppiminen - työharjoittelu ja työssäoppiminen  

 

Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen sisältyy työssä 

oppimista. Kun ammattikorkeakouluasetus vuonna 1995 säädettiin sisällytettiin koulutuksen 

yhdeksi työmuodoksi vähintään 20 ov työharjoittelu. Ammattikorkeakoulutuksen t

joittelu ei kuitenkaan sisällä sellaista lainsäädännöllistä toimintaohjetta kuten ammatillisen 

yöhar-
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toisen asteen koulutuksen. Oman panoksensa se antaa opettajan työelämäyhteyksien ylläpi-

tämiseen, työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön ja siten opettajan työn arkeen. Seuraa-

vassa kappaleessa käsittelen ennen kaikkea työssäoppimista toisen asteen lainasäädännön ja 

toimintakulttuuriin tuomien muutoksen kautta. Opettajan arkityön muutoksia käsiteltäessä, 

voi lukija päätellä, mitkä asiat kuuluvat ammattikorkeakouluun ja mitkä toiselle asteelle. 

 

Ammattikorkeakoulutuksen velvoite tutkimus- ja kehittämistyöhön on mielestäni verratta-

vissa periaatteellisella tasolla samoihin toiminnallisiin ja ammatillisiin velvoitteisiin työ-

elämän ja sen sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön osalta kuin toisen asteen koulutuk-

sen kehittäminen. Tehtävä ja sen vaatimustasot sekä toiminnan  ulottuvuudet saattavat 

muunnella, mutta yhteistyöstä ja verkostoitumisesta sekä oppilaiden oppimisen koordinoin-

nista perimmiltään on kyse. Rajaan työssäoppimisen käsittelyn lyhyeen katsaukseen lai-

nasäädännöstä ja keskityn enemmänkin tarkastelemaan työssäoppimisen ja myös työharjoit-

telun tuomaa muutosta organisaatioon ja opettajan yhteistoiminnallisuuden arkeen. 

 

Työssäoppiminen ammatilliselle toiselle asteelle säädettiin lailla 21.8. 1998; Laki 630/98 

sekä asetus 811/1998,5§. Lainsäädännössä määritellään muun muassa työssäoppimispaikan 

perusvaatimukset ja vastuut, työssäoppimisaika, työelämän kanssa tehtävät sopimukset, 

työssäoppimisen ohjaus, työssäoppimisen työsuhde, turvallisuus ja arviointi. Opetussuunni-

telmien laatimiselle on yksi keskeinen perusta työssäoppiminen ja sen sijoittuminen palve-

lemaan oppimisprosessia oikeaan aikaan. Työssäoppimisen haasteita ovat opetuksen eriyt-

täminen, hyvin erityyppiset työssäoppimispaikat sekä niiden henkilöstön koulutus työpaik-

kaohjaajiksi. Rajaan nämä työssäoppimisen yleiset asiat tämän työn ulkopuolelle. 

 

Työssäoppiminen rakentaa yhteistyötä, kytkee koulutuksen osaksi työelämää ja sen kehit-

tämistä. Sillä voidaan lisätä koulutuksen ja toimialan vetovoimasuutta ja siitä tulee yhteinen 

tehtävä. Asiantuntijavaihdolla saadaan molemminpuolista lisäkoulutusta, joten myös opetta-

jakunta voi päivittää oman työelämäosaamisensa. Yhteistyö lisää molemminpuolista vastuu-

ta ammatin kehittymisestä, oppilaiden kasvavaa ammatti-identiteettiä, helpottaa oppilaiden 

motivoitumista sekä realismin syntymistä työelämän todellisuudesta. (Määttä 2001, 25-29). 

 

Opetusministeriö on yleisessä koulutuspoliittisessa linjauksessaan (1996) todennut muun 

muassa. seuraavaa: Koulutuksen vuorovaikutusta työelämän tulee edistää, koulun ja työ-

elämän lähentämisessä on sosiaalipartnerilla tärkeä rooli. Tähän tavoitteeseen on kolme 

edellytystä; koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen on oltava toimivaa, yritysten pitää 
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olla koulutusmyönteisiä ei ainoastaan työtekijöiden vaan myös muiden nuorten ja aikuisten 

suhteen sekä koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä on kehitettävä. Koulutuksen on oltava 

monipuolista, palveluhenkistä, alueen elinkeinoelämän kehittymistä tukevaa, uusia toimin-

ta-alueita etsivää ja yrittäjyyteen innostavaa. Ihmisen luovuus, vapaus ja motivaatio takaa-

vat muutosvoiman. Oppilaitoksen organisaation ja johtamisen sosiaaliseen rakenteeseen 

tulee luoda yhteistyöverkostot. Oppilaitosten ajattelu- ja toimintatavan tulee uudistua oppi-

laitoksen johtamisen, tavoitteiden toiminnan ja arvioinnin alueella. (Määttä 2001, 29-31) 

 

Tiedon ja osaamisen johtaminen työssäoppimisessa on suuri haaste työssäoppimisen moni-

kytkentäisyyden tähden. Tieto ja osaaminen muuttuvat ihmisessä jatkuvasti eikä niiden joh-

taminen ole verrattavissa fyysisten resurssien johtamiseen. Näiden lisäksi ilmiöön sisältyy 

tahto, sitoutumien, innostus, mielikuvitus, luovuus, henkinen eheys ja fyysinen jaksaminen. 

Tieto ja osaaminen saadaan parhaiten käyttöön ja jatkuvasti kehittymään sellaisissa työyh-

teistöissä, jotka pystyvät tunnistamaan henkilöstönsä tahdon ja innostuksen edellytykset ja 

vahvistamaan niitä johdonmukaisesti ja päämäärätietoisesti (Määttä 2001, 45-46). 

 

Oppilaitoksen ja työelämän välisen verkoston rakentaminen on vaativa tehtävä, joka usein 

jää vain muodolliselle asteelle. Opettajien avainasema verkostojen luomisessa on kiistaton 

ja heidän  olisi markkinoitava aktiivisesti omaa ja koulutusalansa osaamista työelämän 

suuntaan. Toimiva verkosto edellyttää, että myös työelämä kokee sen itselleen hyödyllisek-

si. Ensikokemukset yhteistyöstä ovat toimivan järjestelmän luomisessa erittäin tärkeät. 

(Vertanen 2002, 201). 

 

Työssäoppimisen laadukkaan toteuttamisen näkökulmasta voidaan sanoa, että tämä oppi-

mis- ja uudistumisprosessi edellyttää innostuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi johta-

misjärjestelmän muutoksia, asenteiden arviointia ja kakkien sidosryhmien yhteistyötä. Hen-

kinen kasvu ja erilaiset yhteisyöfoorumit ovat johtamisen kärkiasioista (Määttä 2001, 45-

46) 

 

Koko ammatillisen koulutuksen, sekä ammattikorkeakoulun että toisen asteen työelämäyh-

teydet ovat tuoneet selkeän ja jatkuvasti kehittämistä vaativan ulottuvuuden opettajan ar-

keen. Monimutkaiseksi työskentelyn tekee muun muassa työelämän oma rytmi, joka saattaa 

poiketa koulutuksen rytmistä ja esimerkiksi yhteydenpito on näin hyvinkin vaikeaa. Myös 

etäisyydet, jatkuva kehittäminen ja uusien verkostojen luominen ovat haasteita, joihin arjes-

sa ei aina löydy molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Ongelmatilanteissa opettajat 
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joutuvat yleensä venymään niin omien resurssien kuin ammatillisten näkökulmien ja peri-

aatteidenkin puolesta. Koska työelämäyhteydet ovat vielä varsin nuori asia on sen kehittä-

minen täysin kesken, joten johdollakin saattaa olla varsin ”pumpulinen” kuva yhteistyön 

kokonaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Mikäli organisaatiossa ei vallitse avoi-

muuden kulttuuri saattavat ongelmat kasaantua paljolti juuri opettajan harteille. 

 

 

2.2.4 Opettamisen ja oppimisen yhteistyömuotojen tarkastelua 

 
 
Opettajan ammattitaidosta on tutkimuksia hyvinkin laaja-alaisesti. Tässä tutkimuksessa 

keskityin yhteistyöhön ja niihin tutkimusnäkökulmiin, jotka tukivat työtäni. Mutta vaikea 

oli sulkea mitään ulkopuolelle. Kaikissa tutkimuksissa oli aina mukana yhteistyö ja kaikki 

kirjallisuus opettajuudesta sisältää yhteistyön ulottuvuuden. Toinen selkeä piirre oli muutos 

ja siinä eläminen, ja muutoksen vaatimuksiin vastaamien omalla henkilökohtaisella muu-

toksella ja kasvulla. Kuten Väärälän ( 1995, 48-45) esittämissä kvalifikaatioiden tekijöissä 

korostuu yksilön oman työn näkeminen muuttuvaksi, omaa oppimista ja muutosta vaativak-

si sekä osaksi koko työyhteisöä ja yhteiskuntaa. Tai saman suuntainen Ruohotien (2000,17-

18) näkemys yliammatillisista kvalifikaatioista. Oman näkemykseni mukaan, kahdentoista 

vuoden opettajuuteni aikana on jokaisessa koulutuksessa, jokaisessa juhlapuheessa, jokai-

sessa oppilaitoksen visiossa ja strategiassa aina esillä muutos tavalla tai toisella. Miksi sitten 

muutosta ei tapahdu tai ainakin se on liian hidasta?  

 

Tutkimuksien tulokset eivät ole johtaneet kentällä kovinkaan suureen viisauteen itse opetta-

jan työn raamien muutoksessa: opetusjärjestelyihin, palkkausjärjestelyihin, opetussuunni-

telman toteuttamiseen yhteistoiminnassa, tiimityöhön, pedagogiseen systemaattiseen oppi-

misen edistämiseen ja opetuksen kehittämiseen ja niin edelleen. Jatkuvasti on  epäselvää, 

missä on nykyisin opettajan työn keskeisin ammattitaito ihan oikeasti arjessa, työpäivässä. 

Mihin opettajan aika kuluu? Eikö opettajan ammattitaitoon kuulu nykyisin yhä laajeneva 

itseohjautuvuus yhdessä työyhteisön ja alati laajenevan joukon, muut yhteistyötahot, kans-

sa. Esimerkki työn arvostuksesta on, että suunnittelu ja kehittäminen jo palkkauksellisesti 

katostaan puolta arvottomammaksi työksi (tietyt alat). Opettajan työn arvostus ei muutu, 

ennen kuin pystytään katsomaan opettajan työtä kokonaisvaltaisesti. Silloin kaiken työn on 

oltava samanarvoista, opettajan ammattitaitoon kuuluvaa, kvalifikaatioita kohdentavaa, pro-

fessionaalisesti määrittelevää,  pitäen sisällään myös ammattitaidon päivittämisen aivan 
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kuten muillakin aloilla. Opettajaa ja opettajia on kannustettava yhteistoiminnallisuuteen niin 

johtamiskulttuurilla kuin rakenteillakin. Kysyä voikin, onko pedagoginen johtajuus hukas-

sa? 

 

Vuorovaikutus- ja yhteistyökulttuuri on saanut tänä päivänä aivan uudenlaisia ulottuvuuk-

sia, kun työelämälähtöinen toiminta, kansainvälisyys ja tietotekniikan hallitsevuus ovat 

lisänneet yhteistyötahoja ja muotoja.. Tiimityö. palaverit, kokoukset, projhektien seuranta ja 

niin edelleen vivät opettajan työajasta yhä suuremman osan. Sähköposti, internet, verkko-

oppiminen ja verkkotyöfoorumit ovat lisääntyneet juuri viimeisen vuoden aikana melkoises-

ti. Edellä esitetyissä teorioissa on tuotu esille verkkotyöskentelyyn liittyviä, paljolti positii-

visia puolia, myös pedagogisesta näkökulmasta katsottuna. Humaanina henkilönä pitäisin 

nyt jalat tiukasti maassa ja muistaisin, että henkilökohtainen kontakti on ihmisyyden perus-

ta. Meidän on tarkkaan harkittava, milloin ja miten pitkälle on tarkoituksenmukaista sekä 

ihmisen ja että hänen oppimisensa ja yhteistoiminnallisuutensa kannalta korvata tuo ihmis-

läheisyys mekaanisin toimin? Mutta siinä juuri onkin opettajuudelle taas uusi haaste, jossa 

tarvitaan koko työyhteisön yhteistä näkemystä, yhteisiä arvoja, jotka ovat muutakin kuin 

paperimuistioita ja ylikorostunutta tehokkuutta. Kun ne arvot muuttuvat toiminnoiksi niin 

yhteistyöllä ja hyvällä vuorovaikutuksella saavutetaan kaikkien kannalta parempi arjen hal-

littavuus. 

 

Reflektiota pitivät kaikki edellä esitetyt teoriat keskeisenä opettajan uudistuksen lähtökoh-

tana. Se saa aikaan omakohtaisen ja kriittisen ajattelun kautta toiminnan, jonka muuttuneet 

käytänteet perustuvat yksilön omaan muutokseen. Se vapauttaa yksilön muutosenergian 

suuntautumaan omaan itseensä ja näin tulos on pysyvämpi ja perusteellinen sekä tulevaisuu-

teen ja kehittymiseen suuntautuva, ei menneitä muisteleva ja toisia osoittava.. (vrt. ed. Ete-

läpelto, Mezirow). Reflektoiva opettaja pystyy myös kuvaamaan omaa työtään ja sen merki-

tyksiä.. Hän pystyy keskustelemaan omasta tavastaan toimia ja näkee ilmiöt kokoknaisuute-

na. 

 

 

Reflektiivisyys on lähtökohta, mutta onnistuneeseen vuorovaikutukseen, jolla pyritään tu-

lokselliseen yhteistoiminnallisuuteen kuuluu tutkimusten mukaan hyvä kuuntelu ja ymmär-

tämisen taito. Tänä päivänä tutkimukset puhuvat ennen kaikkea dialogiasta. Kuuntelemisen 

ja ymmärtämisen lisäksi sen yhteistoiminnallisuuden ylivertaisuus piilee sen tavoitteeseen 
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luoda vuorovaikutuksessa olevien välille yhteinen, uusi ymmärrys, jonka kaikki hyväksy-

vät. (vrt.mm. Isaacs 2001, 39-40). 

 

Tämä on haaste tämän päivän opettajalle, kuunnella aivan aidosti toisen sanomaa, olla itse 

omaksunut reflektiivisen tavan toimia, niin että osaa soveltaa ”oman minänsä ja erinomai-

suutensa” kuultavan lähtökohtiin.(vrt. mm. Mönkkönen 2002, 34, Isaacs 2002, 49-50).  

Päästä dialogiaan, joka jättää pois kaikki ne roolit, joihin kuultava istutetaan niin työyhtei-

sössä kuin omassa ajatusmaalimassa ja halua ymmärtää sanojan viestin sellaisena kuin hän 

sen kertoo. Edellä esitetyn kirjallisuuden mukaan oppilaitoskulttuurissa ovat syvällä jokai-

sen yksilön roolit, joista poispääseminen on todella vaikeaa. Kun siirryin  työelämästä opet-

tajaksi se hämmensi minua melkoisesti. Ovatko opettajat niin turvallisuushakuisia, että 

myös yhteistyössä mukana olevien uudenlainen käyttäytyminen  tai toisenlainen suhtautu-

minen kuin mitä itse on odottanut, aiheuttaa jopa mustamaalaamista tai ainakin puolustau-

tumista? Antaako tämä tutkimus tähän vastauksia? Tästä on esimerkiksi Huuskon (1999) 

tutkimuksen tuloksena esitetyt niin kutsutut pikkuporukat, joiden reflektiivisyyden aste oli 

heikko, mutta joiden muu vorovaikutus toimi. Näin sukulaissielut, samanlaisissa rooleissa 

olevat, muodostavat ryhmiä, joiden hyödyntämisen Huusko katsoi koulun eduksi. Mielestä-

ni on kuitenkin otettava huomioon, että tämä tutkimus tehtiin peruskoulussa. 

 

Vaikka reflektio ja dialogia ovat keskeisenä asiana esim. opettajankoulutuksessa ja monesti 

myös erilaisissa jatkokoulutuksissa se tuodaan esille, ei sen näkyminen opettajayhteisöissä 

ja oppilaitoskulttuurissa ole kovinkaan selvää. Tutkimusten mukaan sekä oman kokemuk-

seni perusteella siihen vaikuttavat lähinnä reflektioon liittyvät kommunikointi- ja vuorovai-

kutustaidot sekä oppilaitosten kulttuuri. Jos yksittäinen opettaja vain yksin reflektoi ilman 

vuorovaikutteisuutta sen hedelmällisyys peittyy usein reflektoijan huomioon, että muu yh-

teisö ei kyseenalaista, suhtaudu kriittisesti tai ole valmis saman suuntaiseen toimintaan. 

Vastaavanlaisia ajatuksia esittelee mm. Mezirov (1995). Oppilaitoksissa ilmenevän kulttuu-

rin mukaan, ei rohjeta tuoda omaa tietoa ja ajatuksia esille, sovinnaisuuskulttuuri estää sen. 

Kyllä omaa kasvuaan voi tukea reflektiolla ja sitä tapahtuu koko ajan, mutta päästäänkö 

yhteisölliseen hyötyyn, elleivät muut pysty samaan? Mikä estää muita? Ehkä asenne, ajan ja 

mahdollisuuksien puute, persoonallisuus, väsyminen ainaiseen muutokseen, oma elämänti-

lanne ja niin edelleen. Tutkimukset nimeävät usein keskeiseksi vauhdittajaksi muutoksessa 

uudistuneen kulttuurin, joka taas edellyttäisi organisaation ja lähijohdon työmenetelmien ja 

työtapojen muuttuvan refelektiivisen toiminnan suuntaan. (vrt. mm. Mezirov 1995, Wilska-

Pekonen 2001).  Puuttuva esimerkki ja malli ei ainakaan innosta ja motivoi uuteen, jos vielä 



70 
 

rakenteet ajoittain jopa estävät muutoksen. Toisin sanoen kulttuurin tuki reflektiivisyydelle 

toiminnalle on riittämätön. 

 

Opetusmenetelmien uudistuminen on myös ollut haaste opettajalle. Uusien oppimisnäke-

mysten sisäänajo opettajankoulutuksessa on ollut hyvinkin ”painostavaa”, jopa yksisuun-

taista, jolloin opettajalle on jäänyt liiallinen vastuu muutoksesta ja uuden oppimisesta. Il-

man konkretiaa teoriat eivät elä. On jotenkin paradoksaalista huomata tämänkin tutkimuk-

sen aikana, että opettajan arjesta tehtyjä teorioita on loputtomiin, mutta sellaisia konkreetti-

sia neuvoja ja ohjausta todelliseen muutokseen ei ole tai ne ovat varsin vähäisiä. Uusiin 

teorioihin luottaen, opettajaltakin odotetaan muutosta niiden mukaan. Mutta olemme kaikki 

1980-lukua ennen peruskoulutuksemme saaneet eläneet lähes sataprosenttisesti toisenlaises-

sa, behavioristisessa oppimiskulttuurissa. Siitä pois pääseminen ja erilaiselle kulttuurille 

tilan antaminen ei ole yksinkertaista, kun samalla pitää myös osata muuttaa omaa opetusta 

siihen suuntaan. Taas törmään siihen ajatukseen, että opettaja on jätetty liian yksin pedago-

gisessa muutoksessa. Kokemukseni mukaan johdon pedagoginen ajattelu on edelleenkin 

hyvin behavioristista ainakin oppimisen toteuttamisen resurssien, tilanteiden ja järjestelyjen 

osalta. Sisällönhän tietysti pitäisi palvella uudenlaisia laaja-alaisia oppimislähtökohtia? 

 

Opettajan rooli ryhmä- ja yhteistoiminnallisen oppimisen aikana on osata toimia kulloisen-

kin tilanteen mukaan. Hänen täytyy osata ennakoida ja tarttua heti ongelmiin, kuten jumiu-

tuneeseen vuorovaikutukseen ryhmässä, liian hallitseviin tai syrjäytyviin ryhmän jäseniin ja 

niin edelleen. Tässä hän tarvitsee yhteistyötaitoja. Toinen yhteistoiminnallisen oppimisen 

näkökulma opettajan yhteistyöhön on hyödyntää opettajakollegoiden kokemuksia käytetyis-

tä menetelmistä ja tilanteista. Tämä taas edellyttää avoimuutta ja tahtoa aitoon yhteistyöhön. 

Mutta vaikka tahtoa olisikin, voi yhteisen ajan ja rauhallisen tilan  puuttuminen sekä tarvit-

tavan avun saamisen puute olla esteenä kokemusten vaihtamiselle. Onko tällöin oppilaitok-

sessa pedagoginen kehittäminen jäänyt yksittäisen opettajan vastuulle? Jotta opettaja pystyy 

ohjaamaan omia oppilaitaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen täytyy, hänen oma toimin-

tansa olla yhteistoiminnallista.  

 

Uudet oppimistavat tarvitsevat systemaattista koulutusta, joissa opettajille konkretisoidaan 

erilaisia tapoja toimia. Samalla pitäisi olla jo jonkinasteista taustaa, mikä tapa sopii mihin-

kin tilanteeseen, aineeseen ryhmään jne. Teorian osuus oppimisen näkökulmasta on myös 

ensisijaisen tärkeä. Uskon, että tällainen pedagoginen ruohonjuuritason työ olisi kannatta-

vaa. Viime vuosina ilmestyneet kirjat esimerkiksi yhteistoiminnallisista oppimismuodoista 
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ovat hyvä alku, mutta tarvitsevat useimmiten konkreettisia, kokemuksellisia esimerkkejä, 

jotta opettajat pystyvät toteuttamaan oppimistilanteita niiden mukaisesti. 

 

Projekti- ja työssäoppiminen ovat selkeitä yhteistoiminnan laajentamisen edistäjiä. Niissä 

työelämän ja sen sidosryhmät ottavat osaa alansa ammattilaisten kouluttamiseen ja näin 

ammattitaidon päivittyminen puolin ja toisin on mahdollista. Itse pidän molempia tapoja 

oppia erittäin hyvinä ja tarkoituksenmukaisina ja saamani oppilaspalautteet ovat tukeneet 

omaa näkemystäni. Molemmat oppimismuodot edellyttävät erittäin paljon työtä, yhteyden-

pitoa sekä yhteistyötahojen organisoitunutta hoitamista. Se ei voi tapahtua ilman oppilaitok-

sen selkeää organisointia ja resursseja. Oma näkemykseni on, että työssäoppiminen onkin 

hoidettu suhteellisen hyvin. Siihen ovat vaikuttaneet työssäoppimiseen liittyvä pakollisuus 

(lakisääteinen) ja resurssien saaminen siihen myös ulkopuolelta niin kutsutun normirahoi-

tuksen. Mutta projektioppisen toteuttaminen oppilaitoksen normaaleissa resursseissa ja ra-

kenteissa on kokemukseni mukaan erittäin hankalaa. Lähinnä ne hankaluudet koskettavat 

juuri opetuksen järjestelyjä ja resursseja. Mielenkiintoista on saada tietää, miten monialai-

sessa  kuntayhtymässämme opettajat kokevat esimerkiksi työssäoppimisen tulemisen uu-

deksi yhteistyöalueeksi.  

 

Freire (1970) on verrannut dialogiaa rakkaussuhteeseen, jossa ollaan ja jossa vain tapahtuu 

ilman tekemistä. Avoimessa dialogiassa tahto ei hallitse ja ohjaa suhtautumista todellisuu-

teen, vaan todellisuutta pikemmin katsellaan, kuunnellaan ihmetellen, valppaasti mutta ei 

keskittymisen rajoittamana (Heikkinen H.L.1996, 169). Habermansin mallissa viehättää 

juuri ajatus, että dialogia on vallasta vapaata diskurssia. Siinä henkilöiden puheen muoto on 

sellaista, ettei sillä ole muuta päämäärää, kuin asiantilan ilmaiseminen ja päämääränä on 

vain saada kuulijoiden välilleen yhteinen, uusi ymmärrys. Toisaalta länsimaisessa kulttuu-

rissa on ominaista välineellistää kaikki, myös vuorovaikutuksessa olevat henkilöt. Puhutaan 

sellaiselle henkilöille ja sellaisia asioista joista on hyötyä itselle. (Heikkinen H.L. 1996, 

170-174) 

 

 

2.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
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Tässä kappaleessa kokoan tämän työ keskeiset käsitteet ja teoreettisen viitekehyksen 

lähtökohdat.  

 

Tutkimukseni päähenkilönä on ammatillinen opettaja ja hänen opettajuutensa. Opetta-

juuden määrittelemisen laaja-alaisuuden kuvaa parhaiten Vertanen (2002, 222). Opetta-

juus on kokonaisuus, joka toimii yhteiskunnan luomien edellytysten varassa, jota ohjaa-

vat myös yksilön sosiaaliset ja yhteistoiminnalliset kontekstit. Opettajuuden lähtökohti-

na ovat yksilön henkilökohtaiset arvot ja eettiset periaatteet sekä persoonalliset ominai-

suudet. Ammatilliset tiedot ja taidot sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen taidot ovat 

keskeinen osa opettajuutta. Opettajuus on jotakin hyvin ehjää, joka rakentuu perusole-

muksen päälle tai pikemminkin kietoutuu siihen (Malinen 2002, 87).  

 

Yhteistyö on keskeinen osa opettajuutta. Yhteistyö on kahden tai useamman henkilön, 

tahon tms. toimintaa yhdessä jonkun päämäärän saavuttamiseksi (Suomen kielen sana-

kirja 1993). Yhteistyössä korostuvat sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot. Opettajan yh-

teistyö on tänä päivänä laaja-alaista ulottuen opettajuuden määritelmän kautta omassa 

työyhteisössä toimijoiden lisäksi työelämään ja koko yhteiskuntaan. Ulottuvuudet mää-

rittyvät ja kohdentuvat jokaisen opettajan ammatillisten yhteistyötahojen mukaan. 

(Sachs 2000, 85,) 

 

Yhteistyö edellyttää opettajalta sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Niihin kuuluvat 

kuuntelemisen taito sekä suullinen että kirjallinen viestintätaito. (Vertanen 2002, Tirri 

2002). Yhteistyötaidot eivät rajoitu vain edellä mainittuihin osaamisen alueisiin vaan 

edellyttävät opettajalta myös sitoutumista ja keskinäistä riippuvuutta, molemminpuolis-

ta tunnetta hyödystä sekä vastavuoroisuutta. (Ruohotie & Honka 1997, Sahlberg 1996). 

Yhteistyön ulottuvuuksina voidaan pitää myös niitä henkilökohtaisia taitoja, joita jous-

tava, elinikäistä oppimista edistävä kasvu vaatii: reflektiivisyyttä ja dialogiaa. 

 

Opettajan työn pääpaino on edelleenkin opetus, joka tänä päivänä perustuu yhteistoi-

minnallisuuteen, joka on perusedellytyksenä myös opettajan yhteistyön taidoille. Opet-

tajan yhteistyön ulottuvuudet muodostuvat sen mukaan, miten hän oppimistapahtumat 

järjestää ja organisoi niin omassa työyhteisössä kuin muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Oppimisorientaatio sekä sen mukaiset opetusmenetelmät sanelevat opettajan yhteistoi-
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minnan tahot ja tasot. (Ruohotie 200, Helakorpi ym. 1996). Kollegiaaliset ja yhteistoi-

minnalliset oppimismenetelmät vaativat jo järjestelyjen osalta yhteistyötä. (Kohonen & 

Leppilampi 1994). Myös työssäoppiminen ja työelämälähtöinen projektioppiminen vaa-

tivat laajaa ja monitasoista yhteistyötä.  

 

Organisaatio asettaa opettajuudelle ja opettajan työlle selkeät toiminnan raamit ja edel-

lytykset. (Vulkko 2001, Huusko 1999). Yhteistyö erilaisissa organisaatioissa muodostuu 

sen rakenteiden ja töiden järjestämisen sekä henkilöstön kehittämisen kautta. (Sarala & 

Sarala 1998, Ruohotie 2000). Johtajuus ja oppilaitoskulttuuri määrittelevät opettajan 

arjen toiminnalliset käytänteet. (Heikkilä 2002, Ruohotie 2000, Sahlberg 1996). Tekee-

kö opettaja yhteistyötä järjestetyssä tiimiorganisaatiossa, vai ovatko yhteistyön muodot 

muotoutuneet pakollisten palaverien ja kokouksen lisäksi oman opettajuuden varaan? 

Nämä määrittelevät opettajan kokeman yhteistyön käytänteet.  

3 TUTKIMUSONGELMAT JA METODOLOGISET RATKAISUT 
 

 

 

3.1 Tutkimusongelmien kuvaaminen 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä on yhteistyön tekeminen Pohjois-Savon 

ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän (PSAKK) opettajien omassa työssä? 

Millaiset ovat yhteistyön tavat, käytänteet ja tarpeet Opettajuuden kehittämishankkeen 

(OKE) alkaessa (16.1.2002)? Yhteistoiminnallisuutta arvioidaan opettajien näkökulmasta, 

heidän omiin työkäytänteitä kuvaaviin  kokemuksiin perustuen. Tutkimus on laadullinen, 

aineistolähtöinen tutkimus, jossa itse tutkimusaineisto ohjaa tutkimuksen kulkua, joten 

lopulliset ongelmat määrittyvät tutkimuksen eri vaiheissa. Samoin tutkimusaineiston rajaus

selkeytyy tutkimuksen aikana. Tutkimuksen alussa lähdin selvittämään seuraavia 

yhteistyö

 

hön liittyviä asioita.  

 

1.  Mitkä ovat PSAKK:ssa vallitsevat yhteistyön muodot ja ulottuvuudet opettajuuden nä-

kökulmasta? 

2.  Minkälaisen merkityksen opettajat antavat yhteistyölle omassa opettajuudessaan? 

3.  Miten opettajat mieltävät yhteistyön merkityksen osaksi omaa opetustyötään? 
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4.  Mitkä ovat opettajuuden yhteistyön kehittämisen edellytykset organisaatiotasolta tarkas-

teltuna? 

5.  Mitkä ovat yhteistyön mahdollisuudet tukea opettajuutta? 

 

 

3.2 Tutkimukseen valitut tutkimusmenetelmäratkaisut 

 

 

Tässä kappaleessa kuvaan tutkimukseen käytettyjä metodologisia ratkaisuja sekä perustelen 

niiden valintaa. Tutkimus on aineístolähtöinen, laadullinen tutkimus. 

 

Laadullisen tutkimuksessa on tavoitteena todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Vaikka todellisuus on moninainen, on tutkimuksen pyrittävä löytämään 

ilmiölle monen suuntaisia suhteita suhteessa kokonaisuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkija ja se, mitä asiasta tiedetään muovautuvat yhteen. Laadullisella tutkimuksella on pyr-

kimys saada selville tosiasioita eikä vain todentaa totuusväittämiä. (Hirsjärvi ym. 2001, 

152) 

 

Kvalitatiiviselle aineistolla ei pyritä ilmiön tai tuloksen yleistettävyyteen. Laadullinen tut-

kimus lähtee siitä, miten yksityisessä toistuu yleinen. Yksityisen tapauksen tutkimisella  

ilmenne myös se, mikä on ilmiön ydin ja mikä taas on yleistettävissä tarkasteltaessa asiaa 

yleisellä tasolla. (Hirsjärvi, ym. 2001, 169). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tämän 

ryhmän kautta PSAKK:n opettajien yhteistyön ydin, ei etsiä yleistettävästi, millaista on 

yhteistyö koko kuntayhtymässä. 

 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu myös kulttuuritutkimus. Kulttuuritutkimuksen teoreetti-

nen näkökulma lähtee siitä, että sosiaalinen merkitys ei ole vain joittenkin ominaisuus. To-

dellisuus on kokonaan sosiaalisesti konstruoitunut, rakentunut merkitystulkinnoista ja tul-

kintasäännöistä, joiden nojalla ihmiset orientoituvat arkielämään. Tämän tulkintana todelli-

suus määrittyy ihmiselle sen käytäntösuhteen kautta, joka hänellä on maailmasta. (Alasuuta-

ri 1999, 60). Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään juuri sitä todellisuutta, jota opettajat 

tuntevat yhteistyöstä. 

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena saada syvällistä tietoa opettajien kokemuksista, jotka 

liittyvät yhteistyöhön. On luonnollista, että sen tutkimisen  menetelmät tukevat tutkittavaa 
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ilmiötä; yhteistyötä. Laadullinen tutkimus ja ymmärtävän tieteen näkemys tunnustaa ihmi-

sen subjektiivisuuden. Induktiiviseen ajatteluun pohjautuen on mahdollista kehittää teorioita 

käytännön todellisuudesta ja ihmisten eletyistä kokemuksista. Ymmärtävän tieteen näkö-

kulmasta yksilön kokemukset ovat se perusta josta tieteellinen tieto johdetaan. (Krause & 

Kiikkala 1996, 16, 20). 

 

Tutkimukseni lähtökohtana on aineistopohjainen (grounded tehory in data) teoria. Aineisto-

lähtöisyydessä tutkija pyrkii löytämään selityksiä tutkittavan ilmiön omassa kontekstissa ja 

muodostamaan teorian, käsitteistön ja kategoriat itsestään. Teoriaa muodostettaessa hän 

seurustelle muiden teorioiden kanssa. Oman teoriansa kautta hän ikään kuin keskustelee 

muiden tutkijoiden kanssa. (Syrjälä ym. 1996, 123). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistolähtöisyys on induktiivista. Yksittäisistä ilmaisuista 

päädytään yleisiin merkityksiin. Tutkijan omakohtainen sekä ilmiön että tutkittavien tunte-

minen auttavat tutkijaa sekä ilmiön ymmärtämisessä että selittämisessä. Onnistuneen kvali-

tatiivisen tutkimuksen edellytyksenä on aineiston perinpohjainen tunteminen. Tutkijalta 

edellytetään tässä riittävää herkkyyttä, jotta saadaan aikaan tarpeeksi kattava ja integroitu 

teoria. (Hirsjärvi ym.1997, 253). Tutkittava ryhmä on tutkijalle tuttu samoin kuin konteksti, 

johon tutkimus liittyy. 

 

Tutkimuksen toisen vaiheen luonne on fenomenografinen, jossa tutkija pyrkii tutkimaan 

ilmiötä ”yhteistyö” niiden käsitysten kautta, joita opettajat omina käsityksinään kertovat. 

Fenomenografinen tutkimus tutkii ilmiöitä ja käsityksiä. Ilmiö ja käsitys ovat fenomenogra-

fille saman asian kaksi puolta. Ilmiö rakentaa aktiivisuudellaan käsityksen  ihmisen sisäises-

tä ja ulkoisesta maailmasta. Ilmiön ja käsityksen samanaikaisuuden tähden ne ovat erotta-

mattomia. Kokemus syntyy subjektin ja objektin suhteesta, jolloin käsitys on samalla sekä 

subjektiivinen että objektiivinen kokemus eikä kuva ulkoisesta todellisuudesta. (Syrjälä ym. 

1996, 116). 

 

Ihmisen kieli on ilmaisun ja ajattelun dokumentoija. Fenomenologinen tutkimus pitää  

ihmistä tietoisena olentona, joka tietoisesti rakentaa käsityksiään ilmiöstä ja osaa sen kielel-

lään ilmaista. Siksi fenomenologisessa tutkimuksessa ei keskitytä ihmisen ulkoiseen tark-

kailuun tai  pinnallisten responssien keräilyyn vaan vuorovaikutteisuuteen, jossa pyritään 

selvittämään hänen tietoisuutensa. (Syrjälä 1996, 121-122). Avoin verkko-keskustelu, jossa 

tilanteen ja ajan sai jokainen itse määritellä toisaalta tuki yksilön vapautta oman tilanteen 
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mukaiseen tulkintaan ja toisaalta tuki yhteistyön funktiota. Tutkimuksessa käytetyt mene-

telmät sähköpostiviesti sekä verkkokeskustelu ovat poikkeavia perinteiselle keskustelulle, 

mutta ovat keskustelun tätä päivää. Tässä mielessä tutkimukseni liittyy keskusteluanalyy-

siin, puhumisen sijaan onkin kirjoitettu teksti.  

 

Tämän tutkimuksen keskustelua voidaan pitää myös ryhmäkeskusteluna, koska verkko oli 

avoin vain keskustelijoille ja tutkijalle. Ryhmäkeskustelu tuottaa erilaista aineistoa kuin 

yksilöhaastattelu varsinkin jos kysymyksessä on arkielämästä luonnollinen ryhmä (Alasuu-

tari 1999, 151-152). Keskustelusta suodattuvat pois haastateltava- haastattelija asetelma, 

tutkija jää taustalle ja keskustelijat alkavat kysellä ja vastailla toisilleen vapaasti pohtia il-

miötä ja ehkä kiistelläkin. Ryhmäkeskustelun ansioina voidaan pitää sitä, että siinä yksilöt 

saa keskustelemaan sellaisista asioista, jotka kenties muuten jäävät itsestäänselvyyksiksi tai 

muuten ulkopuolelle keskustelun.(emt.) 

 

Keskustelu avartaa omaa näkemystä ja saa  siten kenties aikaan oppimista ja muutosta 

omissa näkemyksissä, jotka hyödyntävät koko kuntayhtymän yhteistyökäytänteitä. Tältä 

osin tämä tutkimus noudattaa myös toimintatutkimuksen suuntausta. 

 

Tapaustutkimuksella (case study) kuvataan tutkimuskohteen valintaa vaikka se tuodaan 

esiin tutkimuksen metodien valinnan yhteydessä. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus ei 

toteudu Syrjälä ym. (1996,10-12) kuvaaman Yin (1983,23) määritelmän mukaan siltä osin 

kuin Yi määrittelee tapaustutkimuksen tietojen hankinnan, joka tapahtuu moninaisia hankin-

tatapoja hyväksikäyttäen.  Mutta noudattaa Yin kuvaamaa tapaustutkimukseen kuuluvaa 

piirrettä, jossa tutkimus tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivia ihmisiä tietyssä ympäristös-

sä. (emt.) 

 

Edellä kuvaamani tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat sekä lähtökohdat kuvaavat tutkimuk-

sen luonteeksi tietoisuuden merkitykset, jolloin laadullinen tutkimus on perustelua. Varto 

(1992, 55) on ilmaissut merkityksen käsitteen seuraavasti: ”merkitykset ovat aina jo läsnä, 

kun ihminen on läsnä”. Merkitykset ovat riippuvaisia niitä antavien ihmisten kulttuuri- ja 

ympäristökontekstista. Ilmiöillä pitää kuitenkin olla riittävällä tavalla yhdenmukaisuuksia, 

jotta yhteinen ymmärrys olisi mahdollinen. (Eskola & Suoranta, 2000, 45).  

 

Tutkimukseni aineisto on taustaltaan sitoutunut samaan organisaatioon ja tieto rakentuu 

tutkijan intentionaalisen toiminnan kautta tutkimuskohteesta saatavina merkityksinä. Merki-
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tys on tutkimuskohteessa esiintyvän tutkimuskohteen laatu. Merkityksien kautta tutkija pyr-

kii kuvaamaan tutkimuskohteensa niin, että muutkin ymmärtävät, mistä on kysymys. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tutkija saa tutkimuskohteen laadut merkityksinä, joiden avulla 

tutkija ymmärtää tutkimuskohteensa. Näin tutkijan ja tutkimuskohteen suhde  syntyy merki-

tyssuhteina. (Varto 1992, 55-57). Yksittäisten opettajien käsitykset yhteistyöstä selittyvät 

empiirisellä aineistolla, jonka analyysin kautta syntyy loogisia syitä, tarpeita ja tapoja ja 

niin edelleen. 

 

Teoreettiselta perustaltaan voidaan tätä tutkimusta pitää myös hermeneuttisena, empiirisenä 

tutkimuksena, joka sisältää refelektiivisen otteen tulkinnassa. Kvalitatiivinen tutkimus ete-

nee spiraalimaisesti kohti syvempään ilmiön tulkintaan. (Siljander 1988, 118).  

Myös tässä tutkimuksessa tutkija on joutunut reflektoimaan aineiston analyysin kohdalla 

sekä muuttamaan ennakkokäsityksiään. 

 

Hermeneuttinen tulkintaote pyrkii ymmärtämään ihmistä paremmin kuin hän itse ymmärtää. 

Ymmärtäminen voidaan nähdä myös ongelmallisena, jos sen kautta lähdetään ”mestaroi-

maan” toisen sanomaa tai käytöstä. Seiffer (1992,25) kumoaa tällaisen väitteen korostamal-

la, että ymmärtämisellä pyritään vain siihen, että toisen ihmisen tiedostamattomana esittämä 

ajatus tai ”ymmärrys” pyritään tuomaan tietoiseksi. (Syrjälä ym.1996, 152). 

Kvalitatiiviseen aineistoon voidaan myös soveltaa määrällistä analyysiä. Vaikka se ei ole 

paras tapa analysoida laadullista aineistoa, sillä tavalla voidaan saada jonkinlaista tuntumaa 

tekstimassasta ja näin päästä analyysin alkuun (Eskola & Suoranta 1996, 164). Tämän työn 

analyysi alkaa kvantifioinnilla, juuri edellä esitettyyn perustuen. 

 

Analyysillä on alunperin tarkoitettu jonkun kokonaisuuden osiin hajoittamista ja synteesillä 

vastaavasti yhdistelemistä tai kokoonpanemista (Niiniluoto 1992, 156). Tässä tutkimuksessa 

esiintyvät molemmat aineiston käsittelytavat.  

 

Humanistisessa ihmiskäsityksessä ihminen on osa sitä kulttuuria, jossa hän elää noudattaen 

niitä lakeja, joita yhteisössä on. Hän tunnistaa menneisyytensä sekä hän pystyy vaikutta-

maan tulevaisuuteensa. Tärkeintä on, miten ihminen kokee tilanteensa. Humansimi uskoo 

ihmiseen, inhimilliseen kasvuun ja kehittymiseensä sekä vapauteen ja vastuuseen. (Hirsjärvi 

1985, 149-160). 
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Esiymmärrystäni ohjaa monen vuoden käytännön työ- sekä henkilöhistoriani, jota ohjaa 

humanistinen ihmiskäsitys,  konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuva, mutta myös 

kaikkia muitakin oppimisnäkemyksiä laaja-alaisesti tarkasteleva oppimiskäsitys.  Lisäksi 

uskon kohteen ja tarkoituksenmukaisuuteen perustuvaan oppimistyylimalliin, sekä avoi-

meen ja tasa-arvoiseen työilmapiiriin tukeutuva johtamiskäsitykseen. Lisäksi uskon ihmisen 

perustaltaan olevan varsin sopeutuva ja myönteinen niin elinikäiseen oppimiseen kuin muu-

tokseen, jos vain perustarpeemme, turvallisuus on aina henkilökohtaisesti hallinnassamme. 

Rauhalan mukaan (1992) tutkijan ihmiskäsitys tulee kyllä ilmi jo tutkimusmenetelmien 

rajaamisessa tietynlaisten todellisuuksien tavoittamiseen. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

 

Seuraavaksi kuvaan tutkimusprosessin sen vaiheiden mukaisesti. Aluksi kuvaan tutkittavan 

ryhmän, sen valinnan ja aineiston rajauksen sekä perustelun molemmille prosesseille. Sen 

jälkeen selvitän analyysin suorittamisen vaiheittain. Kappaleessa 5, tutkimustulosten yhtey-

dessä, kuvaan analyysiprosessin sisällöllisen toteuttamisen. 

 

 

4.1 Tutkittava ryhmä ja aineiston rajaus 

 

 

Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymässä alkoi tammikuussa 2002 

opettajuuden kehittämisprojekti eli OKE-hanke, jonka osallistujia tutkittava ryhmä on. 

Hanke kestää toukokuulle 2003. OKE-hankkeessa on mukana myös työelämän edustajia 

sekä hallinnon henkilökuntaa, yhteensä 38 (aloitushetkellä 16.1.2002).  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston koolla ei ole merkitystä tutkimuksen onnistumiseen, 

oleellista on sen kattavuus sekä sen teoreettinen merkitys tutkimusongelmaan. (mm. Eskola 

& Suoranta 1996, 60-61). Tämä tutkimusidea syntyi OKE-hankkeen myötä ja hankkeeseen 

osallistujat tuntuivat oikealta ryhmältä yhteisen, luonnollisen kontekstin (OKE-hanke) mu-

kaan. Rajasin työni koskemaan vain hankkeessa mukana olevia opettajia, jotta aineistoni ei 

olisi laajentunut ja hajonnut liikaa. Tähän päätökseeni vaikutti myös teoriaan tutustuminen, 

josta selvisi, että juuri aineistolähtöisen analyysin keskeinen asia on korpuksen rajaus, jotta 

analysointi on mielekästä ja järkevää (Eskola & Suoranta 1996, 19).  

 

Tutkittava ryhmä koostuu siis Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhty-

män eri koulutusalojen 20:stä opettajasta (N=20). Ryhmään kuuluu sekä miehiä kolme (3) 

että naisia (17), ikäjakautuma 30-57 vuotta. Koulutukseltaan opettajat ovat myös hyvin he-

terogeenisiä. Suurin osa on ammatinopettajia opistoasteen tai korkeakoulun pohjalta, yksi 

(1) on lisensiaatti (nainen). Opettajan pätevyys on yhtä lukuun ottamatta kaikilla, samoin 

vakituinen työsuhde; joko virka tai vakituinen toimi. Opettajat toimivat sekä ammatillisen 

instituutin että ammattikorkeakoulun opettajina, tiimijohtajina ja työelämäpalvelujen palve-

luksessa. Ammattialat, joita opettajat edustavat ovat sosiaali- ja terveysala (12), matkailu- ja 
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ravitsemisala(4), tekniikka(1), muotoilu(2) ja liiketalous(1). Tässä tutkimuksessa en kuiten-

kaan ota taustamuuttujiksi eri aloja, ikää, koulutusta tai muuta sellaista, vaan opettajat ovat 

yksi tutkittava ryhmä.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi tarkistaa tutkimusta toistamalla (Syrjälä, ym. 

1996, 130). Syrjälän mukaan tutkija itse on tutkimusmittarina teoreettisen perehtyneisyyten-

sä ja prosessin intersubjektiivisuuden perusteella. Uusi tutkimus tuo uuden suhteen tutkijan 

ja tutkittavan vuorovaikutukseen, muotouttaa uudelleen ongelman, aineiston rakenteen ja 

merkityksien tulkinnan.(emt.) Taustatietoja siitä, mikä on keskustelijoiden sukupuoli tai 

arvoasema ei oteta analyysiin, ellei sillä ole millään tavalla vaikutusta keskusteluun. 

(Alasuutari 1999, 166-177)  

 

Tutkimuksen luotettavuuden saamiseksi, koskien toistettavuutta on tutkijan tehtävä seikka-

peräinen kuvaus prosessista. Kuvauksessa tulee ilmetä lähtökohdat. Niiden liittyminen tut-

kimusongelmiin, tutkimushenkilöt - tilanne, aineiston keruun ja tulkintaprosessin periaatteet 

ja kulku. Merkityksen tulkintaa tulee todentaa esimerkein. (Syrjälä, ym. 1996, 130-131). 

 

Menetelmien valinnassa on otettava huomioon myös eettiset asiat. On otettava huomioon 

kohde, aika, lupa-asiat ja luottamuksellisuus. (Hirsjärvi ym. 2001, 173). Tutkimukselle sain 

luvan kuntayhtymämme henkilöstöjohtajalta. Ryhmän valinnassa oli tavoitteena myös saa-

vuttaa sellainen otos opettajakunnasta, jolla olisi jo yhteinen tavoite, joka tuki tutkittavaa 

ilmiötä. Ryhmä antoi myös suostumuksensa tutkimukselle. 

 

Valitsin tämän ryhmän siksi, että hankkeen liikkeelle lähtö syntyi tarpeesta tehdä yhteistyö-

tä kuntayhtymän sisällä sekä yhteistyötä sisältä ulospäin ja samalla kehittää opetustyön toi-

mintamalleja ja parantaa opetuksen laatua. OKE-hankkeen tavoitteet ovat kolmitahoiset, 

joissa kaikissa lähtökohtana on yhteistoiminta ja yhteistyö: 1. Tulosalueiden välisen yhteis-

työn kehittäminen, 2. Koulutuksen ja ympäristön yhteistoiminnan laajentaminen ja kehittä-

minen, 3. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Koska lähtökohta hankkeeseen on yhteistyö, on aivan luonnollista, että heti hankkeen alka-

essa on syytä miettiä omaa yhteistyötapaansa, muotoja jne. Näin ollen olettamuksena oli, 

että ryhmä on orientoitunut teemaan ”yhteistyö” ja on valmis tutkittavaksi ryhmäksi. Tutkit-

tavan ryhmän suostumuksen pyysin ensimmäisenä koulutuspäivänä, jolloin myös esittelin 

oman tutkimukseni sekä Matti Meriläinen oman toimintatutkimuksensa.  
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Seuraavana muutamia tutkimukseen liittyviä kirjallisuuden viitteitä, joista sain lisävahvis-

tusta tutkittavan ryhmän rajaukseen ja sen oikeellisuuteen kyseessä olevaa tutkimusongel-

maa ajatellen. 

 

Eskolan & Suorannan (1996, 13) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään usein varsin 

pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti.  

Harkinnanvaraisessa otannassa on kysymys tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa vah-

vat teoreettiset perustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa. Harkinnanvaraisen 

otannan sijasta puhutaan myös harkinnanvaraisesta näytteestä erotukseksi tilastollisesta 

otannasta.(emt.) 

 

Kaikki empiiriset, laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia  (Eskola & Suoranta 1996, 

65). Niiden perusteella ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yleistyksiä kuten esimerkiksi 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa yleensä on. Sen tähden tutkittavan ryhmän olisi jollain 

tavalla muodostettava kokonaisuuden, tapauksen.  

 

Eskola & Suoranata (1996, 65-66-) esittää Sulkusen (1990, 272-273) viitaten, että yleistet-

tävyyden kriteeriksi nousee hyvin koottu aineisto, jonka kokoamisessa on huomioitava mm. 

seuraavaa: tutkittavilla (esimerkiksi ryhmällä) on suhteellisen samanlainen, ainakin hetki-

nen kokemusmaailma, että he omaisivat tutkimusmaailmasta tekijän tietoa ja olisivat kiin-

nostuneita itse tutkimuksesta (emt.). 

 

Toimintatutkimuksen peruselementteinä on juuri tietty yhteisö, tietty ilmiö johon odotetaan 

parannusta sekä tutkijan mukanaolo toiminnassa (hankkeessa) eli hän on osa koko projektin 

toiminatatutkimusta. 

 

Voidakseni tutkijana ymmärtää tutkimuskohdettani, minun on hankittava siitä mielellisiä 

sisältöjä, joiden pohjalta voin kuvata tutkimuskohteen merkitykset. Kyseessä on yksilölli-

sesti koettu ilmiö, jonka tutkiminen edellyttää sitä, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt 

voivat kertoa omalla tavallaan ja kiellellään niistä kokemuksistaan ja käsityksistään, joita he 

tutkittavaan ilmiöön liittävät. (Rauhala 1992). 
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4.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

 

Tutkimukseni käynnistyi syksyllä 2002 perehtymisellä aihepiiristä tehtyihin tutkimuksiin ja  

niissä käytettyihin metodologisiin ratkaisuihin. Kun aihe ei ollut vielä kovin rajautunut, 

kirjallisuutta oli runsaasti. Perehtymisen ja aiheen pohdinnan jälkeen määrittelin itselleni 

tutkimukseen liittyvät tavoitteet ja niihin tutkimusongelmien hahmotelman. Samalla pohdin 

erilaisia aineiston keruumenetelmiä. Neuvottelin tutkimuksesta, sen toteuttamisesta OKE-

hankkeen ohjausryhmän kanssa (kuulun itse ohjausryhmään), sekä Matti Meriläisen kanssa 

saadakseni kokonaisuuden haltuuni.   

 

Koska tutkimukseni kulkee rinnakkain OKE-hankkeesta tehtävän toimintatutkimuksen 

kanssa neuvottelin aineistosta vielä Matti Meriläisen kanssa. Päädyimme tutkimuksen aloit-

tamisessa käyttämään alkukartoitusta, jossa tutkittava ryhmä kuvaa seuraavia asioita: omia 

yhteistyöhön liittyviä työkäytänteitään omassa arjessaan. Tällä tehtävällä halusimme sitoa 

ryhmän paitsi tutkimukseen myös koulutuksen keskeiseen teemaan yhteistyö. 

 

Alkukartoitus ja sitä seurannut sähköpostivastaus muodostavat ensimmäisen osan tutkimus-

aineistoani. Kutsun tätä vaihetta nimellä yhteistyökäytänteet. Alkukartoituksen tavoitteena 

on saada esitietoa tutkittavien käsityksistä sekä orientoida tutkittavaa ryhmää yhteistyöhön  

sekä tutkimukseeni. Näiden esikysymysten avulla laadin myös myöhemmin toteutettavan 

verkkokeskustelun aloituskysymyksen.  

 

Toisen vaiheen tutkimusmenetelmäksi valitsin verkkokeskustelun kautta tutkittavien oman 

kirjallisen kuvauksen. Keskustelua voidaan pitää osittain fenimenologisen tradition mukai-

sena. Sitä käytetään ihmisten interaktiotilanteissa tuottaman intersubjektiivisen käsityksen 

tulkintaan, mistä on kysymys. Näin tarkoituksena on sulkea pois ihmisten arkiajattelun  

tarkoitusperiä ja motiiveja siitä, mitä he sanovat tai miten käyttäytyvät. Näin pyritään mini-

moimaan ihmisten arkiajattelua resurssina. 

 

Keskusteluanalyysin tavoitteena on olla empiirinen, tieteellinen tutkimusohjelma, joka kes-

kittyy luonnollisessa tilassa olevaan interaktioon.  (Alasuutari 2000, 168-169). Keskustelu-

analyysin tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ihmisten arkitoimintaa tarkan kielen käytön 

analyysin avulla (Eskola & Suoranta 1996, 188). 
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Keskusteluanalyysin selkeä etu on se, että se etenee todella induktiivisesti, tuottaen luotet-

tavaa, positiivista tietoa. Keskusteluanalyysin soveltaminen sosiaaliseen ja kulttuurellisen 

ilmiön tutkimisen edellyttää sen sijoittamista laajempaan kontekstiin. (Alasuutari 2000, 

171). Tämän tutkimuksen kontekstin liiallinenkin laajuus selittyy osaksi edellämainitusta 

vaateesta, joka teoriaan tutustumisen kautta selkeni. 

 

Verkkokeskustelun etu yleiseen keskusteluun ja haastatteluun on selkeästi se, ettei se vält-

tämättä pakota vastaamaan vain tiettyyn asiaan tai jonkun esittämäänkin kysymykseen, vaan 

siinä voi itse määrittää, mitä sanoo ja miten. (vrt. Eskola & Suoranta 1996, 195). Oletta-

muksena on, että näin keskustelija pystyy rehellisempään ja aidompaan asian tulkintaa. 

 

Verkkokeskustelun valintaan vaikuttivat siis monet tutkimuksen taustatekijät. Ensinnäkin se 

antoi keskustelijoille vapauden valita hetki ja paikka sekä vapautti heidät tarkasti institutio-

naalisen keskustelun formaatista. Verkkokeskustelussa asia pysyy asiana, eli siihen sano-

maan sekä sen vaikuttavuuteen, jonka kukin ilmaisee, ei vaikuta henkilöiden ryhmätilanne 

tai yksilöiden non-verbaalisen viestinnän osuus. Yleisesti on esitetty tutkimustuloksia, jotka 

osoittavat sanattoman viestinnän osuuden sanomassa (Eskola & Suoranta 1996, 189). Näin 

voidaan analysoida vain kirjoitettuja merkityksiä, ja niiden asiayhteyttä sekä esimerkiksi 

keskustelun syvyyttä. Keskustelulla verkossa on kuitenkin dialogian tuoma ulottuvuus omi-

en näkemysten laajenemisesta sekä mahdollisuudesta ottaa kantaa sellaiseen ilmiön ulottu-

vuuteen, joka ei tulisi ilmi esimerkiksi pelkän oman tarinan tai kertomuksen muodossa.  

 

Lisäksi yhteistyö asiana edellyttää toisen ja toisten osapuolien huomioimisen, joten jo asian 

lähtökohdat puoltavat keskustelevaa aineiston keruuta. Keskustelun aikaansaaminen ilman 

pakotetta tietystä ajasta ja paikasta vapautta osallistujat omakohtaiseen ja vapaaseen tulkin-

taan. Verkko mahdollisti pidemmän keskustelun aikavälin, jolloin mahdollisimman moni 

voi osallistua. Koska  tutkimuskyselyn tavoitteena oli pohtia yhteistyötä,  katsoin sen selvit-

tämisen parhaan keinon ilmentävän yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi verkkotekniikan uutuus 

viehätti kokeilemaan myös sen suomia mahdollisuuksia tutkimuksessa. Tätä osaa tutkimuk-

sessani kutsun tutkimuksen verkkokeskusteluaineistoksi: Yhteistyön kehittymissuuntautu-

neisuus. 

 

Verkkokeskustelussa myös tutkijan rooli voi pysyä taustalla. Näin tutkija ei omalla tutkijan 

roolillaan eikä mahdollisella johdattelullaan pysty ohjaamaan keskusteljoiden mielipiteitä 

vaan ilmiön käsittely, eteneminen sekä tuotos syntyy keskustelijoiden vuorovaikutuksesta. 
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Näin päästään mahdollisimman lähelle objektiivista aineistoa. (mm. Ihanainen 2002, 161-

164). 

 

Seuraavassa vaiheessa määrittelin alustavat tutkimusongelmat sekä tutkimusmenetelmien 

mukaiset tavat hakea vastausta ongelmiin aineiston keräämisellä. Edellä olen jo esittänyt 

perustelut kahdelle keskeiselle menettelylle, tässä vaiheessa tarkistin kysymysten asettelun, 

aikataulun sekä ohjeistuksen. Seuraavassa kaaviossa selvitän tutkimusprosessin vaiheittain, 

sekä kunkin vaiheen tehtävän. 

Tutkimusten tulokset: 
1. Opettajien yhteistyö työyhteisössä: yhteistyön tasot ja vuorovaikutuksen tasot
2. Opettajien kuvaaman yhteistyön mahdollisuudet ja organisaation luomat edellytykset yhteistyölle

Tutkimusanalyysi (syksy 2002, kevät 2003):
1. Sähköpostiaineisto:opettajien yhteistyökäytänteet
2. Verkkokeskusteluaineisto: yhteistyön kehittymissuuntautuneisuus

Aineiston käsittely - 
Teoriaan tutustuminen -
Aineiston rajaus (kesä 2002)

Verkkokeskustelu  (6.2. - 31.3.2002): yhteistyön kehittymissuuntautuneisuus
6.2.2002 18.2.2002 27.2.2002
(Liite 2)

Esikysely ja sähköpostikysely (16.1. -  31.1.2002)
Yhteistyökäytänteet
(Liite 1)

Tutkittavan ryhmän valinta:
OKE-hankkeessa mukana olevat opettajat

Ongelma:
PSAKK:n opettajien kokemukset yhteistyöstä

 

Kuvio 6 Kaavio tutkimusprosessista. Aineiston keruu- ja analyysivaiheet. 

 

Tutkimusaineiston keräämisessä on erotettavissa kolme erilaista vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa OKE-hankkeen käynnistymispäivänä 16.1.2002 kerroin pro-gradu 

suunnitelmastani sekä siitä, mistä tutkimus alkaa sekä miten se etenee. Matti Meriläinen 

esitteli toimintatutkimuksen, joten osallistujat saivat näkemyksen tutkimuksen tavoitteiden 

kokonaisuudesta sekä siitä, mikä on minun tutkimukseni osuus tuosta kokonaisuudesta.  
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Ensimmäisenä koulutuspäivänä (16.1.2002) päivän teemana oli mm. yhteistyö ja tiimityö. 

Päivän lopuksi jokainen sai tehtäväksi kuvata paperille yhteistyökäytänteitä omassa työs-

sään vastaamalla seuraavaan kysymykseen: ” Kuvaile vallitsevia työtapoja /työkäytänteitä 

omassa työyhteisössäsi (työtiimissäsi?). Kenen ja minkä tahojen kanssa teet yhteistyötä, 

milloin, miten, miksi jne?” (liite 1). Tehtävän tavoitteena oli saada osallistujat sitoutumaan 

päivän teemaan sekä samalla yhteiseen hankkeeseen, jossa he nyt olivat mukana. Paperit 

kerättiin seuraavana päivänä. Opettajilta puuttui yhden vastaus, vastauksia tuli yhteensä 19,  

N=20. 

 

Toisessa vaiheessa seuraavana päivänä (17.1.2002) annoin saman tehtävän kotitehtäväksi 

siten, että se tuli lähettää minulle sähköpostilla kahden viikon sisällä eli 31.1.2002. Vasta-

uksia palautui opettajilta yhteensä 19, N=20. Käytän tutkimuksessani tästä sekä kirjallisesta 

että sähköpostiaineistosta nimitystä: Yhteistyökäytänteet. 

 

Tässä vaiheessa oli tavoitteena saada kaikki sähköpostivastaukset verkkoon, jossa käytäisiin 

myös yleiskeskustelua yhteistyöstä. Teknisen vaikeuksien vuoksi suunnitelma ei toteutunut 

sovittuna aikana, joten luovuin siitä kokonaan. 

 

Nämä kaksi vaihetta olivat tuottaneet aineistoa, jonka perustella selvitin opettajien yhteis-

työhön liittyviä teknisluontoisia asioita; yhteistyön muotoja, tahoja, välineitä, syitä ja tois-

tuvuuksia. Tätä vaihetta voi kuvata aineiston kvantifioimiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli 

lisäksi selvittää opettajien arkikokemuksia yhteistyön tekemisestä omassa työssä heidän 

oman kertomuksensa perusteella. Jotta aineistosta tulisi mahdollisimman monipuolinen ja 

yhteistyön eri näkökulmia tarkasteleva, katsoin keskustelun olevan sopivin vaihtoehto. 

Edellä olen perustellut syitä metodien valintaan. 

 

Kolmannen vaiheen  muodosti siis verkkokeskustelu, joka jakaantui taas kolmeen vaihee-

seen a-c. 

a.  6.2. Avasin verkkokeskustelun. Tavoitteena oli selvittää, mistä yhteistyö on saanut 

alkunsa? Asiasta lähetettiin vielä kaikille tieto sähköpostilla, jotta jokainen olisi osannut 

ottaa osaa keskusteluun. Samalla lähti verkkoon myös materiaalia yhteistyöstä ja tiimiy-

tymisestä, josta myös tiedotettiin.  
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b.  18.2. katsoin, että keskustelu kaipaa lisäkysymyksiä, jotta päästäisiin kokemuksiin yh-

teistyöstä ja sen kehittymisestä niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Tavoitteena oli 

saada esille kokemuksia yhteistyön muutoksista ja kehittymisen tuloksista. 

c.  27.2. Koska keskustelu ei ollut ottanut kantaa yhteistyön hyödyistä ja se kiinnosti minua 

kovasti jokaisen omakohtaisena kokemuksena halusin tuoda sen erityisesti keskustelu-

foorumiin. Tavoitteena oli selvittää, miten opettajat kokivat yhteistyön tuoman hyö-

dyn, vai kokivatko he siitä olevan hyötyä? (kaikki kysymykset liite 2). 

 

Kuten jo ennakkoon varauduin, aikataulu ei pitänyt. Itse tutkimukselle siitä ei mielestäni 

aiheutunut mitään ongelmaa, eikä tuloksien osalta voi tulkita viivästymisen aiheutuvia muu-

toksia. Ehkä omaan mielialaani se hieman vaikutti sekä siihen, että en pystynyt hiihtolomal-

la pureutumaan vastausten kokonaisuuteen.  

 

Lopetin keskusutelun 30.3.2002, jolloin olin saanut kaikkiaan 54 keskusteluvastausta, kaik-

kiaan 15 opettajan osallistuessa keskusteluun, N=18. Vastaajien määrän vähenemisen yksi 

syy on se, että kaki opettajaa oli luopunut ja kaksi oli luopumassa OKE-hankkeessa mu-

kanaolosta. 

 

 

4.3 Tutkimusaineiston analyysi 

 

 

Tässä kappaleessa analysoin aineiston aineistonkeruuvaiheittain kuvaten niistä saadut ryh-

mitetyt tulokset. Aluksi analysoitavana on aineisto  sähköpostiaineisto; Yhteistyökäytänteet 

sekä sen keskeiset tulokset (5.1, 5.1.2 ja 5.1..3) Seuraavassa vaiheessa analysoin verkko-

keskuteluaineistoa; Yhteistyön kehittymissuuntautuneisuus (5.2, 5.2.1 ja 5.2.2). Lopuksi 

edellämainittujen aineistojen tuottama synteesi, tutkimuksen tulos; opettajien kuvaamien 

yhteistyön mahdollisuuksien ja organisaation luomat edellytykset yhteistyölle  (5.3.). 

 

Analysoinnin aloittaminen tuntui aluksi erittäin hajanaiselta, koska aineisto oli varsin jäsen-

tymätöntä. Saatuani aineiston koottua kirjalliseen muotoon, jouduin lukemaan sen hyvin 

moneen kertaan, ennen kuin sain jonkinasteista analyysin perustaa. 

 

Aineiston keräysvaiheessa ja kerätyn aineiston analyysivaiheessa olisi löydettävä mahdolli-

simman paljon hyviä miksi-kysymyksiä, jotta lopullisessa aineistoanalyysissä olisi valintaa. 
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Yksikertaisimmat ja aiemmin esitetyt ratkaisut sekä aineiston perusteella mahdottomat vas-

taukset tulisi jättää pois. Tämä on monesti vaikeaa, koska uusien selvitettävien kysymysten 

löytyminen varsinkin tutkijaa lähellä olevasta kulttuurista tuntuu liian itsestäänselvää. 

(Alasuutari 1999, 217-218). 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ajattelun sisäisistä yhteyksistä muodostetaan teoreetti-

seen ajatteluun perustuvia kategorioita. Kategorioiden muodostamisessa ei ole olennaista se, 

kuinka monta ilmaisua sitä tukee vaan niiden laadullinen erilaisuus tai edustettavuus. Tar-

koituksena on saada mahdollisimman paljon merkitysluokkia kuvaamaan tutkimushenkilöi-

den käsityksiä. Teoreettisesti kiinnostavien merkitysten määrä saattaakin olla tutkimuksessa 

varsin vähäinen, jolloin mariginaalinen ilmaisu paljastaa varsin oleellisen ulottuvuuden 

tutkittavassa ilmiössä. (Syrjälä, ym. 1996, 127) 

 

Tässä tutkimuksessa keskustelun tuottama analyysin aineisto on käsitelty yhtenä kokonai-

suutena, ilman, että siinä on otettu huomioon kysymys- vastaus- periaatetta tai keskusteli-

joiden asemaa, sukupuolta, koulutusta tms. Keskustelututkimuksessa lähdetään siitä periaat-

teesta, että analysoitavana ovat vain kaikkien keskustelijoiden kuultavissa ja nähtävissä 

olevat havainnot. Taustatietoja siitä, mikä on keskustelijoiden sukupuoli tai arvoasema ei 

otatat analyysiin, ellei sillä ole millään tavalla vaikutusta keskusteluun. (Alasuutari 1999, 

166-176). 

 

Ensimmäisen tutkimusvaiheen; sähköpostiaineiston  vastaukset olivat sekä kirjallisina, lä-

hinnä ranskalaisin viivoin työstettyinä koonteina sekä lähes samansisältöinen aineisto auki-

kirjoitettuina sähköpostivastauksina. Yhteensä vastauksia sain 20 opettajalta N=20. Toisen 

tutkimusvaiheen, verkkokeskustelun aineistokokonaisuuden muodostivat 15 opettajan tuot-

tama verkkokeskustelun materiaali yhteensä 54 kpl. 

 

Perinteisesti laadullisessa tutkimuksissa on keskitytty etsimään yhtäläisyyksiä ja eroja. Uu-

den analyysisuuntauksen mukaisesti etsitäänkin eroja ja moninaisuuksia (Eskola, Suoranta 

2000, 139). Kieli on sosiaalisen todellisuuden neutraali heijastaja, tuote, samalla kun se itse 

tuottaa tätä todellisuutta. Tekstit muodostavat jonkin version asioista; funktioita ja rakenta-

vat samalla versioita sosiaalisesta todellisuudesta. (emt.). 

 

Tehokas tapa lähteä analysoimaan aineistoa on etsiä esimerkiksi miksi kysymyksillä norme-

ja. Yksi ilmenemiskeino on esimerkiksi selittely ja puolustelu. Toisaalta se voi olla kielto tai 
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käsky, nuhtelu tms. Normien löytäminen ilmentää aina ristiriidan esilletulemista. Yksilö voi 

esimerkiksi tietää mahdollisuudestaan toimia toisin ja tunnustaa itsessään tuon halun tai 

haluaa korottaa mieltymystensä mukaisen käyttäytymisen statusta esittämällä sen moraalis-

ten periaatteiden mukaisena (Alasuutari 1993a; 9-20; 169-180).   

 

Sähköpostin tuotos oli suhteellisen selkeää ja sen analysointitavan löytäminen muodostui 

melko pian. Aineisto koostui lähinnä selvistä luetteloista ja määreistä, joiden luokittelu 

kvantitatiivisesti tuntui luontevalta ja se antoi selkeän lähtökohdan koko työlle. Sen sijaan 

toinen, verkkokeskusteluaineisto, oli kovin hajanaista ja alkuun pääseminen edellytti sekä 

useaan kertaan lukemista että erilaisten luokittelumallinen kokeilemista. Löydettyäni 

Straussin ja Corbin (1990, 99) luoman mallin aineistolähtöisen teorian paradigmamallista 

aloin päästä alkuun. Sovelsin kyseessä olevaa mallia aineiston kokonaisuuden analyysin 

hahmottamiseksi. 

 

1.  Kausaaliehto (causal conditions) - tapaus/tapahtuma, jonka seurauksena ilmiö tapahtuu 

Tässä tutkimuksessa: yhteistyö kuntayhtymässämme opettajien näkökulmasta heidän 

arjessaan. (edellytetään OKE-hankkeen ideologian mukaan, on lähtökohtana tutkittavan 

ryhmän työskentelylle ryhmälle = tutkittava ilmiö) 

2.  Ilmiö(phenomenomenon) = keskeinen ilmiö/tapahtuma johon vaikutetaan. Tässä tutki-

muksessa: opettajien ymmärrys/näkemys siitä mikä on yhteistyön koh-

de/tarve/tavoite, miksi yhteistyötä tehdään ja miten. 

3.  Konteksti (context) = ne tutkittavan kohteen tai ilmiön ehdot, jotka määrittävät toimin-

nan. Tässä tutkimuksessa: opettajien kokemukset yhteistyön mahdollisuuksista hei-

dän arjessaan (resusrssit, johtajuus, organisaatio, kulttuuri = ulkopuoliset vaikuttavat 

tekijät) 

4.  Väliintulevat ehdot (intervening conditions) = niitä rakenteellisia ehtoja, jotka helpotta-

vat tai rajoittavat toiminta- ja vuorovaikutusstrategioita. Tässä tutkimuksessa: kokemuk-

sen kautta esitettyjä asioita, joita opettajat ovat tutkimuksessa tuoneet esille (opetta-

ja itse, oppilaat, työelämä, muutos)  

5.  Toiminta- ja vuorovaikutusstrategiat (action/interaction strategies). Tässä tutkimuksessa: 

näkemykset, joita opettajat esittivät yhteistyö ehdoiksi/onnistumiseksi kohdistuen 

sekä itseensä että työyhteisöönsä 
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6.  Seuraukset (consequensces) = opettajien luonnehdinta ”ihannetilasta”. Tässä tutkimuk-

sessa: näkemyksiä tulevaisuudesta, konkreettisia ehdotuksia sekä mahdollisuuksis-

ta 

 

Malli antoi selkeät lähtökohdat analyysin periaatteelle, miten analyysi lähtee liikkeelle. Se 

avasi ne perusnäkökulmat, joiden varassa pystyi jatkamaan analyysiä. Sen käyttäminen ai-

noana luokitteluna ei kuitenkaan tuntunut riittävältä, eikä antanut sellaisenaan mitään uutta 

tai tutkimusongelman kannalta selventävää tulosta. Mutta sen avulla aineisto jäsentyi ja 

alkoi saada mielenkiintoisia näkökulmia. 

 

Laadullisen tutkimusaineiston analyysissä  on ensimmäisenä vaiheena aineiston järjestämi-

nen. Aineistoa lukiessa syntyy oivalluksia, mutta ne ovat usein epäsystemaattisia, eivätkä 

jäsennä koko aineistoa. Jotta tältä vältyttäisiin, pitäisi edetä asteittain ja luottaa siihen, että 

ensimmäinen jäsennys ei ole viimeinen. Jäsennyksellä sadaan aineiston lukemisesta hel-

pompaa ja kiinnostavampaa. Avuksi voi ottaa joko valmis, teoriasta johdettu näkökulman 

tai esimerkiksi kyselyn rungon. Kolmantena  vaihtoehtona on lähteä analysoimaan aineistoa 

puhtaasti aineistolähtöisesti. Tässäkin tapauksessa tutkijalla on olemassa  etukäteistietoa ja  

-olettamuksia, mutta niiden ei anneta häiritä aineistosta itsestään nousevia teemoja. (Eskola 

& Suoranta 1996, 149-151). 

 

Tässä tutkimuksessa etenin ensin aineistolähtöisesti, ottaen sitten mukaan yllä kuvaamani 

luokittelun. Luonnollisesti analyysiäni ohjasi lukemani runsas aikaisempi tutkimusaineisto 

ja niissä esiin tulleet teoriat. Olin kuitenkin näin päässyt alkuun koodauksessa, josta syntyi 

edellä esittämäni analyysirunko. 
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Koko aineistoon tutustuminen, aineiston sisältöjen
hahmottaminen ja aineiston rajaaminen,

tuotos =  tutkimusaineisto

Ainesiton kokonaisuuden hahmottaminen; analyysin suorittamiseksi, analyysipäätökset

Yhteistyö työyhteisössä
sähköpostiaineisto

sähköpostiaineiston sisällöt: määrällisiä,
tapauskohtaisia määreitä yhteistyöstä

yhteistyö työyhteisössä: aineiston kvantifiointi;
yhteistyön muodot,tahot ja motiivit, välineet,

 ensimmäiset tutkimustulokset

vuorovaikutuksen tasot: bahavioristinen,
vuorovaikutteinen ja reflektiivinen

Yhteistyön kehittymis-
suuntautuniesuus

verkkokeskusteluaineisto

verkkokeskustelun sisällöt: kokemuksia ja
arkikäytänteitä yhteistyöstä

yhteistyön tasot: kvalitatiivinen analyysi:
1. opettajien kokemus yhteistyön kehittymisestä
2. opettaminen, työyhteisö ja sidosryhmät, johto

Yhteistyön haasteet: Tutkimustulosten synteesi;
opettajien kuvaaman yhteistyön mahdollisuudet
ja organisaation luomat edellytykset yhteistyölle

 

Kuvio 7 Tutkimusaineiston analyysikaavio 

 
Yllä oleva kuvio havainnollistaa aineiston analyysiprosessin ja sen eri vaiheet sekä niiden 

tavoitteet että keskeiset tulokset. Seuraavissa kappaleissa kuvaan yksityiskohtaisesti kaavi-

ossa olevat vaiheet ja tutkimuksen tulokset. 

 
 
4.3.1 Sähköpostiaineiston analyysi  

 

 

Tutkimukseni ensimmäinen aineisto koostui OKE-hankkeen ensimmäisenä koulutuspäivänä 

(16.1.).  annetun kyselyn vastauksista. Opettajat olivat vastanneet sähköpostilla ja kirjalli-

sesti seuraaviin kysymyksiin:  ” Kuvaile vallitsevia työtapoja/työkäytänteitä omassa työyh-

teisössäsi. Kenen tai minkä tahojen kanssa teet yhteistyötä, milloin, miten, miksi jne.?” (Lii-

te 1) Vastauksia tuli yhteensä 20, N= 20. Yksi opettaja ei ollut vastannut esikyselyyn mutta 

oli lähettänyt sähköpostilla vastauksen, samoin yksi opettaja vastasi esikyselyyn mutta ei 

enää sähköpostilla. 
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Perehdyttyäni sekä ensimmäisen päivän jälkeen kirjoitettuihin vastuksiin että sähköpostilla 

saamiini vastauksiin eroja ei juurikaan ollut itse asiassa. Ilmaisultaan sähköpostin viestit 

olivat monisanaisempia ja laajempia, mutta itse viesti pysyi lähes samana. Koska tässä vai-

heessa analyysini perustuu enemmän sanaan ja lauseeseen (vrt. seuraava kappale) ei ilmai-

sulla juurikaan ole merkitystä. Silti niputin henkilöiden vastaukset yhteen, jotta voisin niitä 

tarvittaessa hyödyntää.  

 

Esittämäni kysymys oli tarkoitettu avoimeksi ja tavoitteena oli antaa vastaajalle mahdolli-

suus omakohtaiseen kuvaukseen ilmiöstä ”yhteistyö”. Halusin selventää kysymystäni muu-

tamalla jatkokysymyksellä ja näin osittain tahtomattani ohjasin vastaajien ajatuksia. Vasta-

uksen sai jokainen kuitenkin arvioida ja kirjoittaa aivan oman näkemyksensä perusteella ja 

näin olleen itse vastaaminen oli täysin avointa. Tällä tavalla halusin selvittää, mitä on käy-

tännön yhteistyö opettajan arjessa? Mikä on se konkretia millä/missä yhteistyötä tehdään? 

Näin tavoitteena oli selvittää opettajien omakohtainen ajattelu, ja ilman johdattelevia jatko- 

tai tarkennuskysymyksiä se olisi mahdollista. Vastauksista voi tulkita, että osa vastaajista 

on lukenut kysymyksen  tarkkaan ja pyrkinyt vastaamaan kaikkiin kohtiin. Osa kuitenkin 

hajoitti vastaustaan esimerkiksi yhteistyön arviointiin, tuloksiin  ja näkemyksiin 

 

Kvantifioiminen on yksi tapa lähestyä laajaa ja hajanaista aineistoa ja saada sitä kautta sitä 

jäsentyneeksi. Kvantifioinnin jälkeen voi keskittyä analysoimaan aineistoa varsinaisilla 

laadullisilla menetelmillä kuten teemoittelu ja tyypittely. Ensimmäinen vaihetaulukoinnissa 

on analyysiyksiköiden nimeäminen (Eskola, Suoranta 1996, 164-167).  

 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt aluksi aineistolähtöisen analyysin lähestymistapaa. Au-

kikoodaukseen käytin edellisessä kappaleessa esittelemäni ensin yllä olevaa Straussin ja 

Corbin perusmallia koko aineiston osalta. Aukikoodauksella pyritään aineiston osittami-

seen, tutkimiseen, vertailemiseen, käsitteellistämiseen ja kategorioimiseen. Aksiaalikoodaus 

jatkaa näin saatujen kategorioiden liittämistä yhteen ilmiön ehtojen, kontekstin, toiminta- ja 

vuorovaikutusstrategioiden sekä seurausten perusteella. (Järvinen & Järvinen 1993, 35-37). 

  

Aloitin analyysin lukemalla koko sähköpostiaineiston useaan kertaan muutaman päivän 

väliajoin. Tavoitteenani oli muodostaa kokonaiskuva aineistosta sekä sen perusteella suorit-

taa aineiston aukikoodaus. Lopullinen koodausrunko syntyi vasta usean, vähän erilaisen 

mallin kokeilemisen jälkeen. Jotta saadaan ongelmaton ja kaikkia tyydyttävä koodaus vaatii 
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paljon aikaa ja jaksottaista lukemista ja kokeilua (Eskola & Suoranta 1996, 156-157). Tämä 

todentui tässäkin tutkimuksessa.  

 

Sähköpostilla tuotettujen vastausten perusteella voi tulkita kvantitatiivisesti laskemalla var-

sin selkeät maininnat tutkittavasta asiasta. Avoin kerronta antaa myös mahdollisuuden tul-

kintaan siitä, miten asiaa tai ilmiötä kuvataan. Tässä tutkimuksessa ongelmana on opettajien 

oma mielipide ja tunne yhteistyöstä omassa työssä. Siksi on perusteltua, että heidän sano-

maansa myös tulkitaan, jotta saadaan mahdollisimman oikeudenmukainen kokonaiskuva 

annetusta viesteistä. 

 

Jotkut opettajat olivat kuvanneet hyvinkin laveasti ja monisanaisesti yhteisyötä ja sen käy-

tänteitä. Samalla he olivat jo arvioineet ja tuoneet myös omia mielipiteitään yhteistyöstä ja 

sen tuloksista. Koska kuitenkin seuraava tutkimusaineisto eli verkkokeskustelu rakentui 

kokonaan mielipiteiden analyysiin otin tässä vaiheessa analysoitavaksi vain ne mielipiteet, 

jotka tukivat ja perustelivat opettajien esittämiä käsityksiä tutkimuksessa jo saatuihin  yh-

teistyön muotoihin ja muihin kategorioihin. Vastuksissa esiintyneet, syvällisemmät tulkin-

nat jätin verkkokeskusteluanalyysiin. On tärkeää, ettei tutkimusanalyysi hajoa liiaksi. Oman 

mielipiteen tuominen jo tässä vaiheessa antoi kuitenkin  rohkeutta odottaa verkkokeskuste-

lulta hyvää aineistoa analysoitavaksi.   

 

Luettuani aineiston useaan kertaan, päädyin ottamaan analysoitavaksi yksittäisen sanan tai 

lauseen tarkentaen sitä koko sanoman tulkinnalla (vrt edellä). Tämä siksi, että samalla tar-

kensi analyysiluokitteluni ja sen vastaavuudeen opettajan ilmaisemisuun. Joskus pelkällä 

sanalla esimerkiksi ”palaveri” voidaan tarkoittaa epävirallista, opettajien keskustelua, jos-

kus laajempaa, esimiehen kutsumaa palaveria. 

Koodauksella loin analyysiyksiköitten mukaisia ryhmittymiä koko sähköpostiaineistosta. 

Koodauksen suoritin käsin, merkiten toistuvaisuudet suoraan vastauksiin käyttäen eri koo-

dausmerkkejä kullekin ryhmälle. Ensimmäiseen kysymykseeni: millaisia yhteistyökäytän-

teitä opettajat toivat esille vastauksissaan seuraavat asiakokonaisuudet: 

• tiimit, opettaminen, työssäoppiminen, näytöt, työryhmät, parityö ja yksin työskentely. 

Seuraavaksi suoritin aksiaalikoodauksen, jolla analysoin aukikoodauksen sisältöjä. Näin 

pystyin selvittämään yhteistyön syitä, miksi yhteistyötä tehdään 

• opetus ja työssäoppiminen, vierailut ja vieraiden luennoitsijoiden järjestelyt, opetus-

suunnitelmat sekä muut. 
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Ensimmäisen tutkimusosani jatkokysymyksiin miten ja kuinka toistuvasti yhteistyötä 

tehdään, tuli erittäin hajanaisia vastauksia. Koska osa oli ottanut varsin selkeästi kantaa 

k.o. asiaan ja näin ollen vastaukset antoivat tutkimuksen kannalta luotettava tulokset, otin 

myös tämän osan mukaan. Niiden poisjättäminen ei olisi mielestäni palvellut tutkimuksen 

luotettavuutta. (vrt. mm. Syrjälä ym. 1996, 127). 

• kokoukset ja palaverit, sähköposti, face to face, yritysvierailut ja tapaamiset, puhelin ja 

verkko. 

 

Koodauksen avulla muodostuivat seuraavat ryhmät: 

• yhteistyön muodot, jotka ovat opettajan arkipäivää 

• yhteistyön tahot, joiden kanssa yhteistyötä tehdään 

• yhteistyön välineet ja tavat, joilla yhteistyön arki hoidetaan 

• miksi yhteistyötä tehdään oli esitetty hyvin hajanaisesti ja monisanaisesti, mutta oli 

löydettävissä lähes jokaisesta vastauksesta. Tässä yhteydessä tulkittavana olivat koko-

naiset vastaukset. 

 

 

4.3.2 Verkkokeskustelun analyysi 

 

 

Toisen vaiheen aineiston muodosti verkkokeskustelun tuotos, joka oli hyvin laaja-alaista ja 

keskustelua käytiin hyvin eri tasoilla. Luettuani aineistoa useaan kertaan, kokeillen erilaisia 

ryhmittymiä ja pitäen lukemisten välillä usean kuukauden pausseja alkoi vähitellen muotou-

tua jotain selkeitä ja loogisia jäsentelyjä ja yhtenevyyksiä sekä lukemaani teoriaan että jo 

saatuihin tuloksiin. Koska tutkittava ryhmä kävi keskustelua lähes kokonaan ilman ohjailua, 

sen rönsyileminen oli ennalta odotettua. Mutta tarkoituksena olikin tuottaa aineistoa, joka 

olisi syntynyt vapaasti ja avoimesti, jolloin sen tulokset olisivat ainakin siltä osin luotetta-

via.  

 

Aloittaessani verkkokeskustelun kysyin yhteistyön käynnistymisestä ja etenemisestä (liite 

2). Keskustelun pysyessä paikallaan esitin lisäkysymykset kahdessa vaiheessa ensin tähden-

sin yhteistyön kehittymisen kokemuksia ja seuraavaksi tuloksia ja hyötyä (liite 2). Analyy-

sin aloitin koko materiaalilla. Verkkokeskusteluaineisto koostui 54 vastauksesta, viideltä-

toista opettajalta, N=18. Kaksi opettajaa oli keskeyttänyt kokonaan opiskelun verkkokes-
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kustelun aikana. Analyysini etenee vaiheittain. Ensimmäisissä vaiheissa pidättäydyin käsit-

telemään aineistoa vastausten aikajärjestyksessä, jolloin odotin ikään kuin vastauksia esit-

tämiini kysymyksiin. Muutaman yrityksen jälkeen aloinkin etsiä yhteneviä kannanottoja 

yleisesti. Aineisto aukeni aivan eri tavalla. Luettuani aineistoa moneen kertaan ja kokeiltua-

ni eri tyyppisiä lähestymistapoja erilaisilla ryhmittelyillä alkoi syntyä eri tyyppisiä ana-

lyysiyksiköitä, joilla oli osaksi yhteneväisyyksiä kuin myös eroja. Lähestymistapani oli 

deduktiivinen. Pyrin teoriaa hyväksi käyttäen muodostamaan ryhmittelyjä, joilla parhaiten 

kuvaan opettajien kokemukset yhteistyöstä.  Näin syntyi toiseen osaan neljä analyysivaihet-

ta, joissa käytin aksiaalikoodausta. Tässä vaiheessa opettajat kuvasivat yhteistyön sujumis-

ta, kehittymistä ja omia näkemyksiään sen onnistumiselle. Kun lähestyin saamieni kategori-

oiden kautta kokemuksia pääsin analyysin alkuun.  

 

Laadullisen tutkimuksen tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen, ei  ulkoisiin ja 

mekaanisesti määriteltyihin yksiköihin. Näin ilmaisun kokonaisuus on analysoitava kohde. 

Mikäli aineistossa on käytetty teemoja tai muuta sellaista kohdentamista, muodostuvat ne 

luonnollisesti analyysivaiheessa yhtenevän kokonaisuuden. Keskustelussa saattaa kuitenkin 

ilmetä useammanlaisia ja tasoisia ajatuskokonaisuuksia, jotka tutkija jäsentää. Tulkintayksi-

köt asettuvat usein limittäin toisiinsa ja näin saattaa syntyä uusia kokonaisuuksia ja päätel-

miä. Oleellista on, ettei yhteys katkea. (Syrjälä ym. 1996, 143).  

 

Tässä vaiheessa oli tutkimukseni vaikein vaihe. Olin selvittänyt, miten opettajat kokivat 

yhteistyön yleisillä käsitteillä. Vastauksina olin saanut selkeitä mielipiteitä, mutta niiden 

sisältöjen analyysillä ei auennut yhtenäisiä ryhmittymiä, joista itse syyt olisivat ilmenneet. 

Tutkimukseni perimmäinen ongelma ja tavoite oli saada selville PSAKK:n opettajien yh-

teistyön kokemuksia heidän omina kuvauksinaan.  Sen kannustamana keskityin koko 

aineistoon mahdollisimman monen kannanoton mukaansaamiseksi.  

 

Palattuani teoriaan ja etsiessäni tutkimukseni ydintä koin ”aha-elämyksen”, jonka tuloksena 

syntyi seuraavaksi esittelemäni analyysiprosessi, jossa on neljä eri vaihetta. 

Seuraavassa kuvaan analyysiprosessin vaiheittain sekä perustelen niiden valinnat. 

 

1.  Vaihe. Aineiston ryhmittäminen kysymysten perusteella seuraaviin yhteistyötä kuvaaviin 

kategorioihin: yhteistyön tahot, kokemukset; positiiviset ja esteet, hyödyt sekä ehdo-

tukset. Lähestyin asiaa tutkittavan ilmiön ja sen teorian kautta. Litteroin aineistosta niitä 

kokonaisuuksia, jotka selkeästi toivat esille kehittymisen kokemuksia. Tässä vaiheessa 
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aineistoni oli tullut minulle hyvin tutuksi. Olin lukenut sitä moneen kertaan, tehnyt eri-

laisia ryhmitelmiä, etsinyt erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, vertaillut kokonaisia vastauk-

sia ja lopuksi päädyin litteroimaan ne tarpeeksi kattavina lausumina tutkimuskysymysten 

teemojen alle. Näin pystyin säilyttämään sen kontekstin ja kokonaisajatuksen, mihin lau-

suma kuului, mutta kuitenkin sain myös selkeitä, ryhmiteltyä kannanottoja jatkoanalyy-

siä ajatellen. 

 

2.  Vaihe. Yhteistyön tahoanalyysi. Olin saanut koottua opettajien kommentit heidän ko-

kemastaan yhteistyöstä. Koska olin jo selvittänyt opettajien yhteistyön tahot ryhmittelin 

ne edelleen opettajan ilmausten perusteella kolmeen keskeiseksi muodostuneeseen ta-

hoon; opettaminen ja oppilaiden kanssa toimiminen, työyhteisö ja sidosryhmät,  sekä 

johto, joka omalla tyylillään johtaa ja järjestää rakenteet tukemaan yhteistyötä. Saadak-

seni ryhmittelyn käytin mm. seuraavia apukysymyksiä: Mitkä ovat ne toiminnot ja tehtä-

vät, joissa teet yhteistyötä? Ketkä ovat yhteistyökumppaneina? Aineistolähtöisenä ana-

lyysinä lukemani teoria ja tutkimusaineisto johdatti tähän aksiaalikoodaukseen. 

 

3.  Vaihe. Yhteistyön tasoanalyysi. Teorian esittämän opettajan ammattitaitovaatimusten ja 

tämän tutkimuksen tähänastiset tutkimustulokset sekä aineistoon perusteellisesti tutustut-

tuani päädyin esittämään opettajien yhteistyön tasomallin. Niiden löytyminen edellytti 

kuitenkin  monenlaista ristiintaulukointia ja ajatusta siitä, mikä on hallitsevinta opettajan 

työssä yhteistyön kannalta. Esittämällä muun muassa seuraavia kysymyksiä pääsin ryh-

mittelyn alkuun: Millaista yhteistyötä Sinulta vaaditaan? Mistä asioista yhteistyö koos-

tuu? Mikä on yhteistyösi perimmäinen tavoite? Miten suhtaudut yhteistyöhön, mikä siinä 

on tärkeää, miten sen koet? Näin sain kolme yhteistyön tasoa, jotka edellyttävät eri tyyp-

pistä yhteistyön toimintamallia, toiminnallisia valmiuksia sekä kykyä toimia yhteistoi-

minnallisesti. Opettaja tekee työtään yksin, yhteistyö on lähinnä opettamiseen liittyvää ja 

sen pääfunktiona on oma opettaminen. Toisella tasolla opettaja on hyvin laaja-alaisesti 

yhteistyötä sekä työyhteisössä, että sidosryhmätyössä. Kolmantena kategoriana ovat 

opettajat, jotka osallistuvat tiimityöhön, ovat aktiivisia itsensä ja työyhteisön kehittäjiä 

yhteistoiminnallisesti. 

 

4.  Vaihe. Vuorovaikutuksen tasot. Kun olin analysoinut ja ryhmitellyt yhteistyön tahot 

opettajien kuvausten perusteella, alkoi sieltä nousta selkeästi erilaisia tapoja ja erilainen 

suhtautuminen yhteistyön keskeiseen laadulliseen ulottuvuuteen -  vuorovaikutukseen. 

Vuorovaikutustaidot ovat  keskeinen osa opettajan ammattitaitoa. Yhteistyö perustuu 
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vuorovaikutukseen, sen luonteeseen ja muotoihin. Vuorovaikutuksen tasoiksi nimesin 

behavioristisen, vuorovaikutteisen sekä reflektiivisen tason. Seuraavaksi  esittelen perus-

telut sekä yhteistyötasojen että vuorovaikutustasojen valintaan.  

 

Teorian ja tutkimusaineiston vuoropuhelu 

Yhteistyön tasot 

 

Tutkimus oli antanut selkeitä laadullisia kuvauksia opettajan yhteistyötä ja sen kehittymi-

sestä. Tässä vaiheessa halusin selvittää, mitkä olivat ne opettajan tasot, joilla hän yhteistyötä 

teki. Teoriassa olen käsitellyt eri organisaatioita ja opettajuutta. Opettaja on ennen kaikkea 

opettaja ja myytti opettajan yksinäisyydestä ja halustakin tehdä työtään yksin, kiinnosti 

myös tutkijaa tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Vertanen (2002, 98) on kuvannut Huuskon  

(1999, 40-42) esittämän mallin opettajuudesta nimeten siihen seuraavat ammattikoo-

dit:1.tavoitteiden asettamisen konservatiivinen luonne, jolloin pitäydytään entisisissä työta-

voissa ja malleissa, 2. individualismi, joka ilmenee omana, henkilökohtaisen kollegoista 

poikkeavana  toimintamallina, 3. joka ilmenee työn suunnittelun pitäytymisenä lyhyellä 

aikavälillä (emt.). 

 

Huusko (1999, 42) on myös kuvannut opettajan työtä vuorovaikutusareenoilla.  Yksityinen 

areena on opettajan opetustyön hallitsema asiantuntemusareena,  julkinen areena käsittää 

opetustyön hallinnonnin, organisaation ja johtamisen. Näiden välissä toimii vuorovaiku-

tusareena, jolla myös tapahtuu organisaation toiminnan koordinointi. Kouluorganisaatiossa 

yksityisen areenan rooli ylikorostuu, jossa myös edellä esitetty opettajien ammattikoodiston 

individualismi ja konservatismi rajoittaa opettajien kanssakäymisen lyhyellä aikavälillä 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen. (emt.) 

 

Muodostin opettajan yhteistyön tasojen kategoriat organisaation lähtökohdista sekä teori-

aan että omiin käsityksiini perustuen seuraavasti:  

• opettaja tekee työtään yksin, yhteistyö rajoittuu oppilaisiin ja opetuksen järjestämi-

seen, sekin vain pakollisissa tapaukissa, yhteistyön lähtökohtana oma opetus ja sen suo-

rittaminen, ei valmiuksia laajempaan yhteistyöhön 

• opettaja tekee yhteistyötä pareittain, työryhmissä ja sidosryhmien kanssa; monia-

laista yhteistyötä, myös työyhteisön kehittämistä, ops-työskentelyä jne., perustuu yhteis-

työhön, joka tuottaa lisäarvoa opettajuuteen 
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• opettaja tekee yhteistyötä tiimeissä; laaja-alaista koko organisaation huomioivaa yh-

teistyötä, jossa lähtökohtana oman kehittymisen kautta organisaation ja yhteistyön kehit-

täminen. Työtapaa hallitsevat sitoutuminen, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tasa-arvo. 

Kappaleessa 5.2 kuvaan tutkimusten tulosten yhteydessäopettajien kokemuksia edellä esite-

tyn ryhmittelyn perusteella. 

 

Tutkimuksen ja teorian vuoropuhelu 

Vuorovaikutuksen tasot 

 

Ryhmittelen vuorovaikutuksen opettajan työssä edellä kappaleessa 2.2. esittämäni teo-

riataustan perusteella. Keskeiseksi perusteluksi soveltuu esimerkiksi Ruohotien ja Hongan 

(1997, 57-58) esittämän, tässä työssä  (kpl 2.2.2) esittämäni vuorovaikutuksen kolme (esitän 

ne pelkistetysti) piirrettä: 

• vuorovaikutukselle on ominaista keskinäinen riippuvuus ja sitoutuneisuus 

• molemminpuolinen hyöty 

• vastavuoroisuus 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on mallinnettu opettajan pedagogista ajattelua. Kansanen on 

tutkimuksissaan (1993, 1996 sekä 2000) analysoinut ja opettajan pedagogista ja didaktista 

ajattelua sekä luonut niistä mallit. Koska oma tutkimukseni analyysissä on samankaltaisuut-

ta lähinnä Kansasen luomaan pedagogisen ajattelun malliin, on tarkoituksenmukaista kuvata 

kyseisen mallin periaatteet. 
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Oman työn tarkastelu opettajan
ammatillinen lähtöpiste
oman työn tarkastelu kriittisesti:
vapautuakseen auktoriteettien kahleista
ja ohjatakseen itse omaa opetustaa

1.  Ajattelun taso

Käytännön kautta teorian soveltaminen
Opetuksen taustalla vaikuttavien
ontologisten  ja arvoihin liittyvien
käsitysten  pohtiminen

2.  Ajattelun taso

Opettaja ajattelee vain eteen tulevia
ongelmia ja niiden ratkaisuja kyseisellä
hetkellä.
Ei valmiutta pedagodiseen sisäistettyyn
tavoitteelliseen ajatteluun

Toiminnan taso  

Kuvio 8 Opettajan pedagogisen ajatellun malli mukaellen Kansasta  (Kansanen 1993,60) 

 

Luomani vuorovaikutuksen tasomalli perustuu edellä esittämääni  yhteistyön tasomalliin. 

Analyysin perusolettamuksena on, että kun opettajat ovat kuvanneet omaa yhteistyötään ja 

sitä kontekstia, he ovat myös samalla kommentoineet sitä, mihin heidän yhteistyönsä ja sen 

edellyttämä vuorovaikutus perustuu. Olen kuvannut opettajien vuorovaikutuksen tasot  

kolmella tasolla.  Lähestyin vuorovaikutuksen tasomallia edellä esitetyn yhteistyön tasomal-

lin kautta. Seuraavaksi kuvaan luomani tasojen teoreettiset perustelut.  

  

Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat viime aikoina hukkuneet koko suomalaisessa 

yhteiskunnassa välittömän ja itsekeskeisen toiminnan taakse. Toisen huomioon ottaminen, 

luotettavuus, sopimusten mukainen toiminta ovat myös vuorovaikutustaitoja, joiden esille 

ottaminen kouluyhteisössä on tärkeää (Luukkainen 1998, 21-22). Keskeisintä opettajuudes-

sa on pedagoginen ajattelu, vuorovaikutustaidot ja opettajan persoona (Vertanen 2002, 

220). 
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”Dialogi ei ole yhden ihmisen toiseen kohdistamaa toimintaa, vaan ihmiset käyvät dialogiaa 

yhdessä. Meidän tulee oppia luopumaan pyrkimyksestä saada muut ymmärtämään meitä ja 

lisäämään sen sijaan omaa ymmärtämystämme niin itsestämme kuin muista. Dialogi on 

elävä tiedonhankintakokemus, joka toteutuu ihmisten sisimmässä ja heidän välillään” 

(Isaacs 2001, 30).  

 

Dialogia on myös vuorovaikutukseen kuuluvaa kommunikointia. Dialogiassa osapuolten 

vastavuoroisuudesta syntyy jaettu ymmärrys. Shotterín  (1993) mukaan jaettu ymmärrys 

syntyy vain hetkittäin, spontaaneissa tilanteissa. Dialogian kautta keskustelijat testaavat, 

tarkistavat ja kyseenalaistavat toistensa puhetta sekä muotoilevat sen uudestaan. Samalla he 

itse uusiutuvat ja määrittelevät uudelleen suhdettaan muihin. Shotter nimittää dialogista 

vuoropuhelua sosiaaliseksi runoudeksi, jossa ihmiset kiinnittyvät ympäristöönsä. (Mönkkö-

nen 2002, 34). 

 

Reflektio on kyky tai valmius, joka kehittyy ihmisen kypsymisen ja kehittymisen tuloksena. 

Ensin se kehittyy ihmisen tärkeillä ja ristiriitoja sisältävillä alueilla, joista se vähitellen siir-

tyy yhä laajemmille alueille muuttuen lopulta yleiseksi ajattelutavaksi. Kehittyäkseen ref-

lektio edellyttää motivaatioita hyväksikäyttää omia ajatteluprosesseja. Reflektion sisäisinä 

funktioina pidetään toiminnan ohjaamista, tuntemattoman jäsentämistä yhtenäiseksi koko-

naisuudeksi sekä aiemman tiedon ja sen perusteiden uudelleenarviointia. (Mezirov 1995). 

 

Vuorovaikutuksen syvyyttä voidaan lisätä reflektiivisellä toiminnalla, jota esimerkiksi aidon 

tiimityön katsotaan edellyttävän. Reflektiivisyyttä pidetään myös kehittämisen ja oman ke-

hittymisen keskeisenä tekijänä. Reflektio voi olla itsereflektiota tai vuorovaikutukseen liit-

tyvää reflektiota. Vuorovaikutuksessa yksilöä ohjaa sisäinen malli omasta itsestä vuorovai-

kukseen ja toimintaan kykenevänä. Reflektion tuoma itsetuntemus taas edellyttää sosiaalista 

prosessia. (mm. Virta, Eloranta 1996,211) 

 

Järvinen (1992) on tutkimuksessaan löytänyt kolme eri tapaa suhtautua reflektointiin: 

• vetäytyvä ammattikäytäntö; heillä ei ollut halua pohdintaan, koska heillä oli huonoja 

kokemuksia. Heillä korostuivat pätevyys, status ja ura 

• sopeutuvat ammattikäyttäjät; työkokemukset olivat positiivisia ja he pohtivat sekä ope-

tustaan että yhteistyö- ja kehittämiskysymyksiä. He myös pystyivät tarkastelemaan ai-

kaisempia tavoitteitaan kriittisesti, mutta myös opetustyön rutinoituminen alkoi näkyä 
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• reflektoiva ammattikäytäntö; opettajat  tarkastelivat perusteellisesti omaa toimintaansa ja 

työyhteisöään. He osoittivat taitavaa reflektion kohteen ja tason vaihtelua (Wilska-

Pekonen 2001, 108). 

 

Muun muassa näiden vuorovaikutusta kuvaavien aikaisempien tutkimustulosten kuin myös 

teoriassa esittämieni muidenkin kuvausten perusteella loin opettajien vuorovaikutukselle 

kategoriat, jotka pohjautuvat opettajan työn vuorovaikutuksen tahoihin sekä niiden tahojen 

edellyttämään vuorovaikutuksen syvyyteen. Opettajat tekevät työtään tutkimukseni perus-

teella kolmella eri tasolla 

• yksin = yksisuuntautuneisuus lähtökohtana opettamisessa ja yhteistyössä; behavioristi-

nen taso 

• työryhmät, ryhmät ja parityö = vuorovaikutus muiden opettajien ja eri sidosryhmien 

kanssa, lähtökohtana antaa - saa-periaate, nähdään yhteistyön tuoma hyöty, halutaan ke-

hittä ja kehittyä; vuorovaikutteinen taso 

• tiimityö, joka noudattaa oppivan organisaation ja siihen kuuluvan vuorovaikutuksen sy-

vyyttä, reflektiivinen, dialoginen kommunikointiasenne, lähtökohtana oma itse, sen ke-

hittyminen ja muutos, jonka kautta myös työyhteisö muuttuu; reflektiivinen taso 

 

Yksin työskentelyssä korostuvat opettajan vuorovaikutteisuuden haluttomuus tai osaamat-

tomuus. Opettaja kokee, opetuksen onnistumisen ja arjen sujuvan paremmin, kun tekee työ-

tänsä yksi. Silloin on mahdollista sulkea ulkopuolelle kiire ja asioiden keskeneräisyys sekä 

voimattomuus vaikuttaa asioihin. Oppimiseen ja sen tuloksiin vaikuttavan ympäristön pitää 

olla häiriötön ja opettajan antamat ja ohjaamat omat ärsykkeet ovat parhaita oppimisen virit-

täjiä. Näin tilanne pysyy hallittuna ja hallussa. Nimitän tätä behavioristiseksi tavaksi suh-

tautua opettajan työhön. Vuorovaikutteisuus, mikä ilmenee on lähinnä vastausten saamista. 

Tämä pätee opettajan muuhunkin vuorovaikutukseen. Tärkeintä on oma saaminen ja sen 

tarkoitusperät. Vuorovaikutteisuus rakentuu omasta lähtökohdista ja  se palautuu aina omiin 

lähtökohtiin, ilman laajempaa kontekstia, pohdintaa tai vuorovaikutusta. 

 

Toisen tason muodostaa opettaja pari- tai ryhmäyhteistyö. Siinä opettaja tekee työtä hyvin-

kin laajan verkoston kanssa lähtökohtanaan antaminen ja saaminen. Kaiken yhteistyön ta-

voitteena on hyöty yhteistyöstä. Edelleenkin toiminta perustuu opettajan omaan lähtökoh-

taan, jossa toiset kyllä avartavat ja antavat sille lisäarvoa sekä luovat uutta yhteistoiminnal-

lisuuden tuloksena. Siinä tapahtuva reflektiivisyys toimii oppimisessa, mutta se ei kyseen-
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alaista omaa toimintaa ja lähde sen kautta muuttamaan omaa suhtautumista ja sitä kautta 

pyrkimykseen koko tilanteeen muuttumiseen. Enneminkin opettaja oppii ja kehittyy itse 

sekä kehittää työtään muiden tuoman hyödyn näkökulmasta. Nimitän tätä  yhteistyön tasoa 

vuorovaikutteiseksi tavaksi. 

 

Kolmas taso perustuu opettajan kriittisesti reflektiiviseen tapaan suhtautua yhteistyöhön. 

Tämän tavan omaksuneet pyrkivät muutokseen ja oppimiseen oman kriittisen reflektion ja 

tilanteen syvällisen pohdinnan kautta. Reflektiivisyys ja siihen sisältyvä oman itsensä sekä 

työyhteisön kehittäminen  ja kehittyminen ovat opettajan toimintatapa, joka antaa pohjan 

kaikelle yhteistyölle ja toiminnalle. Siihen sisältyy myös keskustelu dialogisella tasolla. 

Tätä vuorovaikutuksen tasoa nimitän refelktiiviseksi tavaksi. 

 

Kappaleessa 5.2 tutkimustulosten yhteydessä olen kuvannut niitä kommentteja ja lausumia, 

joiden perusteella olen tasoluokituksen tehnyt. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

 

 

5.1 Yhteistyökäytänteet työyhteisössä 

 

 

Tässä kappaleessa kuvaan tutkimustulokset analyysivaiheiden mukaisesti. Esitellessäni 

ryhmittymiä ja kategorioita, olen ottanut mukaan suoria opettajien kuvauksia, jotta lukijalle 

hahmottuisi analyysini perusteet sekä niiden oikeellisuus. Kappaleessa 5.1; Yhteistyökäy-

tänteet työyhteisössä kuvaan sähköpostiaineiston tulokset ja kappaleessa 5.2.; Yhteistyön 

kehittymissuuntautuneisuus, verkkokeskusteluaineiston tulokset. Kappaleessa 5.3. esittelen 

lopullisen tutkimustuloksen, joka on syntynyt koko aineistoa hyödyntäen. Kutsun tätä me-

netelmää synteesiksi, koska siinä yhdistellään eri tutkimustulokset yhteen. 

 

 

5.1.1 Yhteistyön muodot 

 

 

Tämän päivän koulumaailmassa esiintyvät yhteistyöhön liittyvät muoti-ilmiöt tulivat esille 

varsin selkeästi jo ensimmäisestä tulkinnasta. Ne yhteistoiminnan muodot, jotka ovat aistit-

tavissa yleisesti työelämässä ja etenkin koulumaailmassa, ja jotka teoriaosuudessa (kpl 2) 

toin esille, ovat tulkittavissa myös tässä tutkimuksessa varsin puhtaasti. Toisaalta opettami-

nen oli kuitenkin se keskeinen tekijä, jota kuvattiin varsin laajasti ja joka näin nousi opetta-

jan yhteistyön keskeiseksi funktioksi tässäkin tutkimuksessa. Työssäoppimisen tuleminen 

ammatilliseen koulutukseen koskee tämänkin tutkimuksen mukaan lähes jokaista opettajaa. 

Opettajan työssä uutena ovat myös lukuisat projektit ja hankkeet sekä kehittämiskohteet, 

joiden työryhmät ja kokoukset ovat aina yhteistyötä edellyttäviä. Myös yhteistyö parityönä 

sekä yksintyöskentely oli mainittu. Näin sain seuraavan ryhmittelyn:  

• Tiimit 

• opettaminen 

• työssäoppiminen ja näytöt 

• työryhmät ja projektit, 

• parityö, tutorointi sekä yksin työskentely 
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Yhteistyön muodoista ylivoimaisesti eniten mainittiin tiimi 20, N=20. Se tuli ilmi jokaisesta 

vastauksesta. Opettajan perustehtävän eli opettamisen mainitsivat lähes kaikki 19, N=20. 

Seuraavaksi nousi työelämän yhteistyön mukana tuoma työssäoppiminen 15, N=20. Ope-

tukseen ja työssäoppimiseen olennaisesti liittyvät näytöt saivat mainintoja 10, N=20. Työ-

ryhmät ja projektit ilmenivät lähes puolella vastanneista 9, N=20. Vaikka kysymys oli koh-

distettu yhteistyölle mainitsi viisi vastaaja erityisesti yksin työskentelyn.  Parityö sen sijaan 

sai vain yhden maininnan.  

 

Taulukko 2 Yhteistyön muodot opettajan työssä 

YHTEISTYÖTAHOT N = 20 

Tiimit 20 

Opettaminen 19 

Työssäoppiminen 15 

Näytöt 10 

Työryhmät ja projektit 9 

Yksin 5 

Parityö 4 4 

 

Tiimit 

 

Vastausten perusteella voi päätellä, että kuntayhtymässä on siirrytty tiimi-organisaatioon 

ainakin idealistisella tasolla. Jokainen vastaaja mainitsi tiimin. Vastaukset sisälsivät myös 

paljon arviointia ja näkemyksiä tiimien onnistumisista ja epäonnistumisista. Koska laadulli-

sessa tutkimuksessa vain ilmaisusta tai ajatuskokokonaisuudesta voi päätellä tulkinnan mer-

kityksen (Syrjälä, ym. 1996, 143) käytin tulkintana kokonaisia ilmauksia, saadakseni selvil-

le tiimien laadulliset arviot. Tämä osoittautui tärkeäksi tutkimuksen kokonaisuuden ja tulos-

ten arvioinnin suhteen.  

 

Tiimiorganisaatio on kuntayhtymässämme selkeästi havaittavissa oleva työmuoto. Tiimien 

muodot ja tarkoitusperät vaihtelivat varsin suuresti. Useimmissa organisaatiossa ne ovat sen 

toimintaan kuuluva, selkeä työmuoto, joka on kattanut koko henkilökunnan tai ainakin opet-

tajakunnan. 
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” …organisaatiossamme olemme siirtyneet vähitellen osastopohjaisesta organisaatiosta 

osastorajat ylittävien tiimien käyttöön…” 

”… muutama vuosi sitten meillä aloitettiin tiimityöskentelykoulutus koko henkilökunnalle, 

jonka jälkeen perustettiin joka osastolle eri toimintoihin tiimejä.” 

”Ammattikorkeakoulun aloitusvaiheessa yksikkömme uudelleen organisoitui tiimi-

ideologian mukaisesti.” 

” Työyhteisömme tiimityö on merkittävin työmuoto. Ymmärrämme tiimityöllä yhteisen vas-

tuun ottamista niin opetuksessa kuin työelämäpalveluissa. Työyhteisössämme toimii useita 

moniammatillisia tiimejä, joista kukin koulutusala muodostaa omansa, keskeisen tiiminsä”  

”Kovasti yritimme joitakin vuosia sitten siirtyä tiimityöhön. Ennenkin tätä kovaa yritystä 

meillä oli kaksi tiimiä, joilla oli omat tiiminjohtajansa.”    

” Koulutusalakohtaisten tiimien lisäksi meillä on pienempiä tiimejä, jotka suunnittelevat, 

toteuttavat ja arvioivat koulutusta. Nämä tiimit ja työryhmät muodostavat opetussuunnitel-

massa mainittujen opetuskokonaisuuksien mukaan. Myös työelämäpalveluissa toimivat nä-

mä niin sanotut pikkutiimit.” 

 

Osassa vastauksista kuitenkin ilmeni, että tiimiorganisaatio on enemmänkin, esimerkiksi 

projektiorganisaatio tai opetussuunnitelmatyöryhmä kuin varsinainen tiimi. Tiimit koskevat 

vain osaa henkilökunnasta,  jolloin ei voida puhua oikeasta tiimiorganisaatiosta. Esimerkik-

si kommentti oppilaiden mukanaolosta tiimeissä oli mainittu vain yhdessä vastauksessa. 

Mikäli opettajat olisivat pitäneet sitä merkittävänä tapahtumana, olisivat he sen maininneet. 

Tiimitoiminta on myös muotoutunut enneminkin palaverien kautta toimitettavien informa-

tiivisten asioiden hoitamiseen. 

 

”Mielestäni, vaikka olemme ns. tiimiorganisaatio, meillä ei tehdä tiimityötä.” 

” Nykyisin toimivien tiimien määrä on vain murto-osa aloitustilanteeseen verrattuna. Itse-

kin kuuluin aikaisemmin useampaan tiimiin, nykyisin en mihinkään. Nykyiset tiimitkin ovat 

enemmän esimiesjohtoisia palavereja” 

” Tiimien tehtäviksi ovat jääneet erilaiset hankkeet ja projektit, joiden parissa itse tiimityö 

pyörii. Kovin paljon  muuta ei siinä edes ehdi.”  

”Tiimit hoitavat tiettyjä asioita, mihin monilla menee aikaa.” 

” Tiimityö ei nykyisellään ole toimivaa, sen toiminta on lähinnä tiedottamista…” 

”Noin kerran lukukaudessa opiskelijaryhmien edustajat osallistuvat myös tiimikokoukseen. 

Opiskelijat voivat kertoa tiimille ongelmistaan, kokemuksistaan, kehittämisehdotuksistaan 

tai vain tuoda terveiset ryhmän mielialoista opettajille.” 
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Tiimien rakenteet ja työtavat jäivät vastausten perusteella kovin epäselviksi. Syntyi kuva, 

että tiimiorganisaatio tai tiimiytyminen ylipäätään on koko ajan käymisvaiheessa ja koko 

järjestelmässä tapahtuvat muutokset ovat jatkuvia. Selkeää tiimiorganisaatiota edusti mie-

lestään vain kaksi vastaajaa. (Tässä tapauksessa tein poikkeuksen alussa esittämääni opetta-

jien taustatiedon rajaamisessa. Otin huomioon samassa organisaatiossa työskentelevien 

vastausten erilaisuuden. Perusteluna se, että tulosten kannalta se oli mielestäni relevantti 

tapa, jolla on merkitystä analyysin loppuvaiheessa.) Erikoisuutena huomioin, että samasta 

organisaatiosta muiden vastauksista ei ollut luettavissa selkeää tiimiorganisaatiota. Ana-

lyysini on se, että kyseiset opettajat kokevat tiimiorganisaation aivan eri tavoin, toiselle se 

merkitsee paljon, toinen ohittaa sen toteamalla, että tiimityötä tehdään. Toisaalta myös opet-

tajan asema tiimissä vaikuttaa sen merkitykseen ja siihen suhtautumiseen. Vahvasti ammat-

titaitonsa tiimissä esiin saava opettaja varmasti kokee tiimityön merkityksellisesti suurem-

maksi kuin sellainen, jonka rooli on olla enneminkin seuraaminen kuin oman osaamisen 

integroiminen tai muu sellainen, ammattitaitoa kehittävä työ. Saman päätelmän tein myös 

muidenkin sellaisten organisaatioiden kohdalla, joista oli useampi vastaaja: varsin eri taval-

la kuvattiin tiimiä yleisesti yhteistyöfoorumina ja tapana hoitaa käytännön yhteistyötä.  

 

” Meillä on siirrytty vähitellen osastopohjaisesta työskentelystä osastorajat ylittävien tiimi-

en käyttöön. Tiimeissä haetaan uutta työkulttuuria, jossa halutaan integroida suunnitteluun 

useampia näköaloja. Tiimimäinen työskentely on tuonut mukanaan avoimen palautefooru-

min… Opiskelijoita kysellään kokemuksia…Tavoitellaan  oppivan organisaation kulttuuria, 

erillään työskentelyn kulttuurista ollaan siirtymässä integroituun ja yhteistoiminnalliseen 

kulttuuriin. Suunnittelua ja toimintaa johdetaan johtoryhmän kautta, johon laitosten opetta-

jat ja tiimit tuovat kehityksen mukaisia sisältöjä.” 

” Tiimityö käynnistyi hyvin odotuksin vaikuttamisen ja päätöksien tekemisen suhteen. Heti 

alussa osa henkilöstöstä (pääasiassa opettajia) eivät osallistuneet. Pikkuhiljaa tiimit kuih-

tuivat, kun osallistujat vähenivät entisestään ja tiimien kaikki tehtävät kasaantuivat vain 

muutamille aktiivisille. Tiimien päätöksiä ei toteutettu, aktiivisetkin turhautuivat, josta seu-

rasi suurelta osin tiimien lakkauttaminen.”  

” Tämän tiimin tarkoitus ja tehtävät ovat selkeät. Jäseniä on kahdeksan, mutta olemme 

fyysisesti hajallaan eri koulutusyksiköistä. Tästä johtuen kaksi kauempaa tulevaa eivät osal-

listu niin aktiivisesti. Tiimin jäsenten kesken on pyritty tekemään vastuunjakoja, mutta pää-

vastuu on vetäjällä.” 

”…tiimit, joka toinen viikko, opetuksen kehittämistä.” 
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Tiimien ja tiimiorganisaatioiden jatkuvaa muutosta sekä erilaisia näkemyksiä tiimiytymises-

tä ja sen tämän hetkisestä tilasta kuvaavat seuraavat kommentit: 

 

”Nykyisin toimivien tiimien määrä on vain murto-osa aloitustilanteeseen verrattuna” 

” Työtavat ovat muuttuneet enemmän yksin työskentelyn suuntaan…”  

”Tiimiimme kuuluu noin 10 jäsentä, riippuen tuntiopettajien määrästä.” 

”Tiimit hoitavat tiettyjä asioita, mihin monilla menee paljon aikaa.” 

”Tiimien kokoontumiset ovat lähinnä tiedottamista, eikä niiden varsinainen funktio toteu-

du.” 

” Tiimi toimii mielestäni hyvin henkilötasolla eli tiimin ilmapiiri on hyvä ja turvallinen. 

Tällä tarkoitan sitä, että tiimin jäsenten välillä ei ole ristiriitoja, kilpailua, ja eripuraa eikä 

muitakaan arkipäivän työtä haittaavia asioita. Jos töissä on haasteita, joiden edessä tuntee 

itsensä epävarmaksi, voi asiaa pohtia läheisten työtovereiden kanssa.” 

”Meidän tiimi on enemmänkin henkinen tiimi…”  

” Omassa työssäni  yhteistyö omassa oppilaitoksessa on lähinnä tiimien sisällä tapahtuvaa 

toimintaa ja suunnittelua.”  

 

Tiimityön perusajatuksen mukaan sen onnistuminen edellyttää arvojen ja päämäärien yh-

denmukaisuutta koko organisaatiossa, kaikilla tasoilla, tiimien verkossa, tiimin jäsenten 

välillä sekä henkilökohtaisella tasolla. Tiimityön sisällöllisiä teemoja ovat vuorovaikutus, 

tavoitteet, ryhmän kiinteys, oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja johtajuus. Tiimityöskentely 

on avain oppivaan organisaation. Kyseessä on siis sellaisten olosuhteiden luominen, joissa 

oppiminen - osana sitä taitojen, tietoisuuden ja asenteiden muuttuminen - on mahdollista 

(Helakorpi 2001, 53).  

 

Tämän ryhmän kohdalla tulos osoitti, että kuntayhtymässämme eivät toteudu tiimityön edel-

lytykset tai ne toteutuvat hyvin kirjavasti. Oikeaa oppivaa organisaatiota en tunnistanut. Sen 

sijaan kahdessa vastauksessa oli selkeästi tavoitteena oppiva organisaatio ja muutos oli me-

neillään. Toisaalta yksi organisaatio oli kokenut pahan takaiskun tiimiytymisessä. Merkittä-

vää tämän tutkimuksen kannalta on se, että juuri opettajat mainittiin tiimiytymisen esteinä. 

Tähän palaan tutkimusten tuloksien tarkastelussa. 

 

Tiimityö ja tiimiytyminen on kuvausten perusteella saanut hyvinkin paljon toisistaan poik-

keavia ilmentymiä ja muotoja. Toteutusmuodot voivat olla hyvinkin tarkoituksenmukaisia 
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ja soveltua juuri siihen toimintaympäristöön, missä ilmentyvät. Ongelman muodostaa opet-

tajan työssä se, miten he asian kokevat. Mikäli opettajilla on ollut toisenlainen kuva ja eri-

laiset odotukset tiimiytymisestä ja sen toteuttamisesta ja toteutumisesta ohjaako tämä en-

nakko-odotus myös arviointia? Moni opettaja on opiskellut itse ja tai joutuu opettamaan 

jatkuvasti oikean tiimityön toimintaa ja näin odotukset ovat huipputasoa. Tapahtuuko tässä, 

kuten palvelun laadun käsitteessä, jossa odotukset määräävät palvelun tyytyväisyyden?  

Silloin kun odotukset alittuvat, tulos koetaan huonoksi, sen jälkeen hyvin helposti ei enää 

motivoiduta ja siitä seuraa frustruoituminen. Näin saattaa lumipalloteoria käynnistyä.  Jos 

näin on asioiden korjaaminen siinä vaiheessa on jo todella mestariluokan toimintaa ja edel-

lyttää johtajalta todella suurta leadership-taitoja.  

 

Toisaalta, kun olen seurannut oppilaitostemme tiimiorganisaatioiden syntyä on lähdetty 

ulkopuolisen konsultin voimin ensin kouluttamaan henkilökuntaa, lähinnä tiimijohtajia. 

Mutta onko samalla on unohdettu, että tiimiytyminen ja oppiva organisaatio tarvitsee koko 

henkilökunnan onnistuakseen? Näin suuri osa henkilökinnasta saattaa kokea itsensä ulko-

puoliseksi ja asian hoitaminen jää helposti tiimijohtajille, joiden valta-asema organisaatiossa 

useinkaan ei riitä asioiden perinpohjaiseen järjestelyyn ja hoitoon. Luottaako myös johto 

siihen, että kun esimerkiksi tiimiorganisaatio on luotu se hoituu, muuttamatta omaa toimin-

taansa avoimeen ja oppivan organisaatiokulttuurin suuntaiseksi? Tiimiorganisaatiossa on 

kysymys juuri kulttuurin suuresta muutoksesta ja prosessi on hidas. Näkemykseni on, että 

on ehkä luovuttu liian helposti, etsimättä yhteistoiminnallisesti niitä syitä, miksi järjestelmä 

ei toimi. On enneminkin etsitty syitä yksittäisistä henkilöistä kuin kokonaisuudesta. Näin on 

saatu monesti aikaan lisää ongelmia, vaikka pyrkimys parempaan on ollut kaikkien osapuo-

lisen aito tavoite. Lisäksi, mikäli tässä lukkotilanteessa ei ole taitoa puhua avoimesti ja ky-

seenalaistaa omia näkemyksiään ja käyttäytymistään., tilanne saattaa vain pahentua, koska 

kaikki tuntevat pettyneensä ja kaikki katsovat syyn olevan muualla kuin minussa itsessäni. 

 

Tiimiorganisaatio tulee olemaan tämän työn keskeinen asia tutkimuksen tämän osan sekä 

verkkokeskustelun tutkimustulosten synteesissä. Palaan tiimiorganisaatioon kappaleessa 

5.2. 

 

Opettaminen 

 

Opettaminen on perinteisesti opettajan niin kutsuttu. perustyö. Yhteistyömuotona se on 

myös varsin keskeinen arkipäivän työtapa, ovathan oppilaat opettajan läheisin yhteistyö-
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ryhmä. Myös tässä tutkimuksessa opettajat asettivat opettamisen sen keskeiselle sijalle, 

omalla maininnalla 18, N=20, mutta jokaisesta vastuksesta sen voi päätellä. Se sijaan ope-

tuksen varsinaisen integroimisen ja yhteisopetuksen mainitsi vain muutama. Opetukseen 

oleellisesti kuuluvat arviointi ja suunnittelu kyllä mainittiin usein ja ennen kaikkea työssä-

oppimisen kohdalla. Opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen yhteistyötahoina olivat oppi-

laat, toiset opettajat, työelämä ja muut sidosryhmät. 

 

”Opettajana yhteistyötä teen muiden yksikkömme opettajien kanssa opetuksen suunnittelu- 

toteutus- ja arviointivaiheessa. Työryhmien kokoonpano on suhteessa asiayhteyteen. Yhteis-

työ on päivittäistä. Oppijat/asiakkaamme ??? ovat päivittäisiä yhteistyökumppaneitamme. 

Olen ohjaajana, opettajana, tutorina, kanssakulkijana.” 

”Toteuttaessani opetusta yhteistyökumppaneina ovat opiskelijat. Aloittaessani opintojaksoa 

heidän kanssaan suunnittelemme toteutustapoja yhdessä. Varsin harvoin saan selkeitä toi-

veita toteutustavoista, sillä ammattiopintojen toteutukseen, siis teorian ja harjoittelun kom-

binaatioon, he ilmeisesti kokevat vaikeaksi esittää työskentelytapoja.” 

”Työelämän edustajien kanssa tehdään tietenkin paljon yhteistyötä myös opiskelijoiden 

työssäoppimisen yhteydessä… käydään arviointikeskusteluja (opiskelijan oppimiseen liitty-

en)…” 

”Opetusta opetellaan suunnittelemaan enemmän yhdessä ja pyritään löytämään laajempia 

näköaloja.” 

”Koulutusohjelman opettajien kanssa käydään keskustelu opetuksen linjoista ja sen jälkeen 

opettajat työstävät toteuttamansa opintojakson itsenäisesti.” 

”Yhteistyötä tehdään esim. toisten opettajien, opiskelijoiden, työssäoppimispaikkojen, tois-

ten ammatillisten oppilaitosten, lukioiden, peruskoulujen ja erittäin paljon nk. kolmannen 

sektorin kanssa. Yhteistyö on jatkuvaa ja palvelee oppilaiden oppimista…”   

”…opettajien kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opetusta…” 

”…integroitu opetus: ruokatuotan-

to+ravintolapalvelu+mikrobiologia+ravitsemus+laskentatoimi+englanti” 

”…omassa työssäni suunnittelen ja toteutan koulutusta melko yksin…” 

 

Opetuksen yhteistoiminnallisuus on puhuttanut koulumaailmaa jo vuosikymmeniä. Uudet 

oppimisnäkemykset lähtevät kokonaisvaltaisesta oppimisesta, jossa toiminnan ja kokemuk-

sen kautta oppija  rakentaa uuden opittavan asian oman toiminnan kautta, sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa, kontekstisidonnaisesti. (Rauste-vonWright & von Wright, 1994). Tieto 

muuttuu omaksi ja oppiminen antaa luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin. Oppiminen 
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edellyttää, että toiminta nähdään mielekkääksi. Mielekkyys syntyy usein siitä, että oppija 

ymmärtää, miksi ja mihin tietoa tarvitaan. Tämä puolestaan edellyttää toimintamuotoja, 

joissa ollaan lähellä käytäntöä. Esim. projektit, jotka liittyvät oman alueen ammatteihin, 

työelämään, luontoon jne. antavat käsityksen siitä, mihin koulun oppiaineita käytetään ja 

sovelletaan. (Niemi 1998) 

 

Oppiminen sosiaalisena tapahtumana, sosiaalisen oppimisen teoria, Engeströmin (1987) 

ekspansiivisen oppimisen teoria, kaikissa niissä korostuu sosiaalisuus ja vuorovaikutteisuus 

oppimisen edistäjinä, joka edellyttää yhteistyötä eikä ainoastaan oman aineenopettajan 

kanssa. (Jokinen 2001). Kaikkein selkeimmin yhteistyötä edellyttää dialoginen oppiminen 

ja kollaboratiivinen oppiminen. (Majuri 2000).  

 

Huomioitavaa on, että opettajien vuorovaikutuksen tahot olivat varsin moninaiset. Lähin ja 

eniten mainintoja sai oppilaat, joiden yhteisyössä oli ilmentymiä todellisesta vuorovaiku-

tuksesta ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteista: 

 

”Kaikissa vastuualueissani on kysymys yhteistyöstä. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on 

opiskelijoiden tietotaidon kasvattamisessa ja heidän omien intressien herkkää kuuntelua.” 

”…eli yhteistyö oppilaiden kanssa on sitä, että kurssin pitää osittain elää ryhmän mukaises-

ti… 

” Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on heidän tietotaidon kasvattamista ja heidän omien in-

tressien herkkää kuuntelua….” 

 

Vuorovaikutus muiden yhteistyötahojen kanssa kuvattiin joko hyvinkin monipuoliseksi ja 

hyväksi, toisaalta siitä ei juuri mainittu. Tämä on oman kokemukseni mukaan todellinen 

tila. Toiset opettajat, etenkin monet ammatinopettajat tekevät yhteistyötä koulun ulkopuolis-

ten sidosryhmine ja muiden opettajien kanssa varsin paljon. Toisille yhteistyö on ennemin-

kin poikkeus kuin jokapäiväiseen työnkuvaan kuuluva toiminto.  

 

”Yhteistyökumppaneina ovat myös työelämän opiskelijoiden ohjaajat…harjoittelupaikoissa 

käyn neuvotteluja myös hallinnossa toimivien kanssa opintojen toteuttamisesta sekä organi-

saatioon kuuluvien alan asiantuntijoiden kanssa sisällöllisistä kysymyksistä.” 

” Yritysjohtajat tulevat pyydettäessä esittelemään oman yrityksensä toimintaa opiskelijoille. 

Yrityksissä opiskelijat tutustuvat sen toimintaan ja eri alueitten asiantuntijoihin kuvanau-

hoittamalla ja raportoimalla.” 
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Opetukseen liittyvän yhteistyön esilletuominen ja siitä kommentoiminen antoivat tässä tut-

kimuksessa selkeän kuvan siitä, että yhteistyötä opetuksessa tehdään ja se koetaan pääsään-

töisesti positiivisena. Kovin hajanaista ja eri tavalla organisoitunutta yhteistyö kuitenkin on. 

Tutkimuksen mukaan on pääteltävä, että vaikka opettaminen on keskeisin koulun tehtävä 

sen kehittäminen yhteistoiminnalliseksi tapahtumaksi suunnittelusta arviointiin on varsin 

riippuvainen työyhteisöstä ja opettajasta itsestään. Opettajien vuorovaikutuksen lähtökohta-

na on lähes aina opettaminen ja sen järjestelyt, ja vuorovaikutus perustuu sekä antamiseen 

että saamiseen. Palaan tähän asiaan kappaleessa 5.2. 

 

Työssäoppiminen ja näytöt 

 

Työssäoppiminen ja näytöt ovat osa oppilaan oppimisprosessia ja siten myös opettamista. 

Halusin kuitenkin tarkastella niitä omana kokonaisuutena, koska ne ovat molemmat suhteel-

lisen uusia ammatillisen oppimisen prosesseja. Työssäoppimisen mainitsi erikseen 14, 

N=20 ja näytöt 9, N=20.  

 

”Olen yhteistyössä työelämän kanssa sekä työssäoppimisen että näyttöjen osalta.”  

” Eräs yhteistyökumppani ovat ne yritykset, joissa opiskelijat suorittavat työssäoppimisjak-

sojaan. Yrityksen työpaikkakouluttajan kanssa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteita, 

päättötöitä, arviointia jne. Vallitsevana työtapana on henkilökohtainen kanssakäyminen 

kaikkien kanssa.” 

”…työyhteisöjen edustajat - käytännön opiskelun ohjausasioissa…” 

”Yhteistyökumppaneina ovat myös työelämässä opiskelijoiden ohjaajat…” 

 ”Olen kokenut erittäin tärkeiksi työ-/elinkienoelämän…meillä on tarve työssäoppimispaik-

koihin ja näyttöpaikkoihin. 

”Näyttöjen kautta yhteistyö on laajentunut huomattavasti työelämän suuntaan. Yhteydet 

ulkopuolelle ovat jo päivittäisiä, ennen ne olivat vain satunnaisia. 

”Työpaikkani työssäoppimisen koordinaattorina   yhteistyö alan yrityksiin on alkanut…, 

joka on erittäin antoisaa.” 

 

Työssäoppiminen ja näytöt koetaan tämän tutkimuksen mukaan keskeisiksi yhteistyömuo-

doiksi opettajan arjessa. Yhtä kannanottoa lukuunottamatta (analysoin jäljempänä), vasta-

uksista kuitenkin kuvastui positiivinen asenne vaikka yhteyksien katsottiin laajentavan työ-

kenttää. Uutena asiana ammatillinen koulutus on saanut k.o. toimintoihin määrärahoja ja 
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näin kynnys asioiden sisäänajoon oppilaitostasolla on ollut helpompaa. Positiivisena tutki-

mustuloksena on pidettävä kuitenkin sitä, että opettajat katsoivat työelämäyhteyksien tuo-

neen omaan työhönsä lisäulottuvuuden ja mainitsivat sen positiivisena ilmiönä. Vastuu op-

pilaiden oppimisesta voidaan näin jakaa, samalla kun saadaan uusien oppimisnäkemysten 

mukaista käytännön taitojen oppimista. Myös kokonaisvaltaisen, sosiaalisen ja ajan tasalla 

olevan oppimisen tukijalkana voidaan pitää työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.  

 

Työryhmät ja projektit 

 

Vaikka opettaja mainitsi tiimin toi hän myös usein esille työryhmät ja projektit. Kaikkiaan 

11, N=20 mainitsi jomman kumman tai kummankin.  

 

”Työelämäyhteistyöryhmien kanssa yhteistyössä suunnittelemme koulutusta, opetussuunni-

telmia, näyttöjäkin, konsultoiden heitä, arvioidaan kaikkea toteutettua.” 

”..lukuisat työryhmät…” 

”Projektit tutustuttavat opiskelijat yritysasiakkaisiin.” 

…”sekä erityisprojektit…” 

”…eri yritysten projektien myötä…” 

” …työryhmät, projektit…” 

” Samoin muita työryhmiä. Jotkut opettajat osallistuvat muihin projekteihin, jolloin on teh-

tävä poissaolotunnit eri ajalla = tuplatyö, sama palkka.” 

”Työryhmien kokoonpano on suhteessa asiayhteyteen.” 

”… yhteistyö on alkanut joko yhteisten projektien myötä…” 

 

Vastausten perusteella juuri työryhmät ja projektit koettiin toisaalta työllistävinä, mutta 

toisaalta aika neutraalina tapana tehdä yhteistyötä. Vain muutamassa oli aistittavissa työ-

ryhmien paljouden ja työllistämisen maininta. Useimmiten asia ilmeni pelkkänä luettelo-

maininnalla. Tästä voi päätellä, että ko. asiat eivät ole kovin hallitsevia tai eivät ainakaan 

aiheuta kovin suurta mielihyvää tai mielipahaa opettajan arjen rutiineissa. Molemmat ilmiöt 

ovat olleet jo usean vuoden ammatillisen oppilaitoksen arkea, joten niihin on ehkä tullut jo 

jonkinasteinen rutiini, jolloin tapojen vakiintuessa asian hyvät ja huonot puolet ”unohtuvat”.  

 

Parityö ja tutorointi sekä yksin työskentely 
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Parityön mainitseminen omana yhteistyömuotona ilmeni vain  yhdestä vastauksesta, mutta 

sen voi kyllä tulkita useastakin tekstistä. Seuraavat maininnat ilmaisevat, että yhteistyö-

kumppanina on joko yksi henkilö; opettaja, työssäohjaaja, johto tms. 

 

 ”… opettajien kanssa teen yhteisyötä… ” oli mainintana lähes jokaisessa vastauksessa   

” …yhteistyökumppaneina ovat työelämässä opiskelijoiden ohjaajat…” 

” … mutta tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat lähin esimies, opo, saman aineen opetta-

jat…” 

”…teen yhteistyötä tiimimme kaikkien opettajien kanssa…” 

”… tehokkain työtapa on kahden tai yhden ihmisen tiimi, sillä yhteisten aikojen sopiminen 

on tuskaa.” 

” Opetussuunnitelmien kehittäminen ja suunnittelu tapahtuu enemmän työparien työskente-

lynä.” 

 

Opettajan työn yksinäisyys tuli esille suoraan 4 vastauksesta, N=20: 

 

” Paljon tehdään yksin.” 

” Kaikkein merkittävin ja haastavin työ, opettaminen tehdään aivan liian usein yksin…” 

” Työtavat ovat muuttuneet entistä enemmän yksin työskentelyn suuntaan. Jokainen tekee 

niin paljon kuin ehtii yksin.” 

” Omassa työssäni suunnittelen ja toteutan opetuksen melko yksin.” 

 

Koska kysymys koski yhteistyötä, on pääteltävä, että yksin työskentelyä ei edes haluttu 

tuoda esille vaan pitäydyttiin kysymyksen teemassa. Neljän opettajan ottaessa esille juuri 

yksin työskentelyn, herää kysymys tämän päivän opettajan arjen todellisuudesta. Nämä 

opettajat ovat todella kokeneet yhteistyön esteitä ja ovat katsoneet parhaimmaksi tavaksi 

tehdä yksin. Siksi on mielestäni tutkimuksen kannalta merkittävää ottaa ne erikseen yksin 

työskentelyn maininnat mukaan. Missä määrin se korreloi opettajien tapaa suhtautua yhteis-

työhön jäi tässä vaiheessa epäselväksi. Kappaleessa 5.2  yhteistyön arvioinneissa tähän saa-

daan syitä, miksi kaikesta huolimatta yksintyöskentely on keskeinen osa opettajan työtä. 

 

 

5.1.2 Yhteistyön tahot ja yhteistyön motiivit, tarpeet sekä välineet 
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Keiden kanssa opettajat tekevät yhteistyötä oli piiloutunut vastauksiin yhteistyömuotoja 

huomattavasti moninaisemmin. Huomioitavaa on, että kaikki eivät ottaneet suoraan kantaa 

kysymykseen; miksi. Siksi tässä yhteydessä oli käytettävä kokonaisia opettajaien vastauksia 

jotta yhteistyön syyt olisivat tulleet ilmi. Usein tulkittava asia oli hajaantunut vastaukseen, 

joten kokonaisia vastauksia tulkitsemalla saa myös selkeän kuvan siitä, mitä opettajat pitä-

vät tärkeänä tällä hetkellä ja mikä täyttää heidän arkipäivänsä toiminnot.  

 

Vastauksissa oli havaittavissa, että kenttä, missä opettaja työtään tekee on hyvin laaja ja 

monitahoinen. Luettuani aineistoa useaan kertaan alkoi sieltä hahmottua samoja ryhmitty-

miä kuin edellisissä koodauksessa. Halusin silti tuoda esille ne keskeiset tahot ja tarpeet, 

joihin yhteistyö perustuu. Opettajan keskeinen työ on kiistatta edelleen opetus, jossa osa-

puolina ovat sekä opettaja, opettajat että oppilas. Tänä päivänä myös työelämä kuuluu am-

matilliseen oppimiseen yhtenä oppimisympäristönä, joten tästä muodostuu eittämättä opet-

tajan keskeinen yhteistyöverkko. Näin sain kolme selkeää ryhmää sekä tahoihin ja niiden 

kanssa tehtävän yhteistyön motiiveihin ja tarpeisiin. 

 

Tahoista ensimmäisen ryhmän muodosti opettamisen kolmikantainen ryhmittymä: 

 opiskelijat, opettajat ja työelämä. Näiden tahojen kanssa yhteistyön  lähtökohtana ja 

motiivina on ennen kaikkea opetuksen järjestäminen ja kehittäminen, joten motivaa-

tioryhmiksi muodostui kolme selkää alaryhmää  

• opetus ja työssäoppiminen. Opetukseen ja sen järjestämiseen liittyviä asioita oli-

vat myös 

• vierailut, opetussuunnitelmaan liittyvät toiminnot sekä suuri joukko erinäisiä 

mainintoja, joista osa voi liittyä omaan opetukseen 

• muut (mm. ops, vierailut, tutustumiskäynnit, kehityskeskustelut, tutorointi, sopi-

mukset, luottamustoimet, työaikajärjestelyt jne.) . 

 Toisena tahona erottui 

 johto ja hallinto  

 kolmantena sekalainen ryhmä 

 muut (mm. te-keskus, työvoimatoimisto, kuntayhtymän keskustoimisto, OPH, eri koulut 

ja ammatilliset oppilaitokset, muut kuntayhtymän yksiköt jne.)  

Taulukko 3 Yhteistyön tahot, motiivit ja tarpeet opettajan työssä 
 

YHTEISTYÖN TAHOT N = 20 
 YHTEISTYÖN MOTIIVIT, 

TARPEET N = 20 
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Opettajat 20  Opetus 20 

Opiskelijat  19  Työssäoppiminen 17 

Työelämä/yrityselämä 16  Vierailut 7 

Johto 6  Opetussuunnitelmatyö 7 

Hallinto 4  Muut ? 

Muut ?    

 

Opettajat ilmaisivat kaikkien vastanneiden näkökulmasta yhteistyökumppaneina mainintoja 

jokaiselta, 20, N=20. Opiskelijat mainittiin lähes yhtä monessa 19, N=20. Työelämä, yritys-

elämä ja työssäoppimispaikat olivat niitä mainintoja, joilla tutkittavat ilmaisivat tekevänsä 

yhteistyötä työelämän kanssa 16, N=20. Johdon mainitsivat 6, N=20 ja hallinnon 4, N=20. 

Ryhmä muut oli varsin hajanainen, mainintoja saivat opo,  yhteistyö muiden oppilaitosten 

kanssa (mainintoina: lukio, ammatilliset oppilaitokset, muut oppilaitokset, amk, jne.), yh-

teistyö erilaisten virastojen (esim. työvoimatoimisto) kanssa sekä  valtakunnan tahot (esim. 

OPH, OPM). 

 

Yhteistyön tarve ja motiivit hahmottuivat varsin moninaisesti ja vaikeastikin. Koska kuiten-

kin halusin selvittää yhteistyön motiivin suunnat, olen ne ottanut mukaan ryhmittelyyn. 

Niiden hajanuuden tähden en kuitenkaan analysoi niitä tarkemmin. Opetus 20, N=20, työs-

säoppiminen 17, N=20 olivat selkeästi analysoitavissa. Vierailujen järjestäminen ja opetus-

suunnitelman työstäminen ovat nekin liittyviä opetukseen, mutta eivät ole jatkuvasti toistu-

via eivätkä liity opetussuunnitelmaan ilman muuta, joten niputin ne omaksi ryhmäksi. Mo-

lemmista oli 7, N=20 mainintaa. Ryhmä muut oli taas vaikeasti ryhmiteltävä, koska hajonta 

oli niin suuri ja selkeitä ryhmiä ei muodostunut. Useampia mainintoja saivat kansainvälinen 

toiminta, oppilaanohjaus, verkostot, opinnäytetyöt, laatu, yleinen koulutuksen kehittäminen. 

Ykkösmainintoina olivat lisäksi asiantuntijoiden tapaaminen, työaikajärjestelyt, työsuojelu 

yms. luottamustoimet,  kehityskeskustelut ja valtakunnan tason asiat.   

 

Yhteistyötahoina oppilaat, opettajat ja työelämä: opetukseen liittyvä yhteistyö 

 

Opetukseen ja työssäoppimiseen kohdistuvaa yhteistyötä kuvattiin joko yleismaininnalla 

yhteistyö työelämän kanssa tai mainitsemalla yhteistoiminnan syiksi opetuksen ja työssäop-

pisen arviointi, suunnittelu, toteutus ja järjestelyt. Tulkintani on tässä yhteydessä, että kaik-

ki opettajat osallistuvat kyllä edellä mainittuihin toimintoihin, mutta eivät niitä eritelleet 
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vastauksessaan. Perusteluni tulkinnalle on, että jokainen opettaja on tuonut esille kokonais-

valtaisen työskentelyn kussakin asiakokonaisuudessa. 

 

”Työelämän edustajien kanssa tehdään tietenkin paljon yhteistyötä myös opiskelijoiden 

työssäoppimisen yhteydessä…työelämäyhteistyöryhmien kanssa yhteistyössä suunnitellaan 

koulutusta, opetussuunnitelmia….” 

…” koulutuksen kehittäminen, ensin näyttötutkintojen työryhmät…” 

”Oma työnkuvani on vaihteleva ja sisältää varsinaisen opetuksen lisäksi mm. yksikön työ-

aikajärjestyksen laatimisen, työssäoppimisen ohjauksen…Yritysten työpaikkakouluttajien 

kanssa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteita, päättötöitä arviointia jne..” 

”Miellän työni tekemisen oppilaiden kanssa tehtäväksi yhteistyöksi melko suuressa mää-

rin.” 

” …opetuksen kehittämistä…” 

”Opetustyössäni opintojaksojen suunnittelussa yhteistyötä tehdään koulutusyksikön tasol-

la…toteuttaessani opetusta yhteistyökumppaneina ovat opiskelijat..” 

”Yhteistyötä tehdään lähinnä toisten, samassa opettajanhuoneessa olevien kanssa…” 

” Koulutusohjelman opettajien kanssa käydään keskusteluja opetuksen linjoista…Omassa 

työskentelyssäni tarvisisin ajatusten vaihtoa kollegojen kanssa toteutustavoista, siis ope-

tusmenetelmällisistä ratkaisuista…” 

” Esim. yritysyhteistyö ei onnistu nykyisellä tavalla. Asiasta tulee vain suuri sotku, jos tekee 

yritysten kanssa yhteistyötä nykyisen työaikataulun mukaan. Jos minulla on vapaata aikaa, 

niin yrityksessä sitä ei silloin ole ja niin ees päin…Me ollaan niin sisäänpäin kääntyneitä, 

että organisaatio näyttää ulospäin takapuoltaan.” 

 

Työelämän ja oppilaitosten muutokset ovat lähentäneet myös tämän tutkimuksen mukaan 

niiden yhteistyötä ja tuoneet opettajan työn arkeen työelämän uudella,  varsin keskeisellä 

tavalla. Samalla korostuu myös opettajien välinen jatkuva yhteistoiminnallisuus. Kolmante-

na osapuolena nähtiin opiskelija. Tämä kolmikanta muodostaa opettajan työn keskeisen 

yhteistyöverkoston. Yhteistyötahoina koulumaailman sisällä ovat opettajien ja oppilaiden 

lisäksi johto ja hallinto. Yksi kommentti osoitti, että oppilaitoksen täytyy tarkoin miettiä 

yhteistyötä yritysten kanssa sekä sen organisointia että tapaa hoitaa asiat. 

 

Yhteistyötahoina johto ja hallinto: opetukseen liittyvä yhteistyö 
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”Lehtorina teen yhteistyötä toisten opettajien, opiskelijoiden, apulaisrehtorin, vierailevien 

yritysjohtajien ja muun henkilökunnan kanssa. 

”Johtoryhmä rehtoreiden ohjaamana johtaa ja kehittää...Toiminta sitoutuu laitoksen ja 

opetuksen suunnitteluun tiimipalavereissa. Tavoitteena oppiva organisaatio.” 

” Esimieheni: koulutuspäällikön ja koulutusalajohtajan teen tiivistä yhteistyötä…” 

…” yhteistyökumppaneina ovat lähin esimies…” 

” Lähiesimiehenä, tiiminjohtajana toimiessani yhteistyötahoja ovat   tiimi jäsenet, toiset 

tiiminjohtajat sekä omat esimieheni, koulutuspäällikkö opetuksellisissa asioissa sekä tu-

losaluejohtaja hallinnollisissa asioissa…” 

 

Tutkimus osoitti selkeästi, että vain johto ja hallinto eivät ole kovinkaan merkittäviä yhteis-

työtahoja. Ehkä näiden tahojen mukanaolo opettajan arkityössä on ajoittaista ja tilannekoh-

taista. Johto ei kenties näy itse opettajan työssä, vaan heidän työnsä keskittyy rakenteisiin, 

organisaation ylläpitoon jne., ei opettajalle keskeiseen toimintaan, opettamiseen. On huomi-

oitavaa, että vastaajien joukossa oli myös tiimijohtajia, jolloin heillä on organisaatiosta riip-

puen on esimiesasema, jonka yhteys esimieheen on erilaista kuin ilman esimiesvastuuta 

olevalla opettajalla. Toisaalta näissä saattaa olla itse johdon tehtävät hajautettu tiimiorgani-

saation mukaisesti. Tältä osin tämä ryhmittymä jäi aika avoimeksi. Mutta useimmissa tapa-

uksissa johto jäi kokonaan mainitsematta. Ilmaiseeko tämä sitä, että johto on etääntynyt itse 

oppilaitoksen toiminnan keskeisestä tehtävästä? Merkitseekö se johdon kykenemättömyyttä 

nähdä opettajan työ ja siinä mukana olo keskeiseksi osaksi myös omaa työtehtäväänsä, koe-

taanko sen olevan niin? Jätetäänkö opettaja yksin?  Kaipaako opettaja itse johtoa enemmän 

mukaan vai toimiiko hän tietoisesti ja omasta halustaan kaukana johdosta?  Miten oppilai-

tosten pedagoginen johtajuus on organisoitu? Vastauksia, jotka jäävät avoimeksi ja kaipai-

sivat paljon lisätutkimusta, mutta tutkijan mielenkiinnon ne herättivät.  

 

Yhteistyötahona ryhmä muut: yhteistyön tarpeena erilaiset ryhmittämättömät syyt 

 

Yhteistyön laajuus tuli esille tutkittavan ryhmän vastauksista. Ryhmä muut sisälsi varsin eri 

tyyppisiä yhteistyötahoja: 

 

” Teemme yhteistyötä mm. valtakunnallisessa sosiaalialan verkostossa, olemme mukana 

Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminnassa ja Itä-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskukseen kanssa tehtävässä yhteistyössä.” 

” …Yt-ryhmä, Ts-ryhmä, kehittämistyhmä…” 
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” …kansainväliset yhteistyökumppanit…” 

” …valtakunnalliset näyttöhankkeet…” 

”…teen erittäin paljon yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa…” 

”… kiva olisi tehdä yhteistyötä enemmän muiden kuntayhtymän oppilaitosten kanssa…” 

” …olen mukana työelämäpalvelujen toiminnassa…” 

”… Te-keskukset, työvoimatoimisto, OPH, KEPA…” 

…”lukiot, ammatilliset oppilaitokset jne….”,  

 ”… hallinnon henkilökunnan kanssa…” 

 

Vastauksista kuvastuu kuitenkin selkeästi varsin hajanainen ja määrittelemätön yhteistyö-

käytäntö, joka ei vastaajien mielestä kovin hyvin palvele itse päätehtävää, opetusta. Mitään 

säännön mukaisuutta jatkuvaa ja tietyn systeemin tai mallin mukaan toimivaa toimintaa ei 

varsinaisesti ollut tulkittavissa.  

 

Opettajan työn laajuutta kuvaavat myös ne moninaiset asiat joiden tähden yhteistyötä teh-

dään. Ne vaativat opettajalta varsin suurta ammatillista osaamista, johon sisältyy paitsi laa-

ja, ajan tasalle päivitetty yleissivistys myös neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä amma-

tillista toiminnan hallintaa. Jo näinkin pienen otannan mukaan voi tulkita ammatillisen oppi-

laitoksen opettajan työn vaativuuden ja laaja-alaisuuden.  

 

” …oppilaanohjaus, HENSUT; HOPSIT, sopimukset, tarjoukset, ” 

” …silloin kun edessä on esimerkiksi uuden suunnittelua, opsit ovat viime vuosina työllistä-

neet ihan kiitettävästi…” 

”… verkkomateriaalin käyttö tulee vähitellen osaksi opetuskulttuuria…” 

”  …tämän vuoden puolella lähinnä opetuksen laadun parantamiseen liittyviä asioita…” 

”…yksikön työjärjestyksen laatiminen, päättötöiden ohjaus…” 

” OPS-asioissa aineryhmällämme tulee aina takkiin - turhauttavaa - huomattava tuntimää-

rän vähennys koko ajan.” 

”Yhteistyökumppaneina ovat tietenkin luento - opettajat…vierailujen järjestäminen…” 

”Työssä jaksamisen ja työn kehittämisen edistämiseksi olemme yhdessä suunnitelleet ja 

toteuttaneet erilasia opintokäyntejä tai tilaisuuksia.” 

”eri alojen asiantuntijuuden yhdistäminen, verkoston luominen, ajanhermolla elinkeinos-

sa….” 

 

Yhteistyön välineet 
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Miten yhteistyötä tehdään, miten kommunikoidaan ja miten yhteyttä pidetään vastauksia 

näihin kysymyksiin löytyi 16 opettajalta, N=20. Tässä yhteydessä asia oli löydettävissä sekä 

selkeänä mainintana että tekstistä. Huomioitavaa on kuitenkin, etteivät kaikki ottaneet kan-

taa yhteistyön välineisiin eivätkä sen toistuvuuteen. 

 

” …monia työtapoja, jatkuva tiedon tulva, tavoitatko aina tarpeellisen… aamupalaverit 

ovat kello 8-9…” 

”Ryhmäkeskustelut… 

” Yhteistyötä tehdään käyttäen suurelta osin s-postia ja puhelinta, tietenkin myös kasvok-

kain.” 

”Vallitsevana työtapana on henkilökohtainen kanssakäyminen kaikkien kanssa.” 

”…yhteistyö on alkanut lähinnä puhelinkeskustelujen kautta ja tänä vuonna yrityskäynneil-

lä…” 

”Yhteistyötilanteet ovat suurelta osin face to face tilanteita. Sekä verbaalinen että non ver-

baalinen kanava käytössä, Onnellista!!! = inhimillistä = elämän maku.” 

 

 

Kokoukset ja palaverit oli mainittu 14, N=20. Seuraavana oli sähköposti 8, N=20. Face-to 

face -kontaktin mainitsi 6, N=20 yritysvierailut ja tapaamiset 6, N=20,  puhelin ja verkko 

saivat kumpikin 4, N=20. Toistuvuudessa eniten oli mainintoja joka päivä tai päivittäin 12, 

N=20. Säännöllisesti mainitsi 19/21 ja tilannekohtaisesti 7, N=20. 

 

Taulukko 4 Opettajien yhteisyön välineet 
 

YHTEISTYÖN VÄLINEET N = 20 
  

TOISTUVUUS N = 20 

Kokoukset/palaverit 14  Säännöllisesti 19 

Sähköposti  8  Joka päivä 12 

Face to face 6  Tilannekohtaisesti 7 

Yritysvierailut/tapaamiset 6    

Puhelin 4    

Verkko 4    
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Tutkimuksen mukaan työtavat ovat oletusten mukaisia. Sähköposti on noussut opettajalle-

kin tärkeäksi viestintävälineeksi lukuunottamatta opetusta. Opetuksen yhteydessä verkon 

mainitsi vain muutama ja sen hallitsevuudesta ei ollut mainintoja. Henkilökohtainen kontak-

ti oli usein vallitseva työtapa ja todettiin myös parhaaksi. Palavereista kyllä todettiin ” 

…aamupalaverit - vähän kuin käskynjakoja, paljon ajanhukkaa.”, ”…aamupalaverit ovat 

osittain turhia…”, joten parantamisen varaa on ennen kaikkea viestinnässä, joka näiden 

vastusten perusteella tulee esimieheltä alaisille. Tässä yhteydessä mainittiin usein myös 

aikaresurssi, johon palaan kappaleessa 5.2. 

 

 

5.1.3 Opettajien yhteistyökäytänteet työyhteisössä  

 

 

Yhteistyön laajuus 

Yhteistyö on päivittäistä, jatkuvaa ja opettajan työn yksinäisyydestä huolimatta keskeinen 

osa opettajan työn arkea. (vrt. mm. Syrjäläinen 1994c). Myös tämä tutkimus osoitti selkeäs-

ti, että opettajan työ on varsin moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyön eri osapuolina ovat 

paitsi oman työyhteisön opettajat myös hyvin laaja-alainen verkosto työelämästä, oppilai-

toksista ja eri hallintokunnista. Opettajan osaamisen on myös riitettävä yhä laajenevaan 

kansainväliseen toimintaan, tietotekniikan hallintaan ja projektien ja hankkeiden organisoin-

tiin ja hoitamiseen. Yhteistyön tahosta riippumatta sen taustalla on lähes aina opetus ja 

opettaminen. Joten perusta ei ole muuttunut, tapa toimia ja tuottaa laadukasta  opetusta edel-

lyttää uusia osaamisen alueita ja uusien haasteiden ottamista. (vrt. Vertanen 2002, 30-35). 

 

Työssäoppiminen ja näytöt ovat opettajan jokapäiväistä toimintaa, joka on tuonut hyvin 

paljon yhteistyötahoja ja yhteistyön tarvetta. Tämä kaikki koetaan ja nähdään positiivisena, 

joskin työläänä. Oppilaat ja opettajat koetaan edelleenkin tärkeimmiksi yhteistyötahoiksi, 

joihin työelämä on hyvin integroitunut. Sen sijaan johto ja hallinto ovat arkielämässä taus-

talla. Työ on oppilaitoksissakin jatkuvassa muutoksessa, jonka yksi aiheuttaja on viestimien 

moninaisuus ja niiden hallitsevuus. Verkko-opetus ja siihen liittyvä itsenäinen opiskelu oli 

vielä taka-alalla, mutta sähköpostin koettiin vievän tilaa face-to face  -kontakteilta ja puhe-

limelta. 

 

Yhteistyön organisoituminen 
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Tutkittavan ryhmän kuvaukset yhteistyöstä kuntayhtymässä antavat selkeän kuvan tiimiy-

tymisestä ja siihen liittyvästä organisaatiotasoisesta, jatkuvasta muutoksesta. Opettajien 

kuvausten perusteella tiimiytyminen on vielä selkeytymätöntä ja hajanaista toimintaa, johon 

lähes jokaisella on oma näkemys ja kokemuksetkin vaihtelivat laajasti. Tiimit olivat pieniä, 

yksittäisien opettajien muodostamia ryhmiä, joiden sisäinen yhteistyö joko toimi erittäin 

hyvin tai keskinkertaisesti. Toisaalta ne olivat organisaatiossa olevan tiimiorganisaation 

”jäänteitä” tai lähinnä hallinnollisia elimiä. Tässä tapauksessa voi tulkita jopa pakotetun 

tiimityön ominaisuuksia.  

 

Tiimityön negaationa yhteistyön kannalta voidaan pitää pakotettua yhteistyötä. Pakotettu 

yhteistyö ei perustu osallistujan omaan haluun ja on näin ollen on enemmän työryhmissä  

istumista kuin tiimityötä. Tällainen tiimityö ei tuota lisäarvoa opettajalle itselleen eikä insti-

tuutiolle ja näin ollen ei tue kummankaan kehittymistä (Klette 2000, 154). 

 

Vain yhdessä vastauksessa organisaatio toimi tiimiorganisaation tavoin. Myös kaikkea tältä 

väliltä ilmeni. Tutkimuksellisesti tämä tulos on varsin sekava ja hajanainen, mutta joka on 

lähtökohta seuraavaan analyysivaiheeseen siirryttäessä.   

 

Projektit, hankkeet, työelämäyhteydet koettiin olevan arkipäiväistä yhteistyötä. Niiden jär-

jestelmällinen organisoiminen ja hallinnoiminen jäi epäselväksi. Tutkijana tulkitsin asian 

niin, että niitä tehdään ilman sen suurempaa numeroa ja että ne koetaan mielekkääksi sekä 

niiden kautta tulevan yhteistyön hyväksi. Myös integroitu opetus ilmeni suoraan vain kol-

men vastauksessa, joskin viitteitä toisten opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä oli varsin 

runsaasti. Oliko näissä mukana integroitu opetus, jäi tältä osin selvittämättä?  

 

Johdon ja hallinnon osuus jäi kovin paljon taustalle. Kuvastaako se opettajan ja johdon suh-

teen etäisyyttä? Johtajan näkyminen oppilaitoksen arjessa, sen rakenteissa ja tavassa toimia 

lienee kiistaton viitaten kappaleessa 2 esittämiini aikaisempiin tutkimuksiin. Tehdäänkö 

johdon kanssa yhteistyötä vai onko sen laatu sellainen, ettei sitä mielletä yhteistyöksi? Mie-

lenkiintoisia kysymyksiä herättävä tulos kuitenkin oli. Samoin toimiston mukanaolo opetta-

jan työssä jäi lähes maininnatta (yksi maininta). Ehkä kysymysajankohta, tammikuu, ei ole 

aktiivisinta aikaa  hoitaa esimerkiksi oppilaisiin kohdistuvia asioita toimiston kanssa. Tou-

kokuussa tilanne saattaisi näyttäytyä toisenlaiselta.  

 

Yhteistyön haasteet 
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Vaikka varsinaisesti en tässä analyysissä ottanut yhteistyön laadullisia asioita tarkastelun 

alle, ovat ne olleet mukana jo edellä kuvatussakin tekstissä. Selkeästi oli tulkittavissa, että 

opettajat ovat yleisesti ottaen varsin myötämielisiä yhteistyölle. Siinä koettiin olevan haas-

teita ja se tarjoaa monialaista ulottuvuutta opettajan arkeen. Henkilökohtaisen kehittymisen 

ja kasvamisen mainitsi jo kaksi opettajaa ja tilannetta kuvattiin myös haasteeksi. Haasteena 

pidettiin työelämäyhteyksien lisääntymistä, näyttöjen, projektien sekä niin kansallisten kuin 

kansainvälisten hankkeiden hoitamista. Tulkita voi myös, että oppilaat koettiin aina uutena 

haasteena, ennen kaikkea heidän saamisensa yhteisten tavoitteiden ja oppimisen yhteistoi-

minnallisuuteen. Tiimiytymisen haasteet tulivat selkeästi esille. Onko syynä yhteistyöhön ja 

ennen kaikkea tiimiytymiseen kohdistuvat erilaiset odotukset? Johtuuko se opettajien erilai-

sista asenteista yhteistyöhön ja alati muuttuviin toimintamuotoihin? Voisiko se kuvastaa 

myös opettajien yleistä motivaatiota työhön, johon olennaisena osana kuuluu elinikäinen 

oppiminen. Epäselväksi jäi myös, missä määrin tiimiytyminen on tuottanut työryhmiä, pro-

jekteja, hankkeita jne. vai onko kehitys ollut toisin päin. Kaksi opettajaa mainitsi yhteistyö-

nä nimetyn yhteistyön kohteen valinnan, jonka voi tulkita niin, että kohde (projekti, hanke 

tms.) syntyy yhteistyön tuloksena. 

 

Toisaalta neljän opettajan valinta yksin työskentelystä herätti opettajan työn arjen todelli-

suuden. Kaikki eivät jaksa tai kykene olemaan mukana. Ehkä selkein syy miksi näin koe-

taan on jatkuva muutos sekä resurssit (aika ja raha),  jotka hallitsevat opettajan työn arkea ja 

jonka vaikutukset heijastuvat suoraan yhteistyöhön. 

 

Seuraavassa kappaleessa analysoin laadullisia kommentteja yhteistyöstä. Tutkimuksen tämä 

osa herätti joukon kysymyksiä. Uskon, että edellä esitetyt kysymykset osaksi aukenevat tai 

ainakin täsmentyvät. Yhteistyön kartoitus on luotu. 

 

 

5.2 Yhteistyön kehittymissuuntautuneisuus 

 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli saada selville, miten opettajat kuvaavat yh-

teistyötään ja millaisia merkityksiä he antavat omassa työssään toteutuvalle yhteistyölle. 

Olen edellä (kpl 5.1) kvantifioimalla aineistoa  muodostanut kategoriat opettajan yhteistyön 

muodoista, niiden tahoista, välineistä sekä motiiveista. Analyysi etenee aineiston verkko-
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keskustelun tuoman materiaalin pohjalta, jossa keskeisenä tutkimuksen tavoitteena oli saada 

selville opettajien kokemukset yhteistyön kehittymisestä sekä yhteistyön nykytilasta.  

 

Aineistolähtöisessä analyysissä tutkija pyrkii löytämään selitykset ilmiön tulkintaan sen 

omasta kontekstista siten, että ne kategoriat, jotka muodostuvat, syntyvät aineistosta itses-

tään. Tutkijalla on yleensä omakohtainen tuntemus tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkittavista 

henkilöistä. Näiden asioiden katsotaan olevan hyödyksi tutkijalle. (Filstead 1985, 38). Tämä 

tutkimus etenee edelleen aineistolähtöisesti. 

 

Kvalitatiivisessa aineistossa tutkija tulkitsee empiirisesti koottua aineistoa ryhmitellen, koo-

daten ja kategorioiden. Näin löytyneitä kategorioita tarkennetaan ja täsmennetään aineistol-

la, tavoitteena saada itse aineiston pohjalta teoreettisesti pohdittu selitysmalli. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa on paremmin kyse teorian löytämisestä kuin sen soveltamisesta. (Fils-

tead 1985, 38). Tämän tutkimuksen tulosten analysoinnissa olen käyttänyt aikaisemmin 

luotuja teorioita lähinnä vahvistamaan aineistosta syntynyttä teoriaa.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan edetä asettamalla mitä ja miksi kysymyksiä. Näin 

muodostetaan tutkimusongelmien ja hypoteesin vertailua, miten aineistolla pystytään vas-

taamaan tutkimukselle asetettuihin ongelmiin. Tutkimuksen alussa esitetyt miksi ja miten 

kysymykset muotoutuvat aineistolähtöisessä tutkimuksessa koko analyysivaiheen ajan. 

(Alasuutari 1999, 215-218). Käytin tässä analyysissä verkkokeskustelun avaamiseksi ja sen 

vauhdittamiseksi esittämiäni kysymyksiä (liite 2). 

 

Tutkimuksen ongelmien ulkopuolelle jäävää aineistoa tutkija ei yleensä lue merkityksiksi. 

Näin yksittäiset lausahdukset eivät yleensä ole merkityksiä. Tutkittu merkitys muodostuu 

usein sellaisenaan kategoriaksi, tai tutkija pelkistää sanoman. Teoreettisten yhteyksien avul-

la tutkija selvittää tutkittavasta löydettyjä ilmaisuja. Tutkimuksen ansioiksi luetaan se, että 

tutkija pystyy yhdistelemään saadut kategoriat ylemmän tason kategorioihin. (Syrjälä, ym., 

1996, 145). Tutkimuksen yhteenvedossa, kappaleessa 5.3. kuvaan tämän tutkimuksen tuo-

man kategorioiden yhdistelmän. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkija tavoittelee löytävänsä tutkittavien ilmaisuista, mikä on 

sen merkitys eli mitä tutkittava tarkoittaa ilmaisullaan. Koska ilmaisu on aina kontekstuaa-

linen ja intersubjektiivinen  paljastuu se vasta, kun sitä tarkastellaan kokonaisessa asiayh-

teydessä. Siksi ilmaisuja tulisi käsitellä mahdollisimman laajoina yksiköinä. Merkityksen 
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intersubjektiivisuus merkitsee ilmaisun tekijän ja tulkitsijan riippuvuutta merkityksen ym-

märtämisessä. Mitä vankempi on tutkijan teoreettinen perehtyneisyys, sitä objektiivisemmin 

hän tavoittaa tutkittavan tarkoittaman merkityksen. Ilmaisun tulkinta on ilmaisun tekijän 

intention rekonstruoimista ilmaisun sisäisten yhteyksien, tekijää koskevan taustatiedon ja 

oman asiantuntemuksen varassa. (Syrjälä ym. 1996, 123-125). 

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt objektiivisuuteen, vaikka kaikki tutkittavat ja tutkittavien 

organisaatio onkin ollut tuttu. Tämän tähden en ole litteroinut koko aineistoa liitteeksi, vaan 

niiden keskeiset sisällöt. Merkitysten sidonnaisuus ja tutkittavan tarkoitus säilyy tutkijan 

oman tuntemuksen perusteella.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteiden ja ongelmien mukaisesti aineisto johdatti minut siihen risti-

riitaan, joka syntyi opettajien ilmaiseman yhteistyön tarpeesta. Tutkimusaineisto antoi ku-

van  heidän omasta halukkuudestaan ja toisaalta niistä mahdollisuuksista, jotka ovat heillä 

itsellään yhteistyöhön. Tutkimusaineisto antoi myös viitteitä siitä miten organisaatio on 

pystynyt ja pystyy luomaan ja tarjoamaan yhteistoiminnallisuuden ja tiimityön edellyttämiä 

mahdollisuuksia opettajan arkityöhön. Tämän ristiriidan ilmaiseminen on tämän tutkimuk-

sen kokonaisuuden tulos.  

 

Sen jälkeen palasin ongelmaani, jossa keskeisenä oli opettajien kokema yhteistyön merki-

tys. Ilmeni, että muodot ja tahot ovat samat kuin edellä (5.1.1-5.1.3) olen kuvannut. Myös-

kään yhteistyön  motiivit ja tarpeet eivät poikenneet niin oleellisesti, että syvempään ana-

lyysiin olisi ollut tarvetta. Tutkittu aineisto oli antanut selkeän pohjan yhteistyön laadullisel-

le tulkinnalle. Seuraava ongelmani oli opettajien kuvaaman yhteistyön laadullisten merki-

tysten etsiminen ja selittäminen. Kuten edellä olen tuonut esille, laadullisessa aineistossa on 

tärkeää löytää oikeat yksiköt. Sanat ja lauseet ovat yleisiä, mutta esimerkiksi teemat ja aja-

tuskokonaisuudet ovat tarkoituksenmukaisempia tulkittaessa esimerkiksi asenteita ja usko-

muksia. Nyt keskityin litteroituihin keskustelukokonaisuuksiin tavoitteen selvittää yhteis-

työn tasot sekä yhteistyöhön tarvittavan vuorovaikutuksen tasot. 

 

 Kappaleessa 5.2.1 kuvaan yhteistyön tahoja sekä yhteistyön tasot. Seuraava kappale 5.2.2 

esittelee opettajien yhteistyöhön tarvittavan vuorovaikutuksen tasomallin. Tutkimuksen 

lopullisen tuloksen niin kutsutun synteesin esittelen kappaleessa 5.3. 
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5.2.1 Opettajien kokemukset yhteistyön kehittymisestä - yhteistyön tahot ja tasot 

 

 

Olen kuvannut kappaleessa 4.3.2  tämän tutkimusvaiheen neljä eri vaihetta. Käsittelen seu-

raavassa tutkimustulokset esitettyjen analyysivaiheiden mukaisesti siten, että tässä kappa-

leessa ovat analyysivaiheet 1-3 ja seuraavassa kappaleessa 5.2.2 analyysivaihe neljä.  

 

Opettajien työn yksinäisyydestä oli viitteitä vain  neljässä eri vastauksessa kahdelta opetta-

jalta, N= 15. Tutkiessani opettajan työn muotoja (kpl 5.1) sain kaikkiaan neljän eri opettajan 

kommentit yksintyöskentelystä. Ero keskusteluun johtuu siitä, että kaksi opettajaa oli vetäy-

tynyt OKE-hankkeesta eivätkä enää osallistuneet verkkokeskusteluun. Tässä keskustelussa 

mukana olleet kaksi opettajaa toivat kuitenkin esille kommentit omasta, laajemmastakin 

yhteistyön yrityksestä tai meneillään olevasta varsin sekavasta tilanteesta. Enneminkin yk-

sin työskentely oli koettu omaksi valinnaksi saada tehoa opetukseen ja suoriutua opettajan 

keskeisestä tehtävästä, opettamisesta. Varsinaisesti niitä yksinpuurtajia, joista esimerkiksi 

aikaisemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä, ei tässä tutkittavassa ryhmässä juuri ilmen-

nyt.  

 

Analyysivaihe 1: Opettajien kokeman yhteistyön kuvaukset 

 

Koonnin suoritin poimimalla kommentit jokaisen kategorian alle, lähes kokonaisina lausu-

mina. Kutsun tätä litteroinniksi. Litteroidut ja ryhmitellyt kommentit ovat liitteenä. (Liiteet 

3-6) 

 

Analyysivaihe 2: Opettajien yhteistyön tahot; opettaja ja opettaminen, työyhteisö ja 

sidosryhmät, johto 

 

Aineiston ryhmittely tutkimuskysymysten mukaan antoi selkeän pohjan havaita ne katego-

riat, jotka aineistosta nousivat. Keskeiset yhteistyövaikuttajat olivat ne, joiden kanssa ja 

joista riippuen opettaja yhteistyötään teki. Tulkinnan vaikeutta ei ollut. 
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Taulukko 5 Opettajien kuvaukset yhteistyöstä yhteistyön kontekstin mukaan 

OPETTAMINEN TYÖYHTEISÖ JA 
SIDOSRYHMÄT 

JOHTO 

”…Kysymys on yleensä oppi-
laan oppimisesta, mutta myös 
haasteen ottamisesta omaan 
työhön. Tällöin tilanne on 
paras mahdollinen, se edistää 
opiskelijan oppimista , mutta 
myös kaikki me koemme saa-
vamme jotakin hyvää yhteis-
työstä.” 
” …myöhemmässä opiskelu-
vaiheessa oleva voi olla mu-
kana enenevässä määrin luo-
massa opintokokonaisuuksen 
sisältöjä….” 
” oppimis- ja opiskeluvaihees-
sa oppilaan kanssa tehty yh-
teistyö on aina tarkoituksen-
mukaista.” 
” oppilaiden käyttäminen 
apuopettajina…” 
 
 
 
 

”Olen oppinut niistä hankkeis-
ta, joita on voinut toteuttaa 
yhteistyössä.” 
”…mitä enemmän saamme 
kokemuksia yhteistyöstä sitä 
valmiimpia olemme tekemään 
aitoa tiimityötä, jossa jokainen 
voimme olla oppijoita ja asi-
antuntijoita, tutkijoita ja kriiti-
koita sekä yhteistyökumppa-
neita toisillemme.” 
”…helpottaa yhteiseen pää-
määrän pyrkimistä, linkkinä 
oppilaitoksen ja työelämän 
välillä, heidän erityisosaami-
sensa voi hyödyntää, heidän 
näkökulmansa laajentaa 
omaani jne 
”…työelämäryhmien kokoa-
minen ja yhteistyö niissä on 
alkanut tai ainakin tehostu-
nut” 
 
 

” tasavertainen yhteisöllinen 
lähestymistapa syntyy minusta 
hitaasti kulttuurin muuttumi-
sen myötä… Nähdäänkö täl-
laisen yhteistoiminnallisen 
oppimisprosessin luomista 
tärkeänä?” 
” Yhteistyön edellytykset on 
luotava johtamisessa, vaikut-
tamismahdollisuudet  toimin-
nan- ja itsensä kehittämiseen 
on avain asemassa yhteistyös-
sä.” 
”tiimityö käynnistyi hallinnol-
lisena menettelynä. Käytän-
nössä se ei ole osoittautunut 
sellaiseksi, miksi se on tarkoi-
tettu. Emme ole päässeet 
kehittämään yhteistyötä juur
ollenkaan. Yhteistyön kuviot 
ovat sekavat.” 

i 

” Jouduttuani taannoin vaih-
tamaan usein työryh-
mää/tiimiä, koin sen vievän 
yhteistyötä taaksepäin” 
 

 
 

Opettaja - opettaminen 

Kappaleessa 5.1.3; yhteistyö työyhteisössä, olen kuvannut sähköpostiaineiston tuottamia 

mielipiteitä opettajien yhteistyöstä myös tässä kappaleessa olevien analyysiyksiköiden mu-

kaisesti. Ne ovat tämän analyysini lähtökohtana. Pyrin vahvistamaan niitä asioita, jotka ovat 

jo esiintyneet syventämällä analyysiä, sekä myös tuomaan esille uusia näkemyksiä ja opet-

tajien kuvauksien perusteella.  

 

Olen edellä olevassa taulukossa koonnut vain muutaman esimerkin käyttäen liitteinä (4-6) 

olevia litteroituja kommentteja. Opettajat kuvasivat varsin laajasti ja avoimesti omaa yhteis-

työtään. Oppilaan oppiminen ja motivoiminen oppimiseen koettiin keskeiseksi haasteeksi.  

(vrt. Nummenmaa & Virtanen 2002,176). Opettamisen funktiossa ilmeni halu oppilaiden 

saamiseksi oppimisprosessin toimijoiksi sekä osalliseksi suunnitteluun ja arviointiin. (vrt. 

Helakorpi ym. 1996, 118). Myös opiskelijoiden edistymisen myötä, heidän käyttämisensä 
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apuopettajina ja opintojen suunnittelijoina ja tuottajina toivottiin kehittyvän. Erilaisten op-

pimismenetelmien käyttäminen ryhmän mukaisesti tuli myös selkeästi esille. (vrt. mm. 

Sachs 2000, 84, Sahlberg & Sharan 2002, 28-29).  

 

Yhteistyön tavoitteena oli selkeästi opetuksen järjestäminen, oppilaiden työssäoppimisen 

tukeminen ja esimerkiksi opetussuunnitelmatyön ja opetuksen yhteistoiminnallisuuden ja 

yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Varsin laajoja ja kattavia, sekä kehitystä ja kehittämis-

tä vaativia alueita. Keskustelusta ilmeni myös selkeä halu oppia tuntemaan oma itsensä, 

oma kehittämisensä sekä kehittyminen ihmisenä ja opettajana, mutta myös kumppanuuden 

ja ymmärryksen löytyminen yhteistyötahojen kanssa. Myös oman vaikuttamisen kautta ko-

ettiin saavutettavan lisää motivaatiota ja halua kehittyä. Yhteistyöhön kehittymisen realitee-

tit tulivat esille. Resurssien osuus ilmeni jopa kärjistyneesti, mikä osoittaa selkeästi organi-

soitumatonta ja osin hallitsematonta arkitilannetta opettajan työssä.  

 

Kahden opettajan kommentit kokoavat keskeiset asiat tämän päivän opettajan henkilökoh-

taisesta tilanteesta näin: 

”Opimme tuntemaan toistemme töitä (työelämä sekä kolleegat), rikastuttaa arkea, opiskeli-

joiden kanssa löytyy sopivia opetusmenetelmiä juuri ryhmälle… hyötyy koko työyhteisö, jos 

vain tavoitteet on kaikkien tiedossa ja puhalletaan yhteen hiileen…” 

”Minua kiinnostaa myös opettajuuden kehittäminen ei pelkästään menetelmällisesti vaan 

myös persoonallisen syventymisen ja näkemyksellisen kehittymisen kautta. Jotain tähän 

tapaan: opettajuus persoonan kasvuhaasteena.” 

 

Työyhteisö ja sidosryhmät 

Tutkittava ryhmä kuvasi varsin laajasti yhteistoimintaa sekä työyhteisön että sidosryhmien 

kanssa. Yhteistyö todettiin yleisesti hyvänä. Edellisessä yhteenvedossa on jo paljon sellais-

ta, joka koskee myös yhteistyötä työyhteisössä ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi opettajat 

kokivat yhteistyön laadun parantuneen ainakin työelämäyhteyksissä työssäoppimisen ja 

näyttöjen kautta. Yhteistyön palveleminen kaikkia osapuolia, yhteistyön tuoman oppimisen 

molemminpuolinen kehittyminen nähtiin selkeinä positiivisina tuloksina. Myös vaikeuksien 

voittaminen, yhteisyyden tunne, onnistumisen ilo ja aikaansaannokset koettiin yhteistyön 

positiivisiksi tuloksiksi. Myös hiljaisen tiedon hyödyntäminen oli keskustelun aiheena. Toi-

saalta liiallinen spesiaaliosaaminen karsinoi opettajia oman substanssin asioihin, jolloin 

yhteistyön edellytykset ainakin opettamisen funktioon koettiin jopa mahdottomaksi. Yhteis-

työssä nähtiin myös sen kehittymisen prosessiluonteisuus, jolloin ainakin prosessin alussa 
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on tilanne, joka on selkiytymätön. Yhteistyön motiivit löytyivät edelleen niin sosiaalisen 

toiminnan halusta kuin sen hyödyistä; ihmiset tarvitsevat toisiaan, se on elämän suola ja 

yhteistyöhön hakeudutaan, kun ei omat tiedot ja taidot riitä.  

 

Persoonallisuuseroja en tässä tutkimuksessa ole tarkemmin analysoinut. Suhtautumisessa 

yhteistyöhön osoittaa kyllä erilaisia persoonia. Toisten esittämät asiat olivat esitetty hyvin 

analyyttisesti, pohtien ja laaja-alaisesti. Toisten vastaukset olivat hyvin suorapuheisia ja 

”toisasioihin” erittäin suoraviivaisesti tarttuvia, vaikka viestien sisällöt olivat  tulkittavissa 

samansuuntaisina. Myös heidän tapansa toimia välittyi samalla tavalla erilaisina yhteistyö-

käytänteinä. (vrt. mm. Vertanen 2002, 223) Opettajien sitoutuneisuus ja pitkäjännitteisyys 

oli havaittavissa. Integroinnista ei ollut erityistä mainintaa, uskon sen olevan jo tavallista 

arkipäivää? Opettajat osoittautuivat kollegiaaliselta tasoltaan kasvu- ja oppimisprosessin 

ohjaajiksi. Suorittaja- opettajia ei tutkittavasta ryhmästä löytynyt. (vrt. Huusko 1999, 99-

102) 

 

Tutkimustulos osoitti, että resurssipulan lisäksi opettajat epäilivät kollegoiden tahtoa ja ha-

lua yhteistyöhön. Kaiken kaaoksen keskellä opettajan tulisi omata hyvä priorisointi- ja jär-

jestelykyky. Silloin opettajan on kyettävä ratkaisemaan ongelma, joka syntyy tehtävien ly-

hyestä toiminta-ajasta ja rutiinien ja opettamisen yhteensovittamisesta niin, jotta yhteistyö 

olisi mahdollista. Negaatioita ei juurikaan löydetty edellisessä kappaleessa esitettyjen lisäk-

si. 

 

Vain yksi opettaja mainitsi yhteistyön yli koulutusalojen  ja hänkin se nimenomaan toivee-

na, että voitaisiinko päästä siihen? Tätä vahvistaa oma näkemykseni. Jos opettaja haluaa 

yhteistyötä toisen tai toisten tulosalueiden kanssa hänen on luotava yhteydet ja resurssit 

sekä mahdollisuudet yksin. Pedagoginen ja hallinnollinen tuki tältä osinkaan ei ole ainakaan 

selkeää. Ehkä juuri sen tähden se ei ole yleistynyt.  

 

Lopuksi erään opettajan kuvaus tiivistämään yhteistyökuvauksia työyhteisön ja sidosryhmä-

työssä.  

” Dialogi on taito - kunpa se olisi käytössä ja pääsisimme todelliseen vuoropuheluun näissä 

yhteistyön eri muodoissa. Arkipäivässä irrottautuminen omasta asiasta ja osallistuminen 

toisen tuomaan aiheeseen on todella vaikeaa. Siksi tulisi toteuttaa yhteistyötä aluksi sopi-

malla tapaamisia ja niissä käsiteltäviä asiat. Mutta vaikka sovimme tapaamisia ja kokouk-

sia, koen usein tilanteen tuloksettomaksi. Koska valmistautumiseen ei ole helposti ”aikaa”, 
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voimavaroja entä tahtoa? Hyvään tulokseen on mahdollista päästä, kun kunnioitetaan tois-

ten aikaa ja sitä, m ikä meille on varattu yhteiseksi.”  

 

Johto 

Kommentit johdon osuudesta yhteistyön kehittymisessä kohdistuivat lähinnä ehdotuksiin ja 

esteisiin. Mielestäni keskustelu osoitti johdon roolin korostumista juuri johtajana ja kaukai-

sena opettajan arkipäivän yhteistyöstä. Johdon merkitys nähtiin lähinnä resurssien ja oikean 

ilmapiirin luojana. (Syrjäläinen 2002, 122-123). Myös tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja 

arvostus tulivat esille. Miten johtaja johtaa, onko hän leadership vai management johtaja ja 

miten johtajuus muuttuu opettajan itseohjautuvan roolin mukaan? (vrt. mmm. Gröndahl 

1994,61, Fullan 1993, 145. Onko johtajuudessamme muuntumiskykyä nähdä opettajan ke-

hittyminen ja hyödyntää sitä, vai tuleeko siitä uhka? Oppilaitoksemme kulttuurista keskus-

teltaessa oli yhteinen näkemys, että kulttuurimme ei ole tukenut yhteisöllistä toimintatapaa. 

Esittämääni teoriaan (vrt. mm. Hargreaves 1995, 25, Vulkko 2001, 45) tukeutuen rohkenen 

sanoa, että kulttuurin avainmuuttuja on johtaja. Vaikka kulttuurin sisällä tapahtuu muuttu-

mista, sen hitaus voi jopa tukahduttaa yleisen kulttuurin muuttumisen esimerkiksi henkilöi-

den vaihtumisen tai muun sellaisen syyn tähden. Myös muutokset ilman johtajan tukea vaa-

tivat todella vahvoja ihmisiä ja ennen kaikkea enemmistön opettajista hakemaan muutosta 

uskoen ja määrätietoisesti sitä omassa työssään toteuttaen. Pakotettu yhteistyö koettiin he-

delmättömäksi, samoin jatkuvat muutokset ja niihin väsyminen koettiin keskeisiksi yleisen 

jaksamisen ja yhteistyön esteiksi. Myös johtajuuden ”oveluutta” tuotiin esille esimerkiksi 

pyyntöinä lisätyöhön. Humaanina opettaja ei kieltäydy pyynnöistä, sen sijaan käskyihin 

olisi helpompi sanoa ei. Tässä kohtaa olen samaa mieltä, että kieltäytyminen on vaikeaa. 

Tulkintani kuitenkin on, että se joka tapauksessa on tänä päivänä vaikeaa. (vrt. Ruohotie 

2000 298-299, Ropo & Eriksson 1997, 176). Töistä kieltäytyjä leimataan helposti kehitystä 

vastustavana ja joustamattomana, joka taas näkyy johdon taholta uusien mahdollisuuksien 

rajaamisena. Johtajuuteen liittyen erään opettajan kommentti, jossa positiivinen asenne on 

esimerkillistä. 

” Yhteistyön työssä näen hyvin henkilökohtaisena  asiana ja laajana käsitteenä. Kun puhu-

taan yhteistyöstä, on jokaisella oltava ne valmiudet, että yhteistyötä on mahdollista tehdä. 

Meidän kulttuuriimme on kuulunut vahvasti johtajalähtöinen työnjohtaminen ja vaikka asi-

asta on jo pitkään puhuttu - väitän, että tiimityötä vasta opetellaan. Tämä muutos on vaati-

nut paljon aikaa ja sisäistä pohdintaa jokaisen yksilön sisällä. Jotta asiat eivät vain olisi 

kauniisti kirjoitettuja toimintamalleja vaan oikeita käytäntöjä, meidän on jokaisen tiedostet-

tava, mitä se yhteistyö tarkoittaa. Ilahduttavasti olemme menossa oikeaan suuntaan.” 
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Analyysivaihe 3: yhteisyön tasot; yksin, työyhteisö ja sidosryhmät, tiimit 

 

Tämän analyysivaiheen tulokset ja perustelut esittelen opettajien kommentteina yhteistyötä 

tukevina ja estävinä asioina sekä tiimityötä kuvaavina kokemuksina. Analyysin spiraalimai-

suudesta johtuen samojen asioiden esiintyminen on mahdollista, mutta niiden ilmaisujen 

syvyys on eri tasolla. Hallitsevin työtapa oli erilaiset ryhmät ja parityö sekä jatkuva, myös 

spontaani yhteydenpito niin opettajakollegoiden kuin myös muiden sidosryhmien kanssa. 

Kaikissa 54 litteroidussa vastauksessa oli havaittavissa, että yhteistyötä tehdään. Yhteistyön 

lähtökohtana  mainittiin esimerkiksi ” yhteistyöllä saa enemmän aikaan”, ”yhteistyö on 

elämän suola”, ”yhteistyötä tehdään aina” jne. vastauksissa oli kuitenkin selkeästi 

sävyeroja. Muutama opettaja oli kokenut varsin selkeitä esteitä yhteistyölle. Yksi opettaja

oli sitä mieltä, että työelämäyhteistyö sujuu paremmin kuin omassa talossa opettajien 

välinen yhteistyö. Yhteistyön tukemisen avainasemassa oli itse opettaja ja hänen tapansa 

kohdata vuorovaikutuksen haasteet ja vaikeudet. (vrt. mm. Järvinen 1999, Heikkinen 200

Tirri 2002, 111). Tunnistettiin kuitenkin selkeästi opettajan arjen resurssit sekä yleinen, 

individualistinen tapa toimia tänä päivänä. Muoti-ilmiöt, kiire ja olennaisen hukkuminen 

kaikkeen muuhun tuli myös esille. Yhteistyön palkitsevuus koettiin ehdottomasti 

suurimmaksi motiiviksi ja kannustimeksi tehdä yhteistyötä. Moni vertasi, ettei yksin olisi 

saanut kaikkea sitä aikaan jne. Kukaan ei sanoutunut kokonaan irti yhteistyöstä vaikka 

kokemukset eivät olleetkaan kovin positiivisia. Usko paremmasta ja halusta kehittyä ja 

kehittää oli aistittavissa lähes kaikissa vastauksissa. Kaikkiaan  14 opettajaa, N=15 oli 

positiivinen asenne tulevaisuuden yhteistyöhön vaikka skeptismiä oli joissakin 

puheenvuoroissa. Epäilyiden syinä olivat juuri kiire ja turha ”vouhotus” sekä koko 

opettajakunnan sitoutumisen epäilyt. Myös oma jaksaminen tuli esiin. Yksi opettaja oli 

selkeästi pettynyt ja hänen uskonsa yhteistyöhön oli alhaisella tasolla. Asiaa kokoavana 

keskustelukommenttina seuraava kommentti, jossa yhdistyvät om

 

1, 

a, työyhteisön ja johdon 

panos yhteistyölle. ”Ainaista ajan puutetta pohtiessani olen tullut siihen tulokseen, että kun on halua tehdä 

yhteistyötä täytyy myös olla rohkeutta lähteä pohtimaan nykyisiä toimintatapoja ja muutta-

maan niitä. Tämä vaatii meidän kaikkien uudenlaista näkemystä työstämme. Opetuksen 

kyseessä ollessa pitäisi järjestää luovia, yhteistyölle varattuja aikoja, jolloin voisi rauhassa 

suunnitella ja rakentaa yhteistyötä ilman huonoa omaatuntoa, että laiminlyö omaa velvolli-

suuttaan opiskelijoiden oppimisessa.” 
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Yhteistyötä tukevina tai estävinä asioina mainittiin johto ja johtamisjärjestelmä. (vrt. Otala 

1996, 199). Johtoon viitattiin monessa keskustelussa juuri resurssien kohdalla, mutta myös 

ilmapiiri, johtamistapa ja kannustaminen tulivat esille. Johtamiseen viitattiin myös 

kulttuurilausunnoissa. Oppilaitoksemme kulttuurin katsottiin tukevan huonosti 

vuorovaikutteista, avointa kulttuuria. Johtamiselta odotetaan tasa-arvoa, avoimuutta ja 

suvaitsevaisuutta. Johtajuuden muutoskyky opettajien itseohjautuvuuden kasvaessa oli 

mielenkiintoinen kommentti, joka on nähtävissä hyvinkin voimakkaasti tämän päivän 

johtamisessa. Lukujärjestyksen orjallinen seuraaminen ja  toteutuminen toimintakirjojen 

kautta on hyvä esimerkki johtamiskulttuuristamme. Missä muussa, näinkin suurta luovuutt

vaativassa työssä, enää tänä päivänä työntekijä joutuu raportoimaan joka tunnin 

yksityiskohtaisen sisällön mukaan tekemisensä ja ne vielä tarkistetaan. Aika alentavaa 

työkulttuuria tänä päivänä, kun opettajalta toisaalta odotetaan omakohtaista kehittämistä j

työpanosta. (vrt. Helakorpi 1996).  Innostunut ilmapiiri, työn arvostus ja 

oikeudenmukaisuus tukivat vastaajien mielestä yhteistyötä. Työryhmien ja tiimien 

pysyvyys koettiin tärkeäksi. Varsinaisiin organisaation isoihin rakenteisiin ei 

yksityiskohtaisesti viitattu. Vain ylei

a 

a 

nen näkemys oli, ettei organisaatio välttämättä tue 

yhteistoiminnallisuutta. ” Yhteistyön puitteet luodaan johtamisella. Kannustavan ja tehokkaan yhteistyön kautta voi 

toteuttaa itseään ja omaa osaamistaan työyhteisön hyväksi.” 

 

Yhteistyön tekemisen esteiksi nimettiin yleisesti aika ja raharesurssit. Niiden  hallitsevuus 

tuli varsin selkeästi esille koko keskustelun ajan. Toisena asiana nousi juuri muiden opetta-

jien haluttomuus ja sitoutumattomuus kuin myös työelämän erilaiset näkemykset ja odotuk-

set. Yksi vastaaja oli varsin alakuloinen ja hänen motivaationsa ja uskonsakin koko työte-

koon oli väsynyt 

”Enää ei ole mukavaa työssä. Ennen oli mukavaa työssä ja oli yhteisyyttä ja inhimillisyyttä, 

toisen kohtaamista ihmisenä ei pelkästään asiantuntijana. Ennen oli enemmän aikaa ja 

intohimoa tehdä työtä ja yhteistyötä. Kaikilla on niin paljon töitä, liian hajottavia, ei ole 

aikaa kuunnella toista… En keskitytä kuuntelemaan, kun on niin paljon töitä… toisinpäin 

en voi edellyttää Sinua kuuntelemaan, koska olet niin kiireinen…” 

 

Oikeaa tiimityön tekemistä löytyi kolmen vastaajan paperista. Tiimityö koettiin joko kuih-

tuneen tai se oli vasta niin alussa, että oli vaikea sanoa sen menestymisestä. Tiimin nimiket-

tä kyllä käytettiin, mutta oikeaoppisen tiimin valmiuksia eikä toimintamallia ne olleet 

omaksuneet. Tätä tuki jo sähköpostivastauksetkin (vrt. kpl 5.1.3). Tiimimäistä organisaatio-

ta toteutettiin useassa oppilaitoksessa. Tiimeihin osallistuneiden opettajien 

henkilökohtaisella tasolla tuntui olevan valmiuksia, mutta työyhteisön kaikkien opettajien 
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sella tasolla tuntui olevan valmiuksia, mutta työyhteisön kaikkien opettajien sitoutumista 

epäiltiin ja olihan siitä jo näyttöjäkin. Opettajien passiivisuuden tähden tiimeistä oli tullut 

informaatiokanavia (vrt. kpl 5.1.3). Onko tässä kyse pedagogisen johtajuuden näkymättö-

myydestä? Organisaatiossa toimivien yksittäisten tiimien työskentelyyn oltiin yleensä tyy-

tyväisiä, ja niissä toteutui hyvinkin syvällinen ja ”oikeaoppinen” tiimityö.  

 

Saatuani edellä olevan ryhmittelyn ja analyysin kautta erittäin paljon viitteitä vuorovaiku-

tuksen laadusta ja toimivuudesta, se ikään kuin johdatti minut tutkijana selvittämään tar-

kemmin, millaista on opettajien vuorovaikutuksen  luonne ja syvyys; tasot.  Seuraavassa 

kappaleessa kuvaan vuorovaikutuksesta tehtyä analyysituloksia. 

 

 

5.2.2 Opettajien kuvaaman yhteistyön kehittymisen ulottuvuudet - vuorovaikutuksen tasot 

 

 

Opettajien kuvausten perusteella heidän vuorovaikutuksensa tasot ryhmittyivät seuraavan-

laisesti: 

 

Behavioristiseen tasoon ei juuri tullut mainintoja. Vain yksi opettaja koki vuorovaikutuk-

sen rajoittuneeksi ja koko yksintyöskentelyn olevan paras ratkaisu. Syyt siihen edellisessä 

kappaleessa. Varsinaista behavioristista ajattelua suhtautua opetustyöhön ei ollut. Kaikilla 

opettajilla on kuitenkin halu saada vähintäänkin oppilaat mukaan yhteistyöhön samoin kuin 

työelämä katsottiin varsin positiiviseksi yhteistyökumppaniksi. Oliko tarpeen ottaa tätä nä-

kökulmaa analyysiin ollenkaan? Tässä tulee tutkijan oma havainto, joka syntyi kun olin 

lukenut aineiston usean kymmenen kertaa läpi. Vielä siinä vaiheessa, kun olin päättänyt 

kategorioista olin sitä mieltä, että behaviorismiakin on esillä. Viitteitä siitä kyllä on ja sitä-

kin ajattelua on osittain, mutta puhtaana sitä ei löytynyt. Tutkimuksessa on oleellista, ettei 

se sulje pois oletettavia ryhmiä, vaan niillä annetaan tukea tutkimustuloksille. Tutkimuksen 

tavoitteena ei ole todentaa tilannetta vaan etsiä vallitsevaa käytännettä.(vrt. mm. Filstead 

1985,38). 

 

Kaikilta opettajilta löytyy halukkuutta ja ainakin vuorovaikutteiselle tasolle yltäviä val-

miuksia yhteistyöhön. Selkeä tulos oli, että opettajien huoli oppilaiden oppimisesta on lähes 

yhteinen. Keskustelussa yhtenä keskeisenä asiana oli oppiminen ja siihen  tarvittavat vuoro-

vaikutusaidot ja -mahdollisuudet. Opettajat olivat aidosti laajasti huolissaan, miten saada 
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oppilaat  yhteiseen oppimisprosessiin vastuunkantajiksi ja osallistujiksi. Myös yhteydet 

työelämään ja muihin sidosryhmiin ja vuorovaikutus heidän kanssaan tasavertaisesti koet-

tiin suureksi haasteeksi ja mahdollisuudeksi. Opettajien keskeinen vuorovaikutus oli laajaa 

ja jatkuvaa. Mutta paljon oli vielä toiseen kohdistuvia arviointia vuorovaikutuksen onnistu-

misessa ja epäonnistumisessa. Toisen asian kuunteleminen ja dialogia olivat niitä, joita toi-

vottiin, mutta toive kohdistettiin tällä tasolla toisiin. ( vrt. Heikkilä 2002, 177-184). Joten 

aitoon reflektiiviseen tasoon on vielä matkaa. Tutkimus osoitti selkeästi, että opettajilla kui-

tenkin on halu ja tahto kehittyä ja oppia parempaan vuorovaikutukseen. Tutkijana tulkitsin, 

että nyt tarvittaisiin erittäin paljon johdon tukea, sillä kohtalokkaasti sanoen:  ”Aika on sii-

hen otollinen ja opettajat valmiita”. 

 

Kuusi (6) opettajaa N=15 oli selkeästi päässyt oman toiminnan ja ajattelun reflektoinnin 

tasolle. Heidän puheenvuoronsa ottivat kantaa myös olemassa oleviin resursseihin ja mui-

hin opettajan ulkopuolisiin esteisiin yhteistyön kehittymisessä, mutta ennen kaikkea he ky-

seenalaistivat omaa suhtautumistaan ja tapaansa toimia. Sen ilmaiseminen juuri oman itsen-

sä kautta käyttämällä me-persoonaa, vakuutti ainakin tutkijaan. Koska näin suuri joukko 

tästäkin opettajaryhmästä on jo reflektiivisellä tasolla, olisiko nyt hyvät edellytykset muut-

taa kulttuuria yhteistoimintaa tukevaksi? 

 

Näkemykseni on, että yhteistyö ei ole opettajien peruasenteista kiinni, vaan siitä, miten or-

ganisaatio voi tukea opettajan henkistä kasvua ja oppimista reflektiiviseen ajatteluun, jossa 

dialogian ja oppivan organisaation mallin mukaisesti toimien lähdetään jokaisen henkilö-

kohtaiselta tasolta. Tämän tutkimuksen tulokset herättivät seuraavia kysymyksiä: Olisiko 

pystyttävä herättämään opettajien oma ajattelu ja reflektointi siitä, mikä minä olen ja mitä 

minä osaan ja haluan? Olisiko pedagogisen johtajuuden organisointi johdonmukaisesti läpi 

ja poikki organisaation yksi väline parempaan yhteistoiminnallisuuteen? Olisi pystyttävä 

motivoimaan opettajaa tähän prosessiin paremman huomisen toivossa? Sellaisen huomisen, 

jossa kiire ja tehokkuus varmasti ovat mukana, mutta joista ei tule itsetarkoitus ja huomion 

kohde, vaan se suunnattaisiin todelliseen asiaan, omaan ja yhteisön kehittymiseen. Kuten 

eräässä vastauksessa asia ilmaistiin näin: 

” Mielestäni olemme yhteistyössä tienhaarassa, missä tulisi nyt miettiä millainen tie on 

hedelmällisin kulkea ja miten. Yhteistyön kehittämisessä tarvitsemme nyt jos koskaan asen-

teellista taitoa ja tunneälyä, kykyä asettua oppijan ja kanssakulkijan asemaan.”     
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Miten organisaatio ja johtajuus antavat mahdollisuuden oikealle tiimityölle ja tukevat yh-

teistyötä ja sen kehittymistä. Kuten edellisessä kappaleessa kuvasin, siitä oli vaihtelevia 

mielipiteitä. Johtajuuden mukaan tulo, luomalla resursseja, hyväksymällä poikkeavia ope-

tusjärjestelyjä, olemalla mukana opettajan päivittäisessä arjessa luomalla tilanteen mahdol-

lisimman hyväksi yhteistoiminnallisuudelle on keskeinen vaatimus. Mutta se, joka ei tullut 

esille tästä aineistosta on mielestäni esimerkki. Johtajan on omalla johtamistyylillään ja 

tavallaan toimia oltava esimerkki siitä, mitä hän odottaa henkilökunnalta. Muutoin kaikki 

ponnistelut menettävät uskottavuutensa. On kuitenkin otettava huomioon tutkimuksen läh-

tökohta; opettajien kokemukset yhteistyöstä. Voi olla, että johdon osuus pienemmäksi juuri 

lähtöasetelman tähden.  

” Meidän on tarkasteltava työtämme uudella tavalla. Olen sitä mieltä, että oppilaitokset 

menevät liian herkästi haistelemaan tuulia ja menevät tuulien mukana miettimättä riittäväs-

ti perustehtäväänsä ja rakentamatta omannäköistään organisaatiota. Jos pysähdymme, niin 

huomaamme, että arvomme ovat ihan muualla kuin kirjoitetut arvomme, ne ovat lähempänä 

markkina-arvoja, tehokkuutta ja tuottavuutta.” 

 

 

5.3 Opettajien kuvaaman yhteistyön tarpeet ja mahdollisuudet sekä organisaation luomat 

edellytykset yhteistyölle - tutkimuksen synteesi 

 

 

Tutkimuksessani olen selvittänyt opettajien yhteistyökokemuksia: 1 kvantifioimalla kerää-

määni laadullista aineistoa, 2  analysoimalla sitä laadullisen analyysin metodologisia keino-

ja hyväksi käyttäen.. Tutkimuksen tulokset ovat tuoneet esille opettajan yhteistyökäytänteet 

sekä opettajan että organisaation huomioiden.. Teoriassani toin esille organisaation sekä 

opettajuuden keskeisiä yhteistyöhön ja siihen oleellisesti kuuluvaan vuorovaikutukseen 

vaikuttavia asioita. Aineistolähtöisenä kvalitatiivisena tutkimuksena tämän työn vaikeus, 

mutta samalla myös suuri haaste on ollut, miten kaikki opettajien tuoma laaja-alainen ko-

kemusaineisto sopii samaan työhön. Laadullisessa tutkimuksessa on vaarana sen liiallinen 

hajoaminen, mutta tutkijan omakohtainen tutkittavan ryhmän  ja ilmiön tunteminen auttaa 

löytämään ilmiölle monensuuntaisia kokonaisuuksia. (vrt. Hirsjärvi  2001, 152). 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä aineistossa; sähköpostiaineistossa opettajat loivat itse itselleen 

orientaatiopohjan tutkittavalle ilmiölle ja kartoittamalla omia yhteistyökäytänteitään. Ai-

neiston kvantifioinnilla selvitin opettajien yhteistyön työmuodot ja niiden ulottuvuudet. 
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Näin loin pohjan opettajan kokemasta yhteistyön tekemisestä heidän arjessaan. Tätä tutki-

muksen osaa pidän itse selkeänä ja koko työtä rakentavan perustana, jonka lähtökohdista  

yhteistyön laadullisuuden tulkitseminen ja jäsentäminen oli johdonmukaista ja loogista.  

 

Kvalitatiivisen analyysin eri vaiheet rakentuivat edelleen spiraalimaisesti aina edellisten 

tulosten pohjalle. Aineiston tuottamisessa käytetyssä verkkokeskustelussa opettajat saivat 

vapaasti, ilman että ryhmä tai tilanne olisi  hallinnut omaa vuorovaikutusta, kuvata omaa 

yhteistyötään ja sen kehittymistä. Näin he pääsivät kuvamaan sekä vallitsevia käytänteitä 

kuin myös kertomaan konkreettisia, laadullisia kokemuksiaan sekä myös esittämään omia 

näkemyksiään yhteistyön ”ihannetilasta” sekä tuomalla esille konkreettisia ehdotuksia yh-

teistyön kehittämiseksi. Kvalitatiivisella analyyseillä olen selvittänyt opettajan yhteistyön 

tahot, tasot sekä vuorovaikutuksen tasot.  

 

Tulosten perusteella on mahdollista luoda loppusynteesinä malli, jossa tutkimustulosten 

mukainen ristiriita havainnollistuu. Loppusynteesissä yhdistän  sekä opettajan yhteistyön 

tasot sekä opettajan vuorovaikutuksen tasot. Malli yhdistää nämä kaksi asiaa tukemaan yh-

teistä näkemystä yhteistyön vaatimuksista niin opettajan kuin organisaationkin tasolla. Ku-

vaan seuraavassa synteesin muodostajat sekä perustelen tutkimuksen lopputulosta. 
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TIIMIT REFLEKTIIVINEN 
Laaja-alaista koko organisaation kehit-
tämistä, yhteistoiminnallisuus korkea, 
sitoutunutta, tasa-arvoista, tavoitteellista 
ja reflektiivistä toimintaa 
 

Lähtökohtana: oman kehittymisen kaut-
ta yhteisön kehittyminen, reflektoivaa 
dialogista sitoutunutta ja tavoitteellista 
toimintaa 

TYÖYHTEISÖ JA SIDOSRYHMÄT VUOROVAIKUTTEINEN 
Monialaista yhteistyötä, myös työyhtei-
sön kehittämistä, lisäarvoa opettajuudel-
le ja työyhteisölle 

Vuorovaikutuksen tavoitteena opetta-
juuden ja opettamisen kehittäminen 
antaa-saa-periaatteella, yhteistyön hyöty 
tiedostetaan ja siihen pyritään, ei reflek-
tiivisen toiminnan mallia 
 

YKSIN BEHAVIORISTINEN 
Työn suorittaja, lähinnä oppilaiden 
kanssa, ei valmiuksia laaja-alaiseen 
toimintaan, yhteistyön lähtökohtana 
oma opetus 

Vuorovaikutuksen lähtökohtana oma 
hyöty, selviytyminen opetuksesta, vuo-
rovaikutus lähtee omasta itsestä ja palaa 
siihen ilman prosessointia. 

  

VUOROVAIKUTUKSEN TASOTYHTEISTYÖN TASOT 

 
JOHTO 

ORGANISAATIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9 Opettajien yhteistyön tarpeet ja mahdollisuudet - organisaation luomat yhteistyön 
edellytykset 

 

Yllä oleva talomalli kuvaa yhteistyön tasot sekä vuorovaikutteisuuden tasot samassa kuvi-

ossa. Se havainnollistaa tutkimuksen tuoman tuloksen. Opettajien kuvausten perusteella voi 

päätellä, että yksin työskentelevä ajattelee yhteistyöstä behavioristisesti. Hänen opettajuu-

teensa liittyvä yhteistyö on suppea-alaista ja omaan opettamiseen kiinnittynyttä. 

Työyhteisön ja sidosryhmien kanssa yhteistyötä tekevällä on laaja-alainen suhtautuminen 

yhteistyöhön ja hänen yhteistoiminnallisuutensa  perustana on opettajuuden hyödyntäminen 

yhteistyöllä. Tällainen yhteistyö vaatii vuorovaikutteista antaa-saa- periaatetta. Tähän ta-

soon kuuluvat opettajat ovat halukkaita myös omaan kehittämiseen.  

 

Tiimityöhön aidosti osallistuvat ja sitä osaavat opettajat ovat yhteistyötaidoiltaan hyvin 

kehittyneitä. Lähtökohtana on monialainen ja laaja verkosto, jossa toimitaan reflektiivisesti, 

sitoutuneesti ja tavoitteellisesti. Vuorovaikutustaidot perustuvat reflektiiviseen, dialogiseen 

ja tasa-arvoiseen ja avoimeen toimintatapaan. Heillä on valmiuksia jatkuvaan kehittämi-

seen, lähtökohtana on oma kehittyminen.  
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Johto ja hallinto muodostavat opettajien yhteistyölle ja niiden ulottuvuuksille katon, jonka 

hallitsevuudesta opettajan yhteistyölle ja sen kehittymiselle myös aikaisempi tutkimus on 

ollut varsin yksimielinen. (vrt. mm. Sahlberg 1996, 49, 223; Ruohotie 2000, 298-299; Sachs 

2000, 84). Mäkelän (1997, 14) mukaan kehittyvä opettaja tarvitsee kehittyvän oppilaitoksen 

samoin kuin kehittyvä oppilaitos tarvitsee kehittyvän opettajan. Tämä tutkimustulos antoi 

kuvan johdon merkityksestä nimenomaan organisoijana ja resurssien järjestäjänä yhteistyö-

hön. Ilmapiirin sekä yleisen johtamistavan katsottiin tukevan opettajien yhteistyötä. Mutta 

myös ennen kaikkea  reflektiivisellä vuorovaikutustasolla olevat opettajat näkivät muutok-

sen toisenlaiseen kulttuurin olevan koko työyhteisön asian ja näin ollen myös opettajien 

kehittämisen ja kehittymisen haaste. 

 

Talomalli opettajien yhteistyöstä kuvaa myös opettajien vuorovaikutustasojen loogista ke-

hittymistä. Opettajan työtä on aikaisempien tutkimusten mukaan pidetty yksin puurtamisena 

ja yksinäisenä. (vrt. mm. Kitola 2002, 127). Samoin opettajuuteen on vielä liitetty beha-

vioristinen oppimisnäkemys sekä siitä lähtevä opettaminen. Kehityksen myötä muutos on 

vaatinut vuorovaikutteisuuden kehittymistä, näin yhteistyö ja vuorovaikutteisuus on syven-

tynyt. (vrt. mm. Vulkko 2001, 38-39). Kun puhutaan tiimiorganisaatiosta, katsotaan sen 

vaativan kaikkein korkeinta ja kehittyneintä vuorovaikutteisuutta ja yhteistyötaitoja. Talo-

malli havainnollistaa, että mitä lähempänä johto ja hallinto ovat tiimiorganisaatiota ja ref-

lektiivistä tasoa sitä enemmän se  omalta osaltaan korreloi myös opettajia kasvamaan 

yhteistyötaidoissaan. Johdon  ja hallinnon tavoitteet, esimerkki ja hyvin hoidettu 

organisaatio saavat ”imua” opettajien kasvulle ja kehittymiselle. Tutkimuksen mukaan 

reflektiivisellä tasolla olevat opettajat kuvasivat, että ”imu” toimii myös toisin päin. Onko 

tästä tulkittavissa se, että lähentymiseen vaikuttaa johdon vastaava vuorovaikutustaso? 

 

Tutkimustuloksen tiimiytymiseen liittyvän kehittyneisyyden kuvaamiseen sopii hyvin aikai-

semmin esittämäni Heikkilän (2002,17)  malli ryhmä- tiimi - jatkumosta. Malliin sovellet-

tuna tämän tutkimuksen tuloksista löytyy kaikkia sen esittämiä muotoja. Tutkimus osoitti 

myös, että varsin selkeästi toivottiin johdolta erilaista, avoimempaa ja leadership-

periaatteella toimivaa johtajuutta, joka tukisi opettajuutta. Tutkimus osoitti johtajuuden ole-

van liian kaukana eikä tukijana muutoksissa, jotka ovat kuitenkin yhteisiä koko organisaati-

olle tai tulosalueelle.  
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” Yhteistyön edellytykset on luotava johtamisessa, vaikutusmahdollisuudet toiminnan ja 

oman itsensä kehittämisessä on avain asemassa yhteistyössä.” 

 

Edellä esitetyllä mallilla haluan havainnollistaa tutkimuksen tuloksen eri tutkimusvaiheiden 

synteesin kautta. Tutkimus on osoittanut, että opettajilla on selkeitä valmiuksia toimia hyvin 

vuorovaikutteisesti ja tavoitteellisesti laajan ja alati laajenevan yhteistyöverkoston kanssa. 

Selkeää vastarintaa ja halua toimia vain yksin ei ollut. Väsymistä jatkuvaan muutokseen ja 

hallitsemattomaan resurssipulaan oli havaittavissa. Haasteena onkin saada juuri heidät mu-

kaan. Mutta selkeästi enemmän oli halua kehittyä, kehittää ja saada aikaan todellinen muu-

tos opettajien yhteistyön arjessa. Kun tutkittavasta ryhmästä lähes puolet (6 opettajaa 

15:sta) osoittautui henkilökohtaisilta opettajuuden valmiuksiltaan jo valmiiksi tiimitoimi-

joiksi, on PSAKK:n organisaation kehittämiseen käytettävissä tämän tutkimusjoukon perus-

teella erittäin vankat opettajaresurssit. 

 

” Omassa tiimissämme olemme työskennelleet jo muutaman vuoden ajan ja alamme jo tun-

tea toisemme. Voimme keskustella hyvinkin avoimesti ja suoraan. Keskustelu toimii hyvin 

niin tunne- kuin sosiaalisellakin tasolla, tähän liittyy toisen kunnioittaminen ja oma persoo-

na. Vuorovaikutus koostuu hyvin pienistä ja monista asioista, jotka tulisi yhteistyössä huo-

mioida. Kun opimme tuntemaan toisemme, osaamme kunnioittaa niitä pieniäkin, toisesta 

tärkeiltä tuntuvia asioita. Tiemme eivät ole aina olleet siloisia ja helppoja. Olemme tietoi-

sestikin joutuneet selvittämään vaikeitakin asioita, mutta sitä kautta olemme oppineet ym-

märtämään toisiamme, ja se on tärkeintä. Nämä seikat lähentävät meitä toisiimme ja ryh-

mään kuulumista.” 

 

Katzenbach ja Smith määrittelevät tiimin pieneksi ryhmäksi ihmisiä, joilla on toisiaan täy-

dentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoittei-

siin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan 

(Heikkilä 2002, 17). Tiimiorganisaatioon siirtyminen on taas hyvin laaja-alainen muutos-

prosessi, joka edellyttää aivan uudenlaiseen viitekehykseen hyppäämistä. Samalla sen edel-

lytyksenä on kulttuurin uudenlainen mytologisointi. Onnistuakseen tiimiorganisaatiomuutos 

edellyttää erilaisten organisaation kehittämisen menetelmien  ja kulttuuri- ja toimintatutki-

musten yhdistämistä sopivalla tavalla koulumaailman tarpeisiin (Helakorpi ym. 1996, 223-

224). 
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Tutkijana luotu synteesimalliin viitaten, tuon esille tämän tutkimuksen tuloksena, tällä opet-

tajaryhmällä, seuraavan mahdollisuuden: Mikäli johdolla on valmiuksia luoda oikea tiimi-

organisaatio tai edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta reflektiiviseen tapaan toimia siihen 

löytyy kyllä opettajien valmiuksia. Pedagogisen johtajuuden selkeä esiintuominen terävöit-

täisi niin johdon kuin opettajienkin yhteistoiminnallisuuden kehittymisen yhteisen  perus-

tehtävän, oppimisen parhaaksi ja samalla koko kuntayhtymän hyödyksi. Opettajuuden kas-

vu ja oppiminen tapahtuu arkisen työn muutosten kautta, siirtyen tavaksi ajatella ja tavaksi 

toimia luoden näin uutta opettajuutta. 

   

” Yhteistyön hyödyt voivat olla monella tapaa arvokkaita: haasteet ja vaikeudet käännettyi-

nä onnistumisiksi, yhteisyyden ja yhdessä oppimisen kokeminen, aikaansaannos, jota ku-

kaan yksin ei olisi voinut saavuttaa, toisaalta oppiminen niin elämää kuin asioiden suhteen 

jne…. mitä enemmän saamme kokemuksia yhteistyöstä sitä valmiimpia olemme tekemään 

aitoa tiimityötä, jossa jokainen voimme olla oppijoita ja asiantuntijoita, tutkijoita ja kriiti-

koita sekä yhteistyökumppaneita toisillemme.” 
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6 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 
 
 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten PSAKK:n opettajat kokevat yhteistyön ja 

sen merkityksen omassa työssään. Samalla tavoitteena oli tutkia, miten organisaatio tukee 

työyhteisön yhteistyötä opettajien näkökulmasta. Tutkimuksessani selvitän myös, mitkä 

ovat yhteistyön mahdollisuudet tukea opettajuutta yleisesti PSAKK:n opettajien arjessa. 

Tutkimukseni laaja-alaisuus selittyy käsitteen yhteistyö ulottuvuuksien laajuudesta. Tausta-

tietoina ja teorioina olivat tutkimukset, joissa käsiteltiin sekä yhteistyötä että opettajuutta; 

opettajuus ja opettaminen, organisaatiot niiden johtaminen ja kulttuurit. Tässä kappaleessa  

tarkastelen miten tutkimus on tehtävässään onnistunut. 

 

Laadullisen tutkimuksen diskussissa arvioidaan tutkimuskysymyksiä sekä aineistonkeruu- 

ja analyysiratkaisujen yhteensopivuutta. Tarkastelun kohteena ovat myös, miten tutkimus 

on onnistunut analyysitekniikoiden soveltamisessa aineistoon sekä tutkimustulosten luotet-

tavuudessa että yleistettävyydessä. (esim. Hirsjärvi 2001, 243-245, Syrjälä 1994).   

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuuden arviointi on ollut mukana koko tutkimuksen ajan sen 

kaikissa vaiheissa. (vrt. Syrjälä 1004, 48). Valitessani tutkittavaa ryhmää sekä määritelles-

säni tutkimus- että analyysimenetelmät olen tarkastellut valintoja niiden luotettavuuden  

näkökulmasta. Olen myös perustellut luotettavuutta työn edetessä sen kussakin vaiheessa. 

Tässä kappaleessa paneudun tehtyjen ratkaisujen arviointiin suhteessa tuloksiin sekä poh-

din, miten tulokisa voi hyödyntää. Esitän myös ajatuksia esille tulleista jatkotutkimuksista.    

  

 

6.1 Tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen arviointia 

 

 

Tutkimukseni eteneminen idea-asteelta ryhmän valintaan sekä tutkimusongelmien määritte-

lyyn oli loogisen tutkimusprosessoinnin ja monitahoisen keskustelun tulosta, jossa yhden-

tyivät oma tarpeeni tehdä tutkimus sekä kuntayhtymässämme järjestettävän opettajien täy-

dennyskoulutuksen lähtötilanteen kartoitus. Tutkittavan ryhmän valintaa pidän onnistunee-

na kahdesta syystä: 1. Ryhmä oli koulutuksen tavoitteiden mukaisesti orientoitunut aihee-

seen ”yhteistyö”, mikä näkyi myös sähköpostivastausten määrässä (100 % osallistujista) 
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että vilkkaasta verkkokeskustelusta (54 osallistumista 15 opettajalta, N=18). 2. Ryhmän 

vastaukset ja keskusteluaineisto oli syvällistä ja siinä paneuduttiin hyvin ja laajasti aihee-

seen. Keskustelun laajuus oli odotettua asian moninaisuuden tähden, mutta se juuri oli tut-

kimuksen tavoitteena; saada laaja-alaisesti tietää, miten opettajat kokivat yhteistyön omassa 

työssään.  

 

Tutkittavan ryhmän taustatekijöiden merkitys laadullisessa keskustelututkimuksessa ei ole 

tarpeellista. Keskustelututkimuksessa lähdetään keskustelusta, ilmiön selittämisestä, joten 

se, mikä ei keskustelun aikana tule ilmi ei ole tarpeellista. (Mäkelä 1992, 128-129). 

 Esimerkiksi tutkittavien asema, ikä tai sukupuoli ei ole merkittävä, ellei se näy keskustelus-

sa. (vrt. Alasuutari 1999,167). Tutkittava ryhmä oli koko ajan vain opettajakunta, jolloin 

edes keskustelijat eivät tuoneet esille omaa sukupuoltaan tai asemaansa erityisenä yhteis-

toimintaan vaikuttavana tekijänä. Aseman ilmeneminen tuli esille vain luettelona, mitä yh-

teistyötahoja oli. 

  

Laadullisen tutkimuksen yleistettävyys synnyttää monia näkökulmia, mutta yleisesti voi-

daan sanoa sen määrittelyn olevan vaikeaa. (vrt. mm.  Eskola & Suoranta 1996, 208 - 212). 

Kun on kysymys esimerkiksi kulttuurituotteesta tai kvalitatiivisesta haastattelusta ei ole 

olemassa ”perusjoukkoa”, josta voitaisiin ottaa edustava otos. Siksi on perusteltua keskittyä 

korpuksen rajaukseen, jossa on tärkeää löytää ongelman ja analyysin yhteensovittaminen 

sekä yhtenevyys ryhmän toiminnan ja emokulttuurin välillä. Korpuksen järkevä laadinta 

tässä tapauksessa todentui mielestäni siinä, että ryhmän jäsenet olivat suhteellisen tiiviissä 

vuorovaikutuksessa keskenään  ja heidän arkensa, jota tutkittiin, on suhteellisen samanlai-

nen ja kattava otos kuntayhtymän tulosalueista. (vrt. Mäkelä 1992, 271-273).  

 

Tutkimuksen kannalta herää kuitenkin kysymys, oliko kyseinen joukko opettajakunnasta 

niitä, joiden orientoitumis- ja motivaatiotaso yhteistyöhön on koko opettajakunnastapoik-

keava? Olivathan he itse halunneet kyseiseen koulutukseen ja näin ollen ovat halukkaita 

kehittymään ja yhteistoimintaan, minkä tutkimus osoitti. Antoiko tutkimus liian positiivisen 

kuvan opettajien yhteistoiminnallisuuden tasosta? Ajatus herättää toiveen jatko- tai rinnak-

kaistutkimuksesta, jossa otanta perustuisi pelkkään satuntaan. Sen vaikeutena voisi taas olla 

sitoutuminen ja osallistuminen. 

 

Tutkijan osuus tutkittavaan ryhmään oli tasavertainen, olinhan yksi opiskelija ja näin ollen 

en erottunut tutkijan roolissani. Minun oli helppo samaistua tutkimuksen aikana tutkittaviin 
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kuin myös analyysivaiheessa. Tutkijalla on olemassa ennakkokäsityksiä tutkittavasta i

östä, koska tutkija on tasavertaisessa asemassa tutkittavan ryhmän kanssa. Tutkija ei voi 

kohdata todellisuutta ilman ennakkokäsityksiä eikä tulkinnassa ole mahdollista sulkea pois 

tutkijan kulttuurista intuitiota. (Mäkelä 1992, 56). Tutkijan esiymmärrys on syntynyt työs-

kentelemällä samassa kuntayhtymässä samalla tasolla kuin tutkittava ryhmä. Tämän kaikki 

vain vahvistaa tutkijan tulkintaa ja ymmärrystä siitä, mitä tutkittavat ovat halunneet sanoa. 

Tutkittavan ryhmän ja tutkijan välinen suhde oli luottamuksellinen ja perustui heidän tietoi-

suuteensa tutkimuksen tavoitteista ja työmenetelmistä. 

lmi-

 

Seuraavaksi pohdin tutkimusmenetelmien ja aineiston keruun onnistumista. Tutkimusmene-

telmien osalta onnistuin sekä osallistumisessa (vrt. edellä), että vastausten laadussa. Orien-

toivat kysymykset toimivat ikäänkuin informantteina. (vrt. Alasuutari 1999, 270-271). Ne 

antoivat erittäin hyvän perustan verkkokeskustelulle ja sen onnistumiselle sekä osoittivat 

opettajien yhteistyön työkäytänteet heidän arjessaan. Tuloksien tulkinta ja analysointi ei 

tuottanut ongelmia ja uskon niiden kuvaavan hyvin opettajan yhteistyön ulottuvuuksia. 

Verkkokeskustelun aikana esittämäni tarkentavat kysymykset olivat paikallaan, koska ne 

myös pitivät keskustelun kasassa ja tulosten perusteella tulkitsen, että ne antoivat kuitenkin 

vapauden omaan tulkintaan keskusteltavasta asiasta. Menetelminä molemmat tavat loivat 

autenttisuuden tunteenteen ja auttoivat keskustelijoita puhumaan mahdollisimman aidosti, 

koska he saivat valita ”puhehetken” tilanteen, eikä ympäristöön tarvinnut kiinnittää huomio-

ta. (vrt. Mäkelä 1992, 49). Myös tutkijan osuus pysyi mahdollisimman paljon taustalla, jo-

ten tutkijan omat ennakkokäsitykset eivät vaikuttaneet tutkimusaineiston syntyyn. Mikäli 

jatkotutkimuksissa haluttaisiin selvittää johdon suhtautumista opettajien näkemyksiin olisko 

vertailututkimus johdon keskuudessa oikea menetelmä? 

 

 Analyysivaiheen arviointini kohdistuu kolmeen asiaan: analyysitapojen, analyysiyksiköi-

den sekä analyysivaiheiden valintaan ja niiden tuottamiin tuloksiin. Kvalitatiivisen tutki-

muksen alkukartoituksessa voidaan käyttää kvantifiointia aineiston selkeyttämisessä ja ana-

lyysiperustan luomisessa. (vrt. Eskola & Suoranta 1996, 164-166). Tulokset osoittivat sel-

keästi ne yhteistyön työkäytänteet, joita tutkimuksen tällä osiolla halusin selvittää. Näin 

luodut analyysiyksiköt toimivat verkkokeskustelun aineistoanalyysissä edelleen mielestäni 

hyvin. Loogisuus koko analyysiprosessin osalta jatkui spiraalimaisesti syveten koko ajan. 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida muun muassa sen perusteella, miten indikaat-

toreita on vaihdettu tai toistettu tai havainnointikertoja on toistettu eri tutkimusvaiheissa. 

(vrt. Eskola & Suoranta 1996, 213). Olen tutkimusanalyysissäni selvittänyt varsin seikkape-
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räisesti miten tutkimus on tehty, joten lukijalla on siitä jo käsitys. Aineiston kattavuuden 

osalta on vaikea antaa määritelmiä. Tämän aineiston kohdalla aineiston riittävyyden voi-

daan katsoa tulleen huomioiduksi sekä saman asian tulkintojen esiintymiskertoina ja niiden 

syvyytenä että myös satunnaisten tulkintojen mukaan ottamisella. (Eskola & Suoranta 1996, 

215-216).  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudessa on ennen kaikkea kysymys validiteetista. Validi-

teetti syntyy siitä, miten tutkija on onnistunut: luomaan tutkittavien ilmaisusta heidän tar-

koittamiaan merkityksiä kuvaavia  kategorioita sekä missä määrin ne vastaavat teoreettisia 

lähtökohtia. Aineistossa validiteetti merkitsee myös aitoutta, jolla kuvataan sitä yhtäläisyyt-

tä joka on tutkijan ja tutkimushenkilöiden ilmaisun välillä. Tutkittavien ilmaisun pitää koh-

dentua tutkijan olettamaan ilmiöön. Tutkimuksen looginen linjaus pitää säilyä koko tutki-

muksen ajan ja ratkaisevaa on se, miten tutkimuksen teoreettisen osuus kytkeytyy koko 

prosessiin. (Syrjälä, ym. 1996, 129). 

 

Aineiston tulkinnan luotettavuus on todistettavissa kahdella tavalla. Olen tietoisesti ottanut 

tutkimuksen sisältöön mukaan mahdollisimman laajan opettajan tulkinnan, ettei lukijalle 

muodostuisi tulkinnan vaikeutta. Tästä on aiheutunut sekä työn ehkä liiallinen  laajentumi-

nen että toistuvien, lähes saman kaltaisten tulkintojen esiintyminen. Tutkimuksen tiivistä-

minen olisi selkeyttänyt ja samalla supistanut sitä. Päädyin tähän siksi, että pelkäsin opetta-

jien aidon sanoman hukkuvan tulkintaan. Pelkistämisen onnistuminen edellyttäisi jonkun 

toisen henkilön analysointia ja tulkintaa. Siihen tämän tutkimuksen aikataulussa ei ollut 

varaa.  

 

 

6.2 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja ajatuksia jatkotutkimuksista 

 

 

Mikäli tutkimus kohdistuu tutkijan ja lukijoiden oman kulttuurin ydinalueisiin, sen yleisiin 

mutta huonosti tiedostettuihin ilmiöihin, ei yleistettävyyden tarvitse olla esillä. Tämän tutki-

ja tekee tutkimuksella, jonka kautta hän nostaa esille sekä yhdistelee joitakin kulttuurissa 

piilossa olleita asioita sekä tuo se reflektoitavaksi kunkin yksilön oman kulttuurinäkemyk-

sen perustalle. (Alasuutari 2000, 244-245). 
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Tutkimuksen yleistettävyys voidaan usein selittää teoriassa esiintulevien ja aineiston tulos-

ten yhdistämisellä. Tässä olisi kuitenkin otettava huomioon, missä määrin jokin  paikallinen 

selvitys voidaan yleistää yleisimpään selitysmalliin sekä tutkijan oma tulkinta yleistettävyy-

destä. Mutta asian voi kääntää toisinkin päin; paikallinen selittäminen voi tuoda uusia tut-

kimussuhteita tai teoriamalleja. (Alasuutari 2000, 264.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien yhteistyötä heidän omiin kokemuksiin pohjau-

tuvien kuvausten perustella. Tutkimuksella selvitettiin opettajien yhteistyökäytänteitä, nii-

den muotoja ja tahoja sekä tarpeita että motiiveja. Tutkimusaineiston analyysin perusteella 

luotiin kuva opettajien yhteistyötahoista ja niiden tasoista sekä yhteistyöhön vaikuttavan 

vuorovaikutuksen tasoista. Analyysin loppusynteesillä luotiin malli, jossa yhdentyvät tämän 

tutkimusryhmän perusteella sekä opettajien vuorovaikutustasojen että organisaation luomat 

yhteistyön tasot. Malli perustuu aikaisempien tutkimustulosten ja tämän tutkimuksen tuo-

man tuloksen vuoropuheluun, jossa korostuvat yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittymisen 

mahdollisuudet PSAKK:n kuntayhtymässä.  

 

Malli osoittaa selkeästi ne tasot ja ne mahdollisuudet, jotka tutkimus selvitti. Opettajien 

kokema yhteistyön merkitys heidän työssään oli hallitseva ja sen kehittymistä pidettiin ylei-

sesti tärkeänä. He korostavat koko työyhteisön mukaan tuloa, tasa-arvoa ja avoimuutta. 

Ennen kaikkea huoli ja vastuu oppilaan oppimisesta niin oppilaitoksessa kuin työelämä ja 

sidosryhmätyön kautta koettiin merkittävänä haasteena. Työmäärä opettajien henkilökohtai-

sella tasolla kaipaa edelleen priorisointia ja asioiden tärkeysjärjestyksen asettamista. Myös 

töiden ja tehtävien organisointi jokaisen omassa työssä olisi jokaisen opettajan haasteena. 

Silti täysin ei luotettu kaikkien opettajien mukanaoloon ja sitoutumiseen. Vaikka opettajien 

voidaan katsoa olevan varsin kehittämismyönteisiä niin kasvu reflektiiviseen tapaan ajatella 

ei vielä hallitse koko opettajakuntaa. Mutta se on selkeästi (6 opettajaa 15:sta) jo alkanut ja 

hyvällä johtamisella ja organisoinnilla siihen voidaan päästä.  

 

Johtamisen ja organisoinnin lähtökohtana yhteistyön kehittymiseen voidaan tämän tutki-

muksen perusteella pitää pedagogisen johtajuuden esiin tuomista ja sen kautta yhteistyön ja 

kehittämis- sekä kehitystyön hallintaa niin, että se saavuttaa koko opettajakunnan. Yhteis-

työn esteinä mainittiin juuri resurssipula sekä jatkuvat muutokset ja ainainen kiire. Myös 

lukujärjestysten tuoma orjallisuus ja töiden organisointi kaipaavat johdon muuttuvaa käsi-

tystä opettajan mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä ja kehitystoimintaa. Johdon etäisyys 
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opettajan arjessa osoitti, että vuorovaikutuksen laatu kaipaa myös johdon muuttuvaa tapaa 

olla yhteistyössä opettajakunnan kanssa.  

 

Jatkotutkimuksiin olen jo viitannut edellisessä kappaleessa. Niiden lisäksi tämän tutkimuk-

sen toistettavuus esimerkiksi kahden vertaisryhmän otannalla sekä ammattikorkeakoulun 

että instituutin osalta toisi selvennystä myös eri koulutusasteiden opettajien yhteistyöstä. Se 

toisi lisätietoa siihen, miten kulttuurin johtamista ja yhteistyötä eri koulutusaloilla tulisi 

ohjata ja organisoida. Koska kuntayhtymän jakautuminen kahteen eri hallintokuntaan tulee 

aiheuttamaan myös opettajan arjessa muutoksia, on yhteistoiminnallisuus uuden haasteen 

edessä tehdä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä. Tämän tutkimuksen yhteistyömuotojen 

ryhmittelyn perusteella tehdyt, asiaa syventävät tutkimukset sekä vuorovaikutteisuuden 

tarkempi tutkiminen antaisivat varmasti konkreettisempia eväitä ratkaista yhteistyöhön liit-

tyvää, tämän tutkimuksen valoittamaa problematiikkaa. Tutkija haluaisi selvittää, miksi 

kaikki opettajat eivät jaksa tai halua olla mukana muutoksessa? Onko jatkuvan, osittain 

hallitsemattoman muutoksen tuoma turvattomuuden tunne  yksi syy? Katsoisin, että työyh-

teisön toiminnallisuudesta ylipäätään olisi hyvä saada tutkittua tietoa muutakin kautta kuin 

esim. ilmapiiri- ja laatututkimuksilla, jotka ovat jokseenkin mekaanisia ja niiden vastaus-

prosentti on aivan liian alhainen. 

 

Tutkimustulosten hyödynnettävyys edellyttää yhteistoiminnallisuuden nostamista yhdeksi 

kuntayhtymän keskeiseksi kehittämisalueeksi. Jotta tutkimuksen tuloksen mukainen yhteis-

toiminnallisuus kuntayhtymässämme kehittyisi positiivisesti, edellyttää se opettajakunnan 

vahvuuksien ja siellä jo toimivien reflektiivisten opettajien organisoimista yhteistoiminnal-

lisuuden kehittäjinä. Kehittämisen kartoitus olisi tehtävä yksiköiden sisältä, kussakin yksi-

kössä vallalla olevan kulttuurin mukaisesti. Koska kuntayhtymämme jakaantuu vuoden 

2004 alussa kahteen osaan ja tulevaisuus ennen kaikkea instituutin puolella on täysin avoin, 

on asian alkuun saattamisella kiire. Kun kehitystyö on saatu hyvälle alulle, eivät muutokset 

voi sitä kokonaan mitätöidä. Tähän on instituutissa jo hyvä alku. Olemme päässeet opetus-

hallituksen koordinoimaan ja rahoittamaan OPEMON- projektiin, jonka tavoitteena on juuri 

pedagoginen kehittäminen. Siinä mukana olevana uskon siitä löytyvän apu instituutin peda-

gogisen johtamisen terävöitymiseen. Ammattikorkeakoulussa on myös pedagogisen kehit-

tämisen KOUKERO-hanke, jonka tuloksena on syntynyt pedagoginen strategia, joten edel-

lytykset pedagogiselle kehittämiselle ovat hyvät koko kuntayhtymässä. Tämän tutkimuksen 

mukaan opettajilla on selkeä halu olla mukana työyhteisön kokonaisvaltaisessa kehitystoi-

minnassa ja yhteistyössä.  
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”Moderni yhteistyö on samaan suuntaan matkaavien pienten pursien laivasto; ei yhdeltä 

komentosillalta navigoitu tankkeri:” 

 Raivola 
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LIITTEET 
Liite 1 Orientoiva tehtävä 2. kotitehtävä 

 
PSAKK     OKE-HANKE / 
TEHTÄVÄ 1 
Matti Meriläinen & Hannele Hartikainen   16.1.2002 
 
 
1. ORIENTOIVA TEHTÄVÄ KOULUTUKSEEN OSALLISTUVILLE OPETTAJILLE 
Verkottuminen, vuorovaikutus ja tiimityö 
 
Kuvaile vallitsevia työtapoja / työkäytänteitä omassa työyhteisössäsi ( työtiimissäsi?) opet-
tajien kesken. Kenen tai minkä tahojen kanssa teet yhteistyötä, milloin, miten, miksi jne? 
 
Linjaa ajatuksesi yhdelle A4-paperille. Tavoitteena on pohjustaa torstain koulutusta opetta-
jien kokemuksilla vallitsevista työkäytännöistä ja tavoista tehdä työtä. Tehtävän tarkoituk-
sena on muistin virkistäminen sekä keskustelun herättäminen. 
 
 
2.  KOTITEHTÄVÄ 
Verkottuminen, vuorovaikutus ja tiimityö 
 
Täydennä tämän päivän orientaatiotehtävä esseemuotoon. Tehtävien suositeltava pituus on 
1-2 sivua. Kysymys on edelleen sama. 
 
Kirjoitusaikaa on kaksi viikkoa. Kirjoita teksti word-asiakirjaksi ja lähetä se sähköpos-
titse Hannelelle osoitteeseen: hannele.hartikainen@pspt.fi. tammikuun loppuun men-
nessä.  
 

Jokaisen opettajan vastaus laitetaan verkkoympäristöön, jossa ne ovat kaikkien luettavissa. 
Ajatuksena on, että kirjoittamienne tekstien avulla voimme jatkaa verkkokeskustelua ja 
jokaisella on mahdollisuus tutustua vallitseviin  / tämän hetkisiin työkäytäntöihin koulutus-
kuntayhtymän eri yksiköissä ja erilaisissa työyhteisöissä. 
 
Jatko-ohjeet verkkokeskustelusta tulevat myöhemmin 
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Liite 2 Verkkokeskustelukysymykset 
 
KESKUTELUN AVAUS 6.2.2002 
 
” Kiitos kaikille Teille! 
Olen perehtynyt palauttamiinne vastauksiin, odotan edelleenkin muutamia puuttuvia vasta-
uksia! 
 
Nyt avaamme keskustelun k.o. aiheesta. Lukemani perusteella Teillä on hyvin erilaisia ja eri 
tasoisia yhteistyömuotoja työssänne. Jatkamme perehtymistä YHTEISTYÖ-aiheeseen seu-
raavan keskustelukysymyksen avulla: Miten tehtävässäsi kuvaama yhteistyö on käynnisty-
nyt ja miten se on edennyt?  
(Apukysymykset: Miksi? Kenen toimesta? Kenen kanssa? Miten? Milloin?) 
Mikäli Sinulla on ongelmia verkkotyöskentelyn kanssa, ota yhteys omaan atk-tukihenkilöön 
tai Aija Hietaseen.  
 
VASTAUS KESKUSTELUKYSYMYKSEEN 18.2.2002 
 
Kiitos Teille kaikille ahkerat okelaiset! 
 
Kiitos jo mukana olleille ja rohkeasti kaikki mukaan! Ehkä Sinun mielipiteesi saa jotain 
aikaan… Sinussa, minussa tai meissä kaikissa? 
Keskustelu on ollut varsin laaja-alaista ja monipuolista yhteistyön, oppimisen ja opettami-
sen erilaisia näkökulmia avartavaa. Ilahduttavasti on oppilas ollut mukana keskusteluissa, 
samoin kuin monet muutkin yhteistyön tekijät myös opettaja itse ja hänen kehittymisensä! 
Olettehan käyneet katsomassa tiedotteita, joissa on tiimiytymiseen liittyviä peruskoosteita 
(3kpl). 
Palataan kuitenkin yhteistyön eri vaiheisiin ja tekijöiden rooleihin.  
Miten Te olette kokeneet omassa yksikössänne / työpaikallanne yhteistyön kehittymisen? 
Mitkä ovat mielestänne kehittymisen merkkejä ja mitkä taas vievät yhteistyötä taaksepäin? 
Mitkä asiat tai seikat k.o. tilanteen ovat aiheuttaneet? Miten ovat yhteistyön tekijöiden eri 
roolit muuttuneet? 
 
Antoisia hetkiä meille kaikille ja Iisalmessa nähdään! 
Hannele 
 
 
VASTAUS KESKUSTELUKYSYMYKSEEN 27.2.2002 
 
Iloista iltapäivää itsekullekin! 
Kiitos Teille kaikille vastanneille mielenkiintoisesta ja tosi monipuolisesta keskustelusta. 
Olette ottaneet asiaan todella asiantuntijan otteen ja niitähän Te juuri olettekin, hienoa! Ar-
vasin, että tästä tulee mielenkiintoista! 
Kaikki Te, jotka ette ole vielä olleet mukana, ilahdutatte minua suuresti, jos annatte ajastan-
ne ja ajatuksistanne muutaman rivin verran! Juuri Teidän tuotoksenne saattaa saada meissä 
muissa ahaa-elämyksiä ja tutkimuksen tuloksiin oleellisen uutta tietoa. Jään odottamaan… 
Mutta etenemme nyt viimeiseen vaiheeseen keskustelun kokonaisuudessa. Seuraavaksi kes-
kustelemme yhteistyön tuloksista ja hyödyistä. Näitä asioita on toki ilmennyt jo aikaisem-
minkin keskustelusta, mutta täsmennetään ajatustamme: Mitä hyötyä on ollut tekemästänne 
yhteistyöstä; itsellenne, opiskelijoille, työyhteisölle jne. yhteistyön eri osapuolille. Samalla 
voimme pohtia niitä tuloksia, joita olemme yhteistyön kautta saaneet. Koska pääsemme 
itsekukin hyvin ansaitulle lomalle, keskustelumme jatkuu vielä viikon 11. 
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Rauhaa ja rakkautta ja ainakin sydämen aurinkoa itsekullekin! Levähdetään edes hetkeksi! 
hannele 
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Liite 3 Opettajien kuvaamat yhteistyön tasot 

 

” Opiskelijoiden työssäoppimiseen liittyen yhteistyötä on aina tehty…aloite on ollut oppilai-

toksella” 

” Yhteistyö kuuluu opettajan arkipäivään se on jokapäiväistä…Ne yhteistyön muodot, joissa 

itse olen mukana, ovat yleensä kehittyneet jonkun projektin ympärille…työryhmissä on 

edustettuina työnantajat, työntekijät ja oppilaitos…kansainvälinen yhteistyö…” 

”Olen kokenut erittäin tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi työ- ja elinkeinoelämän… yhteistyö 

on lähtenyt omista intresseistäni…olen liiaksi sivuuttanut oppilaat…” 

”Yhteistyön kohde nimetään osallistujien kesken yhdessä pohtien, miten niveltäminen ta-

pahtuu…” 

” Tiimin kanssa lähes päivittäin…yhteistyö työelämän kanssa lähtee yhteisestä pohdinnasta 

ja kehittämistarpeesta… 

”…tärkeät yhteistyökumppanit oppilaat kokonaisvaltaiseen kehittämiseen…” 

”…näkökulmassasi tunnistan opiskelijat resurssina ja osallisina omassa asiassaan. Minus-

ta samaa resurssiajattelua voisi soveltaa yhteistyökumppaneihin nähden.” 

” Oppimis/opetusprosessin kaikissa vaiheissa opiskelijoiden kanssa yhteistyön tekeminen 

on tarkoituksenmukaista…” 

”Näen itsekin erittäin tärkeänä opiskelijoiden resurssien käytön…” 

”Opiskelijoiden kanssahan sitä töitä tehdään…” 

”Hyvä yhteistyö työyhteisössä ei synny johtamisella, vaan johtamisilmaston pitää olla yh-

teistyötä tukeva ja kannustava…” 

”Koen yhteistyön kehittyneen erityisesti oman tiimin sisällä…yhteistyö työelämän kanssa 

pitäytyy paljon enemmän perinteisessä harjoittelun valvonnassa…toki on muutakin yhteis-

työtä; koulutuksen kehittämistyöryhmä… tärkeimpänä haasteena näkisin moniäänisen yh-

teistyön kehittämisen yhdessä työelämän kanssa…” 

 ” Me olemme keskustelleet yhteistyöstä…ja pyörineet lähinnä lähiyhteisössä toteutettavaa 

yhteistyötä… Yhteistyön muoto löytynee myös tästä uudesta koulukulttuurista, jossa on tehty 

monenlaisia instituutteja ja toivottu yhteistyön syntyvän…mitä mahdollisuutta meillä on 

löytää toisemme koulutusalojen yli, poikki ja päästä tarkastelemaan silloin syntyviä yhteis-

työmahdollisuuksia? Silloin olisi myös mahdollista ajatella uusien urien luomista ja synty-

mistä! Onko meillä halua, tahtoa ja mahdollisuutta?” 
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Liite 4 Opettajien kuvaamat yhteistyön kokemukset 

 
esteet / - 

tukevat / + 

edellytykset 

 

” …yhteistyön laatu ja tavat ovat kyllä mielestäni kehittyneet ja muuttu-

neet…työelämäryhmien kokoaminen ja yhteistyö niissä on alkanut tai ainakin tehostunut” 

” yhteistyöstä jää tunne, että jotakin on saatu aikaan…” 

”…jossa työnantaja/kuntayhtymä edellyttää, että hommat pitäisi hoitua mahdollisimman 

vähillä resursseilla…” 

”…on totta, että kilpaillaan rsurssien kanssa… 

” …meillä ei opettajien välinen yhteistyö onnistu, on niin paljon spesialiosaamista…” 

”…lähes päivittäin toteamme, että ei ole aikaa…” 

” ei pelkästään resurssien perään kyselemistä vaan ihan oikean dialogin seurauksena syn-

tyvää ymmärrystä, tietoa, jakamista tavoitellaan, siitä ollaan kiinnostuneita…” 

”…meillä työt eivät tule käskyinä vaan pyyntöinä ja silloin niihin liittyy lipsahduksen vaa-

ra, mutta samalla tulee tunne että tehdään yhdessää…” 

” toimiiko organisaatio leadership vai management orientaatiolla…missä määrin johtajuus 

on sidoksissa johdettavan olemiseen. Miten johtajuus muuttuu, jos työntekijät ottavat uu-

denlaisen roolin (esim. itseohjautuvuus, eivät suostu ottamaan määräyksiä esim tekemään 

työtä, jota ei ole resurssoitu…” 

” Olen kokemuksen kautta vakuuttunut siitä, että motivaatio kouluttautua ja kouluttaa kas-

vaa kun voi itse olla vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin. Väitän, että oman ihmiskäsi-

tyksen, oppimiskäsityksen ja tieto-käsityksen tietoiseksi tekeminen mahdollistaa näkymättö-

män näkyväksi tulemisen…vaikka se onkin elinikäinen prosessi” 

”Mitä yhteistyö on, mihin uskon yhteistyössä?” 

”Mielestäni yhteistyö palvelee kaikkia osapuolia.. se on parhaimmillaan kumppanuutta, 

erilaisuudelle tilaa antamista…yhteinen kehittämishaaste syntyy vain avoimella keskustelul-

la…” 

”Hyvinvointi ja elämässä jaksaminen yleensä mahdollistaa jaksamisen myös opettaja-

na…suurin haasteeni tänä päivänä on oppia tuntemaan itseni…” 

” …kasvu yhteistyöhön on prosessi… 

” oppilaiden käyttäminen apuopettajina…” 
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” oppimista tapahtunee enemmän vertaisoppimisessa kuin opettaja-oppilas suhtees-

sa…miten saada oppilas luomaan itselleen suosiollinen tilanne tavoitteelliseen työskente-

lyyn, miten motivoida… 

”Miten saada opiskelijat tekemään ja haluamaan opiskella…” 

” Johtamisilmasto pitää olla yhteistyötä tukevaa ja kannustavaa…esimiehen yhteistyöhalu 

ja -kyky on paras lääke yhteistyön kehittymiselle… tärkeitä asioita johtajuudessa ovat: ta-

sa-arvo, oikeudenmukaisuus, arvostus, erilaisuuden huomioiminen, tukeminen, motivointi, 

osallsitumis- ja vaikuttamismahdollisuudet jne ” 

”Emme ole päässet kehittämään yhteistyötä juuri ollenkaan tiimien toimintana…” 

”…mieleen tulee kysymys ammattitaidosta, miten työelämä mieltää ammattitaidon, olem-

meko samalla tasolla, onko yhteinen ymmärrys…” 

” tasavertainen yhteisöllinen lähestymistapa syntyy minusta hitaasti kulttuurin muuttumisen 

myötä…”tulisiko asiantuntijan rooli näkyä myös prosessin hallinnas-

sa…yhteistoiminnallisen prosessin synnyttäminen vaatii aikaa ja eri osapuolten tuntemista. 

Nähdäänkö tällaisen yhteistoiminnallisen oppimisprosessin luomista tärkeänä?” 

”Pitkäjännitteisyys on tärkeää ja tunne siitä, että toiminnalla on jatkuvauutta” 

” Kyllä siitä yhteistyöstä hyötyy koko yhteisö kun yhteiset tavoitteet on kaikkien tiedossa ja 

puhalletaan yhteen hiileen…” 

”Yhteistyön edellytykset on luotava johtamissa, vaikutusmahdollisuudet toiminnan ja itsen-

sä kehittämiseen on avainasemassa yhteistyössä.” 

”Tehdäänkö ihan oikeasti yhteistyötä ja onko se todellista? Teemmekö oikeita asioita oikein 

vai väärin, vääriä asioita väärin vai oikein? Menemmekö näennäisyhteistyöprojekteihin 

innosta ja vapaasta halusta vaiko esimiehen määräämänä? Seisonko ankkurissa, ajelehdin-

ko vai purjehdinko tavoitteellisesti toisten kanssa:” 

”…pitäisi lisätä yhteistyötä työelämän kanssa…ja tuo oma tavoitteellisuus…” 

” …yleensä hakeudumme yhteistyöhön, kun haasteet ylittävät omat voimavarat ja tarvit-

semme laajempaa näkemystä…” 

Parhaat tulokset yhteistyöstä tulee, kun kaikinpuolinen persoonien ja asiantuntijoiden eri-

laisuus voi olla ryhmän käytössä todellisesti, ryhmä sietää erilasia näkemyksiä ja jaksaa 

työstää riittävästi yhteisesti ymmärrettyä tavoitetta. Jos yhteistyö on pakotettua eikä siihen 

löydy motiivia, tyydytään mihin tahansa, kunhan työn saa tehdyksi…olisi hienoa jos kaikki 

ryhmässä näkisivät yhteistyön tuottavan lisäarvoa työskentelyyn.” 

”Arkipäivästä irrottautuminen ja perehtyminen toisen esittämään aiheeseen on todella vai-

keaa, siksi olisi tärkeää sopia tapaamisaika ja siinä käsiteltävät asiat…hyvään tulokseen on 

mahdollista päästä, kun kunnioitetaan toisten aikaa, sitä joka meille on varattu yhteiseksi.” 
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”…koen usein tilanteet tuloksettomana kun kaikesta huolimatta valmistautumiseen ei ole 

”aikaa”, voimavaraoja eikä tahtoa …” 

…” meillä on kovin erilaiset lähtökohdat esim resurssien suhteen ja sitten kuitenkin sama-

laiset…omalla kohdallani koen ajanhallinnan ongelman, miten organisoida töitään ja teke-

misiään…tässä tulee esille priorisointi, tehtävien lyhyt toiminta-aika ja nk. ´rutiinien hoita-

minen ja sitten opetus…?” 

” Mielestäni yhteistyö edellyttää, että yhteistyöhön osallistuvilla on mahdollisuus antaa ja 

saada jotain sellaista, mitä muuten ei olisi mahdollista saavuttaa. Yhteistyön tekeminen 

vaatii yhteistoiminnallisuutta…jos syntyy yhteinen toiminnan kohde esim. oivalluksen tulok-

sen se motivoi yhteistyökumppaneita mielekkääseen yhteistoimintaan. Usein tällainen  oi-

vallus aukaisee portit oikeanlaiseen ja aitoon dialogiin ja yhdessä tekemiseen.” 

”Mielestämme olemme nyt yhteistyössä tienhaarassa, missä tulisi miettiä millainen tie on 

hedelmällisin kulkea ja miten. Yhteistyön kehittämisessä tarvitsemme nyt jos koskaan asen-

teellista taitoa ja tunneälyllistä kykyä asettua oppijan ja kanssakulkijan asemaan.” 

” Omassa tiimissä olemme työskennelleet jo muutaman vuoden ja alamme tuntea toisemme. 

Voimme keskustella hyvinkin avoimesti ja suoraan. Keskustelu toimii hyvin niin tunne- kuin 

sosiaalisellakin tasolla, tähän liittyy toisen kunnioittaminen ja oma persoona. Vuorovaiku-

tus koostuu hyvin pienistä ja moista asioista, jotka tulisi yhteistyössä huomata. Kun opimme 

tuntemaan toisemme, osaamme kunnioittaa niitä pieniäkin, toisesta tärkeältä tuntuvia asioi-

ta. Tiemme eivät ole aina olleet siloisia ja helppoja. Olemme tietoisesti joutuneet selvittä-

mään vaikeitakin asioita, mutta sitä kautta olemme oppineet ymmärtämään toisiamme, se 

on tärkeintä. Nämä seikat lähentävät meitä toisiimme ja ryhmään kuulumista. ” 

” Jouduttuani taannoin vaihtamaan usein työryhmää/tiimiä, koin sen vievän yhteistyötä 

taaksepäin” 

  ” Mitkä ovat yhteistyön kehittymisen merkkejä? Jo se, että etsitään kalenterista yhteisiä 

aikaoja koska yhteistyötä tehdään. Samaa pätee kentän kanssa, silloin he sitoutuvat kehit-

tämistyöhön… Säännölliset kokoontumiset pitävät yhteistyön tavoitteellisena.” 

”…kehittymisen huomaa, kun varataan aikaa yhteistyölle…” 

”…toinen keskeinen tekijä on innostunut ilmapiiri…On jo mainittu, että johtamisen kannal-

ta ovat tärkeitä tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, arvostus jne mutta ne ovat tärkeitä meille 

jokaiselle, vaikuttavat positiivisesti yhteistyöhön…” 

” ennen yhteistyö oli hauskaa, siihen oli aikaa…” 

”…viimeisin vuosina on jatkuva muutos tuonut esiin kysymyksen, mihin mennään?…Niin 

monet muoti-ilmiöt ottavat tilaa aidolta yhteistyöltä…yhteistyöstä on tullut enemmän ja 

enemmän yksin työskentelyä. Teemme yhdessä vain välttämättömimmät…oppilaat ovat 
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kuitenkin säilyneet…kuljemme keskustelunkin tasolla toistemme ohi, toiset eivät enää ri-

kastuta meitä…esimiesten palaveritkin alkavat muistuttaa suoraan tai  epäsuoraan huutoa 

apua en jaksa!” 

” mukaan on tullut reviiriajattelu…mihin ollaan menossa ja mihin ihan oikeasti halutaan, 

kuunneltaisiinko mitä muut osalliset, oppilaat ja työelämä sanovat?” 

” Enää ei ole mukavaa työssä. Ennen oli mukavaa työssä oli yhteisyyttä ja inhimillisyyttä, 

toisen kohtaamista ihmisenä, ei pelkästään asiantuntijana. Ennen oli enemmän aikaa ja into-

himoa tehdä työtä ja yhteistyötä. Kaikilla on niin paljon töitä, liian hajottavia, ei ole aikaa 

kuunnella toista…En voi keskittyä kuuntelemaan kun on niin paljon… toisinpäin en voi 

edellyttää sinua kuuntelemaan koska olet niin kiireinen…” 

” …kaikkien mielipiteiden todellinen huomioiminen, kunnioitus, vastavuoroisuus jne - välil-

lä siä miettii…” 
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Liite 5 Opettajien kuvaamat yhteistyön hyödyt 

 

”Uusien koulutusten myötä työelämäyhteydet ovat parantuneet…” 

”… kuuluu jokapäiväseen työhön, tarvitsemme toisiamme. Yhteistyö on rikkautta ja elämän 

suola. ” 

”Olen oppinut niistä hankkeista, joita on voinut toteuttaa yhteistyössä.” 

” …meillä on paljon hiljaista tietoa, miksi emme hyödyntäisi sitä…opiskelijoiden kanssa 

yhdessä opetuksen  suunnittelu heidän tarpeisiin…Ops:n tavoitteet tulevat varmasti saavu-

tettua ja mikä ilo ja itsetunnon vahvistus opiskelijalle…” 

”…Kysymys on yleensä oppilaan oppimisesta, mutta myös haasteen ottamisesta omaan 

työhön. Tällöin tilanne on paras mahdollinen, se edistää opiskelijan oppimista , mutta myös 

kaikki me koemme saavamme jotakin hyvää yhteistyöstä.” 

” …myöhemmässä opiskeluvaiheessa oleva voi olla mukana enenevässä määrin luomassa 

opintokokonaisuuksen sisältöjä….” 

” yhteistyön hyöty: ensimmäiseksi asiaksi tulee mieleen, etten olisi osannut yksin...yhden 

ihmisen osaaminen ei riitä, yhteistyössä yhdistyy monialainen asiantuntemus- asiat tulevat 

hoidetuksi, tehtävät tehdyksi ja samalla opimme tuntemaan toisemme…opimme yhteistyös-

tä, toistemme asiantuntijuudesta ja elämästä…” 

” Yhteistyön hyödyt voivat olla monella arvokkaita: haasteet ja vaikeudet käännettyinä on-

nistumisisksi, yhteisyyden ja yhdessä oppimisen kokeminen, aikaansaannos, jota kukaan 

yksin ei olisi voinut saavuttaa, toisilta oppiminen niin elämän kuin  asioiden suhteen 

jne…mitä enemmän saamme kokemuksia yhteistyöstä sitä valmiimpia olemme tekemään 

aitoa tiimityötä, jossa jokainen voimme olla oppijoita ja asiantuntijoita, tutkijoita ja kriiti-

koita sekä yhteistyökumppaneita toisillemme.” 

” yhteistyö opettaa, opiskelijoiden kanssa: tutustuu toisiinsa - helpottaa yhteiseen päämää-

rän pyrkimistä, linkkinä oppilaitoksen ja työelämän välillä, heidän erityisosaamisensa voi 

hyödyntää, heidän näkökulmansa laajentaa omaani jne 

opettajakollegoiden kanssa tiimit, monitieteisyys, tarkastelukulmat, tieto kasvaa ja laajenee 

jne 

työelämäyhteydet: koulutuksen kehittäminen, ammattitaidon kehittäminen, hyöty opetukses-

sa, synnyttänyt työtä, projekteja  ja hankkeita 

muut oppilaitokset: asiantuntijavaihtoa 

” Opimme tuntemaan toistemme töitä (työelämä  sekä kollegat), rikastuttaa arkea, opisklei-

joiden kanssa löytää sopivia opetusmenetelmiä juuri ryhmälle… hyötyy koko työyhteisö, jos 

vain tavoitteet on kaikkien tiedossa ja puhalletaan yhteen hiileen…” 
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”Kannustavan ja tehokkaan yhteistyön kautta voi toteuttaa itseään ja omaa osaamistaan 

työyhteisön hyväksi.” 

 ” …että jokainen ryhmän jäsen tuntee onnistumisen iloa ja, että on saanut olla mukana 

kehittämässä jotain yhteistä asiaa.” 

”Yhteistyön etuna on voimavarojen jakaminen….yhteistyön edetessä, kun tunnetaan kump-

panit, voidaan jakaa toimivasti vastuita, jolloin resurssien kohdentaminen onnistuu.” 

” Mielestäni yhteistyö palvelee kaikkia siihen liittyviä osapuolia…” 

” oppimis- ja opiskeluvaiheessa oppilaan kanssa tehty yhteistyö on aina tarkoituksenmu-

kaista.” 

” Yhteistyöstä jää tunne, että yhdessä olemme saaneet tätä aikaan!” 
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Liite 6 Opettajien kuvaamat yhteistyön ehdotukset 

 
”Intresseistä puheenollen, mitenkä saisimme luotua järjestelmän, missä opinnäytetyön ai-

hepiirit ja tulevat aiheet olisivat kaikkien katsottavissa, jotta voitaisiin linkittää opiskelijoita 

saman ongelman pohtimiseen eri näkökulmista.” 

” Olen joutunut toteamaan, miten paljon meillä on ns. hiljaista tietoa ja kokonaisvaltaista 

näkemystä elämästä (sekä opettajilla että oppilailla), miten me voitaisiin hyödyntää se? 

Esim. opetuksen suunnittelussa jms.” 

” Näkisin mieluusti, että loisimme polkuja, ja kuvioita opetukseen, jossa opiskelija on yh-

teistyöverkossa mukana ja oppii siinä paremmaksi ammattilaiseksi.” 

”Ainaista ajan puutetta pohtiessani olen tullut siihen tulokseen, että kun on halua tehdä 

yhteistyötä täytyy myös olla rohkeutta lähteä pohtimaan nykyisisä toimintatapoja ja muut-

tamaan niitä. Tämä vaatii meidän kaikkien uudenlaista näkemystä työstämme. Opetuksen 

kyseessä ollessa pitäisi järjestää luovia, yhteistyölle varattuja aikaoja, jolloin voisi rauhas-

sa suunnitella ja rakentaa yhteistyötä ilman huonoa omaatuntoa siitä, että laiminlyö omaa 

velvollisuuttaan opiskelijoiden oppimisessa.” 

” Meidän on tarkasteltava työtämme uudella tavalla. Olen sitä mieltä, että oppilaitokset 

menevät liian herkästi haistelemaan tuulia ja menevät tuulien mukana miettimättä riittäväs-

ti perustehtäväänsä ja rakentamatta omannäköistä organisaatiota. Jos pysähdymme, niin 

huomaamme, että arvomme ovat ihan muuta kuin kirjoitetut arvomme, ne ovat lähempänä 

markkina-arvoja, tehokkuutta ja tuottavuutta.”  
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