
                                TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       OPETTAJAT OMAN TYÖNSÄ JOHTAJINA     
 
              Sosiaali- ja terveysalan opettajien käsityksiä tiimityöstä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Kasvatustieteiden tiedekunta 
                                                                                           Ammattikasvatuksen tutkimus-  
                                                                                           ja koulutuskeskus 
                                                                                           Pro gradu -tutkielma 
                                                                                           Eveliina Havu 
                                                                                           2005 
     

 



TIIVISTELMÄ 
 
Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Ammattikasvatus. 
 
Eveliina Havu. Opettajat oman työnsä johtajina. Sosiaali- ja terveysalan opettajien 
käsityksiä tiimityöstä. 
 
Pro gradu � tutkielma. 72 sivua + lähteet ja liitteet. 
Kevät 2005 
 
Tiimimäinen tapa tehdä työtä on lisääntynyt oppilaitoksissa ja myös ammatilliset 
koulutusorganisaatiot ovat organisoineet työtään uudella tavalla. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena on ollut tutkia sosiaali- ja terveysalan opettajien käsityksiä tiimityöstä sekä 
tiimityön opettamisesta ja oppimisesta. Tutkimusongelmaa on lähestytty ammatillisen 
opettajan osaamisen ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Keskeiseksi tarkastelun kohteeksi 
opettajan osaamisalueista on nostettu tiimityöosaaminen. Tiimityöosaamista on 
tarkasteltu toisen asteen ammatillisen koulutuksen kontekstissa painottaen 
lähihoitajakoulutusta. 

Tutkimuksessa esitellään aluksi ammatillisen opettajan ammattia ja kvalifikaatiota, 
ammatillisen opettajuuden erityispiirteitä sekä opettajan ammattiin liittyviä 
osaamisvaatimuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi oppilaitosorganisaation 
merkitystä opettajan asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittymisessä. Tutkimuksessa 
kuvataan myös lähihoitajan opiskelu- ja työympäristöä ja ammattitaitovaatimuksia. 

Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin oppilaitoksessa, jossa opettajat ja muu 
henkilöstö ovat toimineet tiimimäisesti jo muutaman vuoden. Tutkimuksellisena 
lähestymistapana käytettiin fenomenografiaa, joka tutkii ihmisten käsitysten laadullisia 
samanlaisuuksia ja eroavuuksia. Tutkittujen opettajien yleiset käsitykset tiimityöstä 
olivat hyvin samankaltaisia. Tähän vaikuttaa osaltaan heidän yhteinen 
tiimityöhistoriansa. Suurimmat variaatiot opettajien käsitysten välillä syntyivät sen 
suhteen, kenen heidän mielestään tulisi opettaa tiimityötä opiskelijoille ja missä 
tiimityötä opitaan. Opettajien käsitys oli, että tiimityötä tulee opettaa oppilaitoksessa 
pääasiassa psykologian tai kasvatustieteen opettajien toimesta. Kuitenkin heidän 
käsityksensä oli, että tiimityön oppiminen tapahtuu todellisuudessa työssäoppimisen 
jaksoilla, oppilaitoksen ulkopuolella. Tutkitut opettajat ilmaisivat halunsa opettaa 
tiimityötä opiskelijoille, muta osa haastatelluista tarvitsisi menetelmällisiä ideoita ja 
ohjausta siihen, miten tiimityötä voisi opettaa ja milloin se sopisi omaan opetettavaan 
aineeseen. 

Koska työn organisointi tiimityöksi syntyy pääasiassa oppilaitoksen johdon 
toimesta, usein nopeallakin aikataululla, saattaa keskustelu yhteisistä arvoista ja tiimityön 
tavoitteista unohtua. Tämä tutkimus osoittaa, että saavuttaakseen yhteisen päämärän, 
organisaation johdon on luotava työyhteisön jäsenille luonnollisia keskustelun paikkoja, 
hyväksi käyttäen esimerkiksi tiimejä. Tiimien kokoontumisessa pitäisi painottua vapaa 
tai ohjattu keskustelu hallinnollisen informaation sijaan. Keskustelut tulisi myös 
dokumentoida käyttämällä esimerkiksi tässä tutkimuksessa esiteltyä mielle- tai 
käsitekarttamenetelmää. Tällöin myös organisaation johto saisi arvokasta tietoa siitä, 
mihin suuntaan niin yhteisöä kuin sen jäseniäkin tulisi kehittää. 
 
Avainsanat: tiimityö, ammatillinen opettajuus, osaaminen, asiantuntijuus, 
fenomenografia
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1. JOHDANTO 
 

 

 

Työelämän vaatimukset muuttuvat niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Työtehtävät monipuolistuvat, työnkuvat laajentuvat ja työmenetelmät monimutkaistuvat. 

On enää harvoja aloja, joita muutokset esimerkiksi teknologisessa kehityksessä ei 

koskettaisi. Samaan aikaan organisaatiot etsivät työntekijöitä, jotka ovat alansa 

asiantuntijoita; luovia ja joustavia huippuosaajia. Muutosten myötä työtehtävien 

edellyttämät koulutusvaatimukset kasvavat. Alhaista ammattitaitoa vaativa työ vähenee 

samalla kun ammattitaitovaatimukset kasvavat. (Järvinen & Vanttaja 2003; van 

Zollingen 2002.)  

Opetusministeriön ja Euroopan Sosiaalirahaston tuella käynnistetty yleissivistävän 

ja ammatillisen opettajakunnan perus- ja täydennyskoulutustarpeita ennakoivan 

OPEPRO -hankkeen loppuraportissa (Luukkainen 2002, 235) todetaan opettajan 

ammatin olevan samanlaisten muutoshaasteitten edessä kuin muidenkin ammattien:  

 

Opettajuus kehittyy ihmissuhdeammattina, jossa korostuu entisestään 
valmius kohdata määrällisesti ja laadullisesti lisääntyvä oppijoiden 
erilaisuus, työympäristön vaihtelu ja ympäröivän yhteisön odotusten kirjo. 

 
Opettajan työ on laaja-alaista. Sen lisäksi, että opettaja on kouluttaja, hän 
on myös myyntimies, konsultti, yrittäjä, ohjaaja, sosiaalityöntekijä, 
perheterapeutti jne. Enää ei voi pitäytyä vain opettamiseen. Kaikki muutkin 
tehtävät, joita opettaja hoitaa palvelevat opetustyötä. 

 

Opetustyö kohtaa monenlaisia paineita niin oppilaitoksen sisältä kuin ulkoakin. 

Ammatillisia opettajia haastetaan kehittämään oppilaitosta kilpailukykyisemmäksi ja 

opiskelijoita houkuttelevammaksi, sillä 55 prosenttia ikäluokista valitsee edelleen toisen 

asteen opiskelupaikaksi lukion, 37 prosenttia ammatilliset opinnot ja loput eivät ole 

jatko-opiskelusta kiinnostuneita (Kuusi, 2004). Opiskelijat oppijoina muuttuvat; 

oppimisvaikeudet tunnistetaan paremmin, ja yksilöllisen ja erityisopetuksen tarve kasvaa. 

Opettajien odotetaan kehittävän myös itseään, uudistamaan opetustaan sekä omaa 

tapaansa tehdä työtä. Samaan aikaan koko oppilaitosorganisaatioita haastetaan 
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osaamisverkostojen luomiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Miten opettajat 

selviytyvät näistä haasteista ja työelämän vaatimuksista?  

Muutostilanteissa avainsanaksi on tullut työn uudelleen organisointi. Eri 

ammattialoilla, mukaan lukien opetus ja koulutus, on huomattu, että yksittäisen 

työntekijän erityisosaamisen lisäksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja 

asiantuntijuuden jakamista. Lisäksi on huomattu tarve madaltaa organisaation hierarkiaa 

ja jakaa työmäärää tasaisemmin. Useimmiten syynä uusiin järjestelyihin on ollut 

toiminnan tehokkuuden ja tulosten sekä palvelun tai tuotteen laadun parantaminen. 

Toisaalta taas pyrkimyksenä on ollut vähentää työntekijöitten työuupumusta ja lisätä 

työmotivaatiota (Mäntylä, 2002). 

Yksi tapa järjestellä työtä uudelleen on muuttaa organisaatio tiimiorganisaatioiksi 

tai työntekoa tiimimäisempään muotoon. Suomessa tiimityön kulta-aikaa elettiin 1990-

luvulla ja vuosituhannen vaihteessa tiimimäinen työskentely alkoi yleistyä myös 

koulumaailmassa. Työministeriön Työolobarometrin (Ylöstalo, 2003) mukaan tällä 

hetkellä esimerkiksi kunta-alan työntekijöistä jo 78 % ja valtion työntekijöistä peräti 92 

% arvioi työskentelevänsä ryhmätyömuotoisesti eli tiimeissä, soluissa tai 

projektiryhmissä.  

Ammatillisten opettajien vaaditaan olevan ajan hermolla. Samaan aikaan heidän 

tulisi olla jo askeleen edellä ennakoimassa tulevaisuuden työelämän haasteita - eikä siis 

vain oman työnsä vaan opettamiensa ammattien tulevaisuutta. Myös vaatimus 

tiimityöhön oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisten verkostojen kanssa kietoutuu 

olennaisesti muita ammatteja koskevaan tiimimäisen työskentelyn lisääntymiseen. 

Tiimityö on yksi uusi osaamishaaste ammatillisen opettajan työssä, mutta mikä käsitys 

opettajalla tiimityöstä on? Tässä tutkimuksessa sosiaali- ja terveysalan opettajat 

pureutuvat ilmiön ytimeen ja kertovat oman käsityksensä tiimityöstä. Tutkimuksen 

mielenkiinto kohdistuu myös siihen, miten tiimityö sosiaali- ja terveysalan opettajan 

kvalifikaatioon sisältyvänä osaamisena ja tiimityö lähihoitajan kvalifikaatioon 

sisältyvänä osaamisena kohtaavat toisensa. Mikä on opettajien käsitys lähihoitajien 

tiimityöstä; pitääkö sitä jonkun opettaa, ja jos pitää, niin missä ja miten? 
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2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATILLINEN 
OPETTAJUUS 

 

 
 
Ammatillista opettajuutta on Suomessa tutkittu suhteellisen vähän ennen 1990-lukua. 

Useat tutkimukset ja artikkelit (ks. esimerkiksi Lauriala 2000, Mäntylä 2002, Patrikainen 

2000, Tynjälä & Eteläpelto 1999, Vanhalakka-Ruoho 1999, Willman 2001) tarkastelevat 

opettajuutta yleisenä ilmiönä tai perusopetuksen näkökulmasta - eivät erityisesti 

ammatillisen opettajuuden näkökulmasta, vaikka tutkimuskontekstina olisikin 

ammatillinen oppilaitos. Tiilikkala (2004, 18) on väitöskirjassaan tutkinut kolmen eri 

koulutusalan ammatillista opettajaryhmää. Tiilikkalan (2004, 20) mukaan ammatillisista 

opettajista tehdyt tutkimukset antavat kuvan yksittäisestä ryhmästä opettajia, vaikka kyse 

on hyvin heterogeenisestä ammattikunnasta. Tiilikkala toteaa, että ammatillista 

opettajuutta tulee tarkastella kasvattajuuden erityisenä muotona ja määritellä se omaksi 

opettajuuden muodoksi. Hän itse määrittelee ammatillisen opettajuuden suomalaiseksi 

ilmiöksi, jolle on tyypillistä koulumaisuus, opettajakeskeisyys, etäisyys työ- ja 

yrityselämästä sekä valtion kontrolli. 

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisella opettajalla voidaan tarkoittaa sekä toisen 

asteen ammatillista että ammattikorkeakoulun opettajaa. Tämän tutkimuksen 

kohderyhmäksi on valittu ammatillisen toisen asteen opettajat sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitoksessa.  Jatkossa ammatillisella opettajalla tarkoitetaan siis pääasiassa 

lähihoitajia kouluttavaa opettajaa. Tähän ryhmään voivat kuulua niin 

yhteiskuntatieteellisten, kasvatus- ja käyttäytymistieteellisten aineitten kuin 

terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä kuntoutuksen, päihde- ja mielenterveystyön 

opettajat. 

Ammatillisesta opettajuudesta tekee erityisen se, että siinä yhtyy vaatimus 

opettajan kvalifikaatiosta ja tietyn ammatillisen aineen kompetenssista. 

Tutkimuskirjallisuudessa kvalifikaatio ja kompetenssi -käsitteitä voidaan pitää joko 

synonyymeina tai rinnastaa toisiinsa, riippuen tutkimustraditiosta. Tässä tutkimuksessa 

ne ovat toisistaan poikkeavat käsitteet, mutta kuitenkin läheisesti sidoksissa toisiinsa. 

Käsitteitä selventää Keurulaisen (1998, 46) määritelmä kvalifikaatiosta eli 

ammattitaidosta. Keurulainen toteaa, että kvalifikaatio eli ammattitaito on olemassa, kun 
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työelämän asettamat kvalifikaatiovaatimukset ja työntekijän kompetenssi tietyllä 

hetkellä, tietyssä kontekstissa kohtaavat (ks. Kuvio1.). 

 

 

 

 

    

                              

                     KVALIFIKAATIO-                      KOMPETENSSI L. 

VAATIMUKSET            PÄTEVYYS 

                      

 

 

 

Kuvio 1. Ammattitaito, kvalifikaatiovaatimus ja kompetenssi (Keurulainen 1998, 46) 

 

 

Ruohotie ja Honka (2003, 57) määrittelevät kvalifikaation merkitsevän professionaalisten 

ja teknis-instrumentaalisten tietojen ja taitojen lisäksi uudenlaisia tietoja ja taitoja, joiden 

avulla työntekijällä on mahdollisuus kohdata työympäristössä tapahtuvia muutoksia ja 

reagoida niihin. Uudenlaisia taitoja Ruohotie ja Honka kutsuvat avainkvalifikaatioiksi. 

van Zollingen (2002) on luonut synteesin avainkvalifikaatioista, joita eri tutkijat ja 

asiantuntijat ovat eri aikoina painottaneet. Avainkvalifikaatiot hän määrittelee tietoina, 

taitoina ja asenteina, jotka ovat pysyvä osa tiettyä ammattia tai toisiinsa yhteydessä 

olevien ammattien ryhmää, ja joita on mahdollisuus siirtää joko ammattiryhmien sisällä 

tai siirryttäessä työtehtävästä toiseen. Yksinkertaisin esimerkki avainkvalifikaatiosta on 

työtekijän kyky ilmaista itseään niin suullisesti kuin kirjallisestikin. van Zollingenin 

jakaa avainkvalifikaatiot kuuteen ulottuvuuteen, jotka ovat  

 

• Yleis-instrumentaalinen ulottuvuus eli ammatillinen tietämys, jolla on pysyvä 

tai perustavaa laatua oleva luonne (mm. aritmeettinen, kieli- ja lukutaito, 

tekninen tietämys, kyky suunnitella työtä) 

     AMMATTITAITO L.
     KVALIFIKAATIO 

      
      TYÖELÄMÄ 

     
      TYÖNTEKIJÄ 
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• Kognitiivinen ulottuvuus eli ajattelu ja toiminta (mm. ongelman ratkaisu, 

abstrakti ajattelu, oppimaan oppiminen) 

• Yksilöllinen ulottuvuus eli yksilöllinen käyttäytyminen (mm. itseluottamus, 

vastuullisuus ja stressin sietokyky) 

• Sosio-kommunikatiivinen ulottuvuus eli kommunikointi (mm. kyky ilmaista 

itseään, kyky työskennellä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa) 

• Sosio-normatiivinen ulottuvuus eli kyky mukautua yrityskulttuuriin (mm. 

yrityksen tuntemus, lojaalius, halu osallistua jatkokoulutukseen) 

• Strateginen ulottuvuus eli emansipoitunut käyttäytyminen, kriittinen asenne 

työtä ja omia intressejä kohtaan (mm. aktiivinen osallistuminen 

päätöksentekoon) 

 

Kompetenssilla tarkoitetaan työntekijän valmiutta (kyky ja ominaisuus) suoriutua 

tietystä tehtävästä (Helakorpi 2001, 65). Kompetenssi on yksilöllinen ominaisuus eli 

niiden henkilökohtaisten tietojen, taitojen ja kykyjen kokonaisuus, joilla työntekijän 

tehokkuutta tai onnistumista tietyissä työtehtävissä tai -tilanteissa selitetään (Ruohotie & 

Honka 2003, 58). Kvalifikaatiovaatimuksella puolestaan tarkoitetaan niitä 

ammattitaitovaatimuksia, joita johonkin työhön tai ammattiin edellytetään (Helakorpi 

2001, 65). Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijällä voi olla monenlaista 

ammatillista kompetenssia, mutta jos kompetenssi ei vastaa kulloisenkin työn 

vaatimuksia, ei synny kvalifikaatiota eli ammattitaitoa. Keurulaisen mukaan (1998, 57) 

ammattitaito ei ole mitä tahansa osaamista vaan kytkeytyy tiiviisti tietyn ammatin 

asettamiin vaatimuksiin.  

Ammatillisen opettajan kohdalla kvalifikaatiovaatimukset merkitsevät paitsi 

ihmisten kohtaamista, myös kykyä kohdata jatkuvasti muuttuvia työympäristöjä sekä yhä 

monimutkaisempia ja vaativampia ammattisisältöjä. Tiilikkala (2004, 34) puhuu uudesta 

opettajuudesta. Opettajan, riippumatta koulutusasteesta tai � alasta, tulisi olla aktiivinen 

moniosaaja, joka mieluummin on askeleen edellä aikaansa. Nykypäivän opettaja tarvitsee 

tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja oppilaitosta ympäröivien muiden instituutioiden 

kanssa. Perus- ja ammatillisen koulutuksen opettajat ovat tottuneet hyvin itsenäiseen 

työskentelyyn luokkahuoneessa, mutta tulevaisuuden opettajuus vaatii kykyä 

työskennellä opettaja- ja/tai oppilaitosyhteisössä ja yhdessä kollegoiden kanssa kehittää 
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opetustyötä. Puhutaan työyhteisöllisestä oppimisesta ja oppivasta organisaatiosta. 

(Luukkainen 2002, 235 � 236; 240).  

Eilittä ym. (2003) ovat tutkineet ammatillisten opettajien riittämättömyyden 

tunnetta suhteessa muuttuvaan työ- ja toimintaympäristöön. Heidän mukaansa (emt.75�

77 ) ammatilliset opettajat tiedostavat työelämän muutosten vaikutukset omaan työhönsä 

hyvin. Opettajien mielestä työ laaja-alaistuu, mutta samanaikaisesti opettajan työssä 

substanssiosaaminen vähenee koko ajan. Suuriksi haasteiksi opettajat kokevat lisääntyvät 

opiskelijoitten kasvattamisen, henkilökohtaisen ohjaamisen sekä erityisopetuksen 

vaatimukset. Muutosten ennakointiin tarvitaan opettajien mielestä yhteistyötä ja 

yhteisöllisyyttä. Kollektiivisia toimintatapoja ja tiimityötä pidetään edellytyksenä 

oppilaitosorganisaation tuloksekkaalle toiminnalle. Yhteistyöllä opettajat tarkoittavat 

keskinäisen kollegiaalisen yhteistyön lisäksi vuorovaikutusta työ- ja elinkeinoelämän 

kanssa. Muita tulevaisuuden osaamishaasteita opettajan työlle asettavat kansainvälisyys 

sekä verkosto-osaaminen ja � oppiminen. Lisääntyvien haasteiden keskellä 

kollegiaalisuus ja yhdessä tekeminen auttaa jaksamaan.  

 

 

2.1 Ammatillisen opettajan osaaminen ja asiantuntijuus 
 
 
Työelämässä puhutaan kvalifikaation lisäksi yhä enemmän työntekijän osaamisesta ja 

sen kehittämisestä. Ruohotien ja Hongan (2003, 21�23) mukaan nykypäivän työntekijältä 

vaaditaan ammatillista huippuosaamisesta, joka sisältää ammattispesifisen taitotiedon 

lisäksi taitoa ajatella sekä osallistua päätöksentekoon. Jotta työntekijästä voidaan puhua 

asiantuntijana ja huippuosaajana, täytyy hänen substanssin lisäksi kyetä soveltamaan 

oppimaansa taitotietoa eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Lisäksi työntekijällä on 

oltava metakognitiivisia taitoja, kuten kykyä arvioida, ymmärtää ja kontrolloida omaa 

oppimistaan. Ruohotie ja Honka (emt. 23) muistuttavat, että työntekijällä voi olla hyvin 

vahva ammattispesifinen taitotieto, mutta jos joku muu ominaisuus puuttuu, ei voida 

puhua huippuosaajasta. 

Karlöf ja Helin Lövingsson (2004, 177) määrittelevät osaamisen seuraavasti:  

 

                                Osaaminen = Tietämys + Kokemus + Kyvykkyys 
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Tietämys syntyy koulutuksesta ja omaehtoisesta oppimisesta ja kokemus työhön 

perehtymisestä ajan myötä. Kyvykkyys puolestaan kehittyy työntekijän hyödyntäessä 

sekä tietämystä että kokemusta eri ongelmanratkaisutilanteissa. Osaamisen Karlöf ja 

Helin Lövingsson (emt. 177) jakavat vielä organisaatiokohtaiseen osaamiseen, 

liiketoimintaan liittyvään osaamiseen sekä henkilökohtaiseen osaamiseen. Osaamisesta 

puhuttaessa keskeinen käsite on ydinosaaminen, jolla tarkoitetaan organisaation 

liikeidean perustana olevaa osaamista, joka tekee organisaatiosta alansa parhaan. Kuten 

Juuti ja Vuorela (2002, 57) toteavat, organisaation keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, 

että ydinosaamisalue on jokaiselle työntekijälle riittävän kirkas, ja että osaaminen on 

parempaa kuin muilla organisaatioilla. Organisaatio voi menestyä ainoastaan ohjaamalla 

henkilöstön voimavarat oman ydinosaamisensa suuntaisesti. Karlöf ja Helin Lövingsson 

(2004, 178) puhuvat ydinosaamisen vastakohtana hygieniaosaamisesta, joka tarkoittaa 

yleisosaamisen vähimmäistasoa eli tasoa, jonka organisaatio tarvitsee selviytyäkseen 

toimintaympäristössään.  

Karilan ja Nummenmaan (2001, 24) mukaan osaaminen on asiantuntijuuden ja 

ammattitaidon keskeinen ulottuvuus. Tarkasteltaessa ammatillisen opettajan osaamista, 

syventyy luvussa 2 esitelty Keurulaisen määritelmä kvalifikaatiosta. Ammatillisen 

opettajan osaaminen voidaan jakaa neljään osaamisalueeseen (Kuvio 2.). 

 

 SISÄLTÄÄ 

· SUBSTANSSIN OSAAMINEN 

· PEDAGOGINEN OSAAMINEN 

· TIETEELLINEN OSAAMINEN 

· ORGANISAATIO-OSAAMINEN  

  

 

 

Kuvio 2. Ammatillisen opettajan työn sisältämä osaaminen ja asiantuntijuus  

(Helakorpea (2001) mukaillen) 

 

Ensimmäinen osaamisalue on substanssin osaaminen, jonka ydinosaamiseen kuuluu 

ammatillinen taitotieto ja työelämäosaaminen. Ammatillisella taitotiedolla tarkoitetaan 

opettajan omaa ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hankittua tietoa, 

joka antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja arvioida omaa työtä. Työelämäosaamisella 

AMMATILLISEN OPETTAJAN
OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS    
         esimerkkinä sosiaali- ja 
         terveysalan oppilaitos 
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puolestaan tarkoitetaan ammattialan työyhteisössä ja työelämässä tarvittavaa 

käytännöllistä osaamista, johon kuuluu mm. yhteistyö- ja tiimityötaidot, ammattialan 

järjestelmien tuntemus sekä alan perinteiden ja tapojen tuntemus. (Helakorpi 2001, 80.) 

Lähihoitajakoulutuksessa tämä korostuu tutkinnon ammatillisissa opinnoissa, jossa 

kasvun tukemisesta ja ohjaamisesta vastaavat kasvatustieteen asiantuntijat, hoidossa ja 

huolenpidossa terveyden- ja sairaanhoidon asiantuntijat ja kuntoutuksessa kuntoutuksen 

asiantuntijat. Opettajien oman substanssin osaamisen juuret ovat useimmiten sosiaali- ja 

terveysalan ammateissa.  

Toisena osaamisalueena on opettajan pedagoginen osaaminen, johon kuuluvat niin 

kasvatukselliset taidot kuin koulutusprosessin hallinta. Kasvatuksellisiin taitoihin kuuluu 

kyky opettaa, ohjata ja motivoida opiskelijoita. Kasvatukselliset taidot edellyttävät 

opettajalta vankan teoriahallinnan ja käytännön lisäksi persoonallista otetta kasvatukseen 

ja koulutukseen. Pelkkä opettaminen ei kuitenkaan riitä, vaan opettajan on hallittava sen 

lisäksi koulutusmahdollisuuksien luominen ja organisointi sekä suunnittelu ja arviointi. 

Opettajalta vaaditaan myös kasvatusalan kehityksen seuraamista. Pedagoginen 

osaaminen syntyy usein pedagogisen pätevöitymisen, mutta myös pitkän 

opetuskokemuksen kautta. (Helakorpi 2001, 80.) 

Osaamisen ja asiantuntijuuden kolmas alue on tieteellinen osaamisalue. Se käsittää 

kehittämisosaamisen ja tieteenfilosofian. Ammatillisen opettajan tehtävät oman työn, 

työyhteisön ja koko ammattialan kehittäjänä vaatii tieteellisen ajattelun ja raportoinnin 

periaatteiden tuntemusta sekä tutkimuksen teon perusperiaatteiden hallintaa. Käytännössä 

tämä voi tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjausta tai uusien 

opetuskokonaisuuksien kehittämistä. (Helakorpi 2001, 80�81.) 

Neljäntenä opettajan osaamisalueena on organisaatio-osaaminen. Se sisältää sekä 

tiimityö- ja verkosto-osaamisen että taloushallinto-osaamisen. Opettajan on kyettävä 

yhteistyöhön oman työyhteisönsä muuttuvissa yhteyksissä, kuten tiimeissä, projekteissa 

ja erilaisissa verkostoissa oppilaitoksen ulkopuolella. Opettajalta vaaditaan myös kykyä 

laadunhallintaan sekä näkemystä koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta. Helakorven 

(2001, 81) mielestä, jokaisen koulutuksen asiantuntijan on tulevaisuudessa oltava myös 

oman työyhteisönsä ja koulutuspalveluiden markkinoija sekä osattava laatia suunnitelmia 

ja talousraportteja tietotekniikkaa hyödyntäen. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa 

tämä näkyy lisääntyvinä projekteina, joihin haetaan rahoitusta Euroopan Unionista tai 

Opetusministeriöstä. 
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Ammatillisesta opettajasta voidaankin puhua erikoisasiantuntijana, jonka 

asiantuntijuus tulisi perustua ennen kaikkea oman ammattialansa historiallisen ja 

yhteiskunnallisen merkityksen tuntemiseen, alan keskeisimpien ammattien osaamiseen ja 

keskeisten työtaitojen hallintaan sekä oppimisprosessin ohjaamiseen liittyvään 

tietämykseen. Ammatillisen opettajan kvalifikaatio perustuu teoreettisesti hallittuun 

opettajan työhön, joka opetuksen lisäksi sisältää oman työn ja oppilaitosyhteisön 

kehittämisen. (Helakorpi 2001, 141). Opettajan asiantuntijuuteen liittyy myös muitakin 

erityispiirteinä, kuten esimerkiksi jatkuva luovuuden vaatimus sekä opettajan työn 

tulosten ja laadun arvioinnin vaikeus yksiselitteisten laatukriteereiden puuttuessa 

(Huusko & Pietarinen 1999, 65).  

Tiilikkala (2004, 74�76) on tutkinut ammatillista opettajuutta haastattelemalla mm. 

terveysalan opettajia. Tutkimukseen osallistuneet hoitotyön opettajat pitävät 

opetustyönsä kulmakivenä omaa ammatillista taustaa ja osaamista. Koska hoitotyön 

opettamisessa korostuu teoreettinen opetus ja käytännön hoitotyö, on opettajien mielestä 

tärkeää omata kokemusta opetettavasta ammattiaineesta. Vaikka opettaja ei enää 

varsinaisesti työskentele opettamansa aineen ammatissa, on hänellä silti olla oltava 

yhteys työelämään. Tämä toteutuu opettajien mukaan parhaiten ohjaamalla opiskelijoita 

työssäoppimisjaksoilla. Salmisen mukaan (ks. Tiilikkala 2004, 63�64) ammatillisen 

opettajan osaamisessa tärkeintä on suhde opiskelijaan, vasta tämän jälkeen tulee 

merkitykselliseksi esimerkiksi opetettavan ammattiaineen kompetenssi. Tiilikkalan (emt. 

83) tutkimien terveysalan opettajien mukaan opettajan tulee hallita oman alansa 

substanssi, jotta hän voi uskottavasti opastaa ja ohjata opiskelijaa hoitotyön maailmaan.  

 
 

2.2 Oppiva ja osaava oppilaitosorganisaatio 
 
 

Ammatillisen opettajan keskeinen työ- ja toimintaympäristö eli ammatillinen oppilaitos 

määritellään asiantuntijaorganisaatioksi, jolla on tarkoin määritelty yhteiskunnallinen 

kasvatus- ja koulutustehtävä. Oppilaitos on byrokraattisesti ohjattu ja lainsäädännöllä 

valvottu valtiovallan toimesta. Säännösten ja arvioinnin lisäksi oppilaitoksen toimintaan 

vaikuttaa kunkin aikakauden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset odotukset, mutta myös 

ammatillisen koulutuksen omaleimainen historia. Oppilaitosten autonomia on vuosien 
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varrella lisääntynyt, esimerkkinä oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, mutta tie 

sisäisesti matalaksi, ei-hierarkkiseksi organisaatioksi on edelleen kesken. 

Koulutusorganisaatioille on kehittynyt oma sisäinen toimintakulttuuri, joka historian 

saatossa on muuttunut hitaasti. Nämä seikat tekevät ammatillisesta 

oppilaitosorganisaatiosta erityisen suhteessa muihin organisaatioihin. (Helakorpi 2001, 

43; Tiilikkala 2004, 14�15.) 

Ammatillista oppilaitosta on tarkasteltava siellä toimivien asiantuntijoiden ja eri 

tasojen eli johdon, pienempien ryhmien ja yksilöitten näkökulmasta. Tulevaisuuden 

oppilaitosten tulisi kyetä madaltamaan organisaatiorakennettaan ja toimimaan enemmän 

yhteistoiminnallisesti, käyttäen mahdollisuuksien mukaan tiimimäistä työn 

organisointitapaa. Oppilaitosorganisaatiossa opettajilla yksilöinä, tiimeillä ja johdolla on 

omat tehtävänsä, jotka vaativat spesifiä osaamista. Ammatillisen opettajan pääasiallisin 

tehtävä on huolehtia opetus- ja koulutustehtävästä, mutta kuten luvussa 2.1 todettiin, 

moderni opettajan työ vaatii toteutusosaamisen lisäksi hyvin laaja-alaista osaamista. 

Oppilaitosorganisaation johdon keskeistä osaamista on oppilaitoksen ja sen eri 

yksiköiden päivittäinen johtaminen, johon kuuluu niin lyhyen kuin pitkän aikavälin 

suunnittelu ja oppilaitoksen tulevaisuuden visiointi. Kilpailtaessa opiskelijoista ja 

rahoituksesta, tarvitaan myös kykyä ennakoida, innovoida ja markkinoida. 

Kuten Varila (1999, 8) toteaa, ennakoinnista ja etukäteissuunnittelusta on kuitenkin 

tullut organisaatioille haaste. Vielä 30 vuotta sitten työelämän kehitystä ja muutoksia 

pidettiin helpommin ennustettavampana kuin nykyään. Erityisesti asiantuntijuuteen 

perustuvassa työssä, kuten opetustyössä, muutos saattaa olla hyvin turbulenttista.  

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden kannalta yhä 

merkityksellisemmäksi nouseekin osaamisen hallinta ja johtaminen. Osaamisen 

hallinnassa on kyse ennen kaikkea osaamisen kehittämisestä ja säilyttämisestä. Juutin ja 

Vuorelan (2002, 42) mukaan osaamisen kehittäminen organisaatiossa tarkoittaa yksilön 

ja työyhteisön välisen suhteen jatkuvaa vaalimista. Kehittäminen alkaa jo 

rekrytointivaiheessa ja jatkuu siihen saakka kunnes työntekijä jää eläkkeelle.  Juutin ja 

Vuorelan (emt. 41) mielestä osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään yksilön oman 

ammattitaidon kehittämistä vaan koko organisaation kehittämistä. Helakorpi (2001) 

onkin lisännyt koulutusorganisaatioon keskeiseksi toimijatasoksi johdon ja opettajien 

lisäksi myös tiimit (Kuvio 3.). Oppilaitoksessa tiimit voidaan muodostaa opettajista tai 
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johdosta, ja niiden keskeinen tehtävä on opetuksen koordinointi. Tiimejä ja tiimityötä 

tarkastellaan lähemmin luvussa 3.  

 

PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT                 KESKEISET OSAAMISALUEET 
 
                                          
                   Visiointiosaaminen 
          Suunnitteluosaaminen 
Johtaa taloa ja sen yksiköitä        Päivittäisjohtaminen 
          Markkinointiosaaminen 
       
      

       Näkemysosaaminen 
Koordinoi opetusta ja           (koulutuksen ja työn tu- 
muuta toimintaa           levaisuudesta, keskei- 
            sestä osaamisesta) 
            Työn suunnitteluosaaminen 
            Tiimityöosaaminen 
 
Hoitaa opetus- ja           Substanssiosaaminen 
muut tehtävät           Vuorovaikutusosaaminen 
            Toteutusosaaminen 
            Kehittämisosaaminen 
 
 
Kuvio 3.  Koulutusorganisaation eri tasojen keskeiset tehtävät ja osaamisalueet (Helakorpi 2001) 

 

 

1990-luvulta lähtien organisaatioiden kehittämistä on kuvattu oppiva organisaatio- 

käsitteellä. Otala (1996, 138�139) kutsuu oppivaksi organisaatioksi yhteisöä, jossa 

yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason oppimisprosessin avulla saavutetaan organisaation 

kehittämistavoitteet aikaisempaa paremmin. Hän korostaa, että pelkkä yksilötason 

oppiminen ei ole organisaatio-oppimista, eikä organisaatio-oppiminen yksinään tuota 

oppivaa organisaatiota. Tarvitaan kaikkien edellä mainittujen tasojen vuorovaikutusta. 

Myös Varila (1999, 8) korostaa oppivan organisaation strategisina prosesseina 

vuorovaikutusta, viestintää ja palautetta. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä 

korostuu organisaation ja sen jäsenten kyky reagoida yllättävissä tilanteissa, toimia 

nopeasti ja hyödyntää eteen tulevia mahdollisuuksia. On myös kyettävä havaitsemaan 

muuttuvat tilanteet ja viestittämään niistä organisaation muille jäsenille, ja lopulta 

arvioimaan onnistumista muutostilanteissa. Huusko ja Pietarinen (1999, 68�69)  näkevät 

 
     JOHTO 

 
     TIIMIT 

 
   YKSILÖT 
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oppilaitosorganisaation kehittämisen esteenä organisaation tavoitteen suvaita kaikenlaista 

erilaisuutta samalla kun  organisaation jäsenet pyrkivät suojautumaan ristiriitatilanteilta. 

Vaikka opettajat ja rehtorit ovat yhtä mieltä oppilaitosten kehittämistarpeesta, käytäntö 

on osoittanut opettajien varjelevan asiantuntijuuttaan enemmän kuin jakavan sitä. 

Erityisesti pitkän linjan ammatilliset opettajat omaavat niin kutsuttua hiljaista 

tietopääomaa, jota organisaatio ei välttämättä osaa hyödyntää.(ks. Helakorpi 2001; 

Kuittinen & Salo, 1999; Tiilikkala, 2004).  

Karlöfin ja Helin Lövingssonin (2004, 178) mukaan organisaatiossa on tärkeää 

verrata nykyistä osaamista tulevaisuuden osaamistarpeeseen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että jokaisen organisaation toiminnasta vastaavan johtajan/esimiehen 

vastuulla on strategian, vision ja ydinosaamisalueiden hahmottaminen. Tämän jälkeen 

lähdetään tekemään erilaisia osaamiskartoituksia, jotka luovat kuvan organisaation 

tulevaisuuden osaamistarpeista. Nykyisin organisaatioilla on lukemattomia tapoja 

kehittää henkilöstönsä osaamista tarjoamalla esimerkiksi koulutusta, kursseja, 

työnkiertoa ja projektityötä (Juuti & Vuorela, 2002). Ruohotien (2000, 69) mukaan 

oppivan organisaation kehittymistä edistetään luomalla työpaikalle oppimisen 

infrastruktuuri, joka esimerkiksi mahdollistaa uusien ideoiden ja keksintöjen 

kokeilemisen. Joissakin oppilaitoksissa tämä on toteutunut esimerkiksi siten, että 

opettajat ovat koulutuksen jälkeen kouluttaneet ja konsultoineet omia työtovereitaan ja 

täten jakaneet osaamistaan. 

 

2.3 Lähihoitajan osaaminen  
 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus 2001) määritellään kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi 

perustutkinnon suorittaneen lähihoitajan kvalifikaatiovaatimuksiksi hyvät ihmissuhde- ja 

vuorovaikutustaidot, neuvottelutaidot, kyky toimia tiimeissä ja projekteissa, kielitaito 

sekä vankka osaaminen alansa hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä. Tutkinnon 

suorittaneen tulee lisäksi osata tehdä rakentavaa yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. 

Hänen on myös osattava työskennellä sekä itsenäisesti että moniammatillisen ryhmän 

jäsenenä. Lähihoitajakoulutuksen tavoitteena on tarjota laaja-alainen perusosaaminen, 
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joka puolestaan luo edellytyksiä erilaisiin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin sekä 

joustavaan liikkumiseen edellä kuvatuista alan työtehtävistä ja � yksiköistä toisiin.  

Lähihoitajan perustutkinnon laaja-alaisuus on haaste koulutuksesta vastaaville 

opettajille, joiden tulisi tuntea lähihoitajien moninaiset työympäristöt. Sairaaloiden 

lisäksi lähihoitajat työskentelevät usein terveyskeskuksissa, kotipalvelussa ja 

vanhainkodeissa. Lisäksi lähihoitaja voi työskennellä sairaankuljetustehtävissä tai 

päivystyspoliklinikan ensihoitotehtävissä. Kuntoutuksen sekä mielenterveys- ja 

päihdetyön koulutusohjelman suorittaneet lähihoitajat sijoittuvat palvelukeskuksiin, 

kuntoutuslaitoksiin tai avustajiksi kouluihin ja iltapäiväkerhoihin. Lasten- ja nuorten 

hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja sijoittuu valmistumisen 

jälkeen usein myös päiväkotiin.  

Karila ja Nummenmaa (2001, 26�33) ovat tutkimuksessaan kuvanneet 

nykyaikaisen päiväkotityön vaatimaa keskeistä osaamista ja ammattitaitoa sekä siihen 

sisältyvää ydin- eli erityisosaamista. Heidän mukaansa työn substanssin eli 

varhaiskasvatuksen osaamisalue on selkeimmin alue, joka vaatii sekä eri ammattiryhmien 

erityisosaamista että ryhmän yhteistä moniammatillista osaamista. Kyseisen 

osaamisalueen ydinosaamista ovat kasvatusosaaminen, hoito-osaaminen sekä 

pedagoginen osaaminen. Lähihoitajan eritysosaamista on hoito-osaaminen, pedagoginen 

osaaminen kuuluu lastentarhanopettajan erityisosaamisalueeseen ja kasvatusosaaminen 

puolestaan yhdistää molempia ammattiryhmiä.  

Päiväkotityö on ennen kaikkea vuorovaikutustyötä. Vuorovaikutuksen laadun 

tiedostaminen ja kehittäminen liittyy myös päiväkotityötä tekevien ydinosaamiseen. 

Karilan ja Nummenmaan (emt. 28�34) mielestä koko moniammatilliselle työryhmälle 

lankeava haaste on muodostaa päiväkotiin laadukas oppimisympäristö, joka huomioi 

lapsen kehityksen sekä lapsen ja hänen perheensä konkreettisen elämäntilanteen. 

Varhaiskasvatuksen eli työn substanssin osaamisalueen lisäksi kaikilta päiväkodin 

työntekijöiltä ja ammattiryhmiltä vaaditaan toimintaympäristön ja perustehtävien 

tulkinnan, yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä jatkuvan kehittämisen osaamisalueisiin 

liittyvää perusosaamista. Yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen perustuu 

kasvatuskumppanuuteen, joka vaatii päiväkodin työntekijöiltä yhteistyöosaamista. 

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan vanhempien lisäksi muun henkilökunnan sekä 

keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaamisen 

muodostuu oman työn arvioinnista ja tutkimisesta eli reflektio-osaamisesta sekä 
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tiedonhallinta-osaamisesta, joka liittyy jatkuvasti muuttuvan tiedon hankintaan ja 

prosessointiin. (Karila & Nummenmaa 2001, 27�34).  Kuviossa 4. esitellään 

yhteenvetona lähihoitajan ammattiin liittyvät osaamisalueet, esimerkkinä päiväkotityö. 

Osaamisalueet on liitettävissä mihin tahansa lähihoitajan työympäristöön substanssia 

muuttamalla. 

 

 

SISÄLTÄÄ 
· TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA 
PERUSTEHTÄVIEN TULKINNAN 
OSAAMINEN 
· TYÖN SUBSTANSSIN L. 
VARHAISKASVATUKSEN 
OSAAMINEN 
· YHTEISTYÖN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
OSAAMINEN 
· JATKUVAN KEHITTÄMISEN 
OSAAMINEN 

 

 

Kuvio 4. Lähihoitajan ammatin osaamisalueet (Karilaa ja Nummenmaata (2001) mukaillen) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen opettajan keskeinen tehtävä on lähihoitajan 

ammatillisten perusvalmiuksien opettaminen ja opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen 

ammatillisen kasvun alkutaipaleella. Lähihoitajakoulutuksessa ammatin perus- ja 

erityisosaaminen syntyy yhteistyönä niin, että yhteisiä aineita kuten äidinkieltä tai 

matematiikkaa ja ammatillisia aineita kuten sairaanhoitoa tai mielenterveys- ja 

päihdetyötä opettavat kukin tahoillaan huolehtivat opintojen toteutumisesta. Näistä 

syntyy kokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota tulevaisuuden työntekijöille 

ammatilliset valmiudet tehdä lähihoitajan työtä. Osaamisen kehittäminen ammatillisen 

koulutuksen avulla on ammattiin opettamisen lisäksi myös kasvattamista. Niin julkisella 

kuin yksityiselläkin sektorilla organisaatioiden jäsenten toimintaa ohjaavat tietyt arvot ja 

normit. Ammatillisen opettajan tehtävänä on myös välittää opiskelijalle sitä arvopohjaa, 

joka työelämässä vallitsee. Tämä korostuu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa. 

Kuten Tiilikkala (2004, 78) toteaa, ammatillisessa oppilaitoksessa opettaja-opiskelija 

suhde on ennen kaikkea pedagogis-didaktinen suhde. 

LÄHIHOITAJAN 
AMMATIN VAATIMA 
OSAAMINEN 
 
esimerkkinä päiväkotityö 
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van Zollingen (2002) on huolissaan koulutuksen ja työelämän rajapintaa 

koskettavien ongelmien lisääntymisestä. Yksittäinen työntekijä ei pysty hallitsemaan 

kaikkea tietoa ja taitoa, jota koulutus tarjoaa ja jota työelämä vaatii. Toisaalta taas 

työnantajat eivät kykene määrittelemään, millaisia kvalifikaatioita työntekijältä 

tulevaisuudessa vaaditaan. Koska yksittäinen opettaja ei voi hallita kaikkia lähihoitajien 

eri työympäristöjen asettamia kvalifikaatiovaatimuksia on tärkeää, että opettajat ja 

oppilaitoksen johto yhteistyössä suunnittelisivat oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, 

tietystä opintokokonaisuudesta vastaavat opettajat tarkentaisivat suunnitelmaa yhdessä ja 

mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä opettaisivat tiettyjä aineita tai opintoja. 

Opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja ammatillisessa kasvussa on viime kädessä kyse 

vuorovaikutuksesta � tietojen, taitojen ja asiantuntijuuden siirtymisestä opettajan ja 

opiskelijan välillä, mutta myös vuorovaikutuksesta opettajakollegoiden välillä ja 

työelämän kanssa.  

Työ vaatii aina työntekijältä osaamista, mutta käsitys siitä miten osaamista 

määritellään ja missä sitä opitaan, on muuttunut (Honkonen 2002, 36). Tällä hetkellä 

koulutuspolitiikassa satsataan työssäoppimiseen ja näyttötutkintoihin. Puhutaan 

elinikäisestä oppimisesta, joka sisältää ajatuksen oppimisesta myös muodollisen 

koulutuksen ulkopuolella. Puhutaan myös luonnollisissa olosuhteissa tapahtuvasta 

oppimisesta kun kyseessä on työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Honkosen (emt. 40) 

mielestä toteamus pitää sisällään ajatuksen koulusta �epäluonnollisena olosuhteena�, 

jonka oppeja käytetään jossain muualla � ei sen omassa kontekstissa. van Zollingenin 

(2002, 217) mukaan vallitsee kuitenkin yhä suurempi konsensus siitä, että tietyt 

avainkvalifikaatiot tulee saavuttaa jo ammatillisessa koulutuksessa eikä vasta 

työelämässä. Muuttuva työelämä vaatii työntekijältä perustaitotason ja pätevyyden, jonka 

vain muodollinen koulutus voi tuottaa. 
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3. OPETUSTYÖ ORGANISOITUU TIIMITYÖKSI 
 

 

 

Luvussa 2.2 kuvataan oppilaitosorganisaation kolmea toimijatasoa (ks. Kuvio 3.). Se 

voisi kuvata mitä tahansa nykyistä organisaatiota yksityisellä tai julkisella sektorilla. Jos 

palattaisiin ajassa 100 vuotta taaksepäin, organisaatiota olisi riittänyt kuvamaan 

ainoastaan johtotaso ja työntekijätaso. 1900-luvun alussa, teollistumisen alkuaikoina 

priorisoitiin yksilötyötä, vahvaa työnjakoa sekä työnjohdollista kontrollia. Tuolle 

aikakaudelle oli myös tyypillistä voimakas hierarkkisuus. 1920-luvulla alkoi niin kutsuttu 

siirtymävaihe. Työpaikoilla huomattiin, että työntekijät muodostivat ryhmiä, halusi johto 

sitä tai ei. Siirtymävaiheessa alettiinkin kiinnittää huomiota erilaisten ryhmien 

johtamiseen. (Helakorpi 2001, 8; Vartiainen ym. 1999, 48.) 

Toisen maailmansodan jälkeen ryhmämuotoisessa työn organisoinnissa tapahtui 

suuri muutos. Siirryttiin niin kutsuttuun sosiotekniseen vaiheeseen. Sosiotekninen teoria 

perustuu ajatukseen organisaatioista mukautuvina, joustavina, avoimina ja 

itseohjautuvina järjestelminä. Sosiotekninen vaihe kesti lähes 50 vuotta, kunnes 1980- ja 

1990-lukujen vaihteessa huomattiin, ettei kyseinen malli enää palvele postmodernia työn 

organisointia. Työnmaailma oli muuttunut teollisuustuotannosta palvelutuotannoksi. 

Tuotantoyksiköt olivat vähentyneet, mutta samanaikaisesti tieto oli lisääntynyt. 

Informaatioyhteiskunta mahdollisti yhä suuremman määrän tietoa yhä nopeammin ja yhä 

useammalle. (Helakorpi 2001, 8). Sosiotekninen malli oli toiminut hyvin niissä 

työympäristöissä, joissa itse työ ja ympäröivä maailma pysyivät suhteellisen 

muuttumattomina (Vartiainen 1999, 51). 1990- ja 2000-luvun informaatioyhteiskunnassa 

tultiin kuitenkin sen tosiasian eteen, että useimmat työtehtävät ovat niin vaativia, ettei 

yksittäinen työntekijä voi hallita niitä kaikkia. Kuten Vaherva (1999, 95) toteaa, 

tayloristisesta liikkeenjohdon mallista, jossa työtekijä nähtiin ikään kuin koneen osana, 

haluttiin siirtyä humaanimpaan tapaan tehdä ja johtaa työtä. 

Nykyiset työpaikat ja organisaatiot näyttävät niin rakenteeltaan, toiminnaltaan kuin 

arvoiltaan ja tavoitteiltaan erilaiselta. Sadassa vuodessa työelämä on muuttunut monella 

tapaa. Työntekijän avaintaitoihin kuuluu itseohjautuvuus ja kyky itsenäisesti hallita 

kokonaisuuksia, mutta samanaikaisesti työn tuottavuus vaatii hyviä vuorovaikutus-, 

kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Ihmiskäsityksessä korostuu yhteistoiminnallisuuteen 
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kykenevä ja tahtova individualisti, jolle on usein tärkeää työstä itselle saatu hyöty. 

Työpaikka nähdään yhä enemmän oppimispaikkana, jossa työtehtäviä ja vastuualueita 

laajennetaan, jotta työntekijän motivaatio ja mielenkiinto työtä kohtaan säilyisi tai 

mielellään lisääntyisi (Vaherva 1999, 95). Myös teknologinen kehitys ja ennen kaikkea 

tietotekniikan nopea kehittyminen on mullistanut työelämää. Tietotekniikan 

lisääntyminen on esimerkiksi antanut yhä useammalle mahdollisuuden etätyöhön ja 

yksintyöskentelyyn. Helakorpi (2001, 9) kutsuu ilmiötä sosiaalisuuden paradoksiksi. 

Itsenäinen puurtaja voi lähettää tiiminsä jäsenelle sähköpostia seinän toiselle puolelle ja 

samaan aikaan olla yhteydessä toisella puolella maapalloa olevaan kollegaansa, olematta 

kuitenkaan kasvotusten heidän kanssaan. Etätyön tekijänkin on kuitenkin oltava 

sosiaalinen ja hallittava laaja yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten osaajien kanssa. 

Jotta etätyö tai muunlainen joustava työn organisointi olisi mahdollista, on 

organisaatiorakenteen tuettava sitä. Tällä hetkellä organisaatiot pyrkivät enenevässä 

määriin matalaan, ei-hierarkkiseen ja ryhmämäiseen työn organisointiin. 

Ryhmässä työskentely voi olla monella tavalla organisoitunutta ja siitä voidaan 

käyttää monia eri nimityksiä. Ryhmämäisesti organisoitunutta työtä voidaan nimittää 

työryhmäksi, projektiryhmäksi, laatupiiriksi, tuotantoryhmiksi tai tiimeiksi. Erilaiset 

ryhmätyypit voi kuitenkin erotella toisistaan seuraavien ominaisuuksien perusteella 

(Vartiainen ym.1999, 52): 

 

• Ryhmätehtävä eli työn kohde vaihtelee (mm. operationaalinen, hallinnollinen, 

ongelmia ratkova) 

• Ryhmän pysyvyys tai väliaikaisuus vaihtelee eli ryhmä voi toimia jatkuvasti 

yhdessä tai se hajoaa, kun tehtävä on suoritettu 

• Ryhmän päätösvallassa olevien asioiden laatu ja määrä vaihtelee (johdon 

hallitsema, puolittain itsenäinen tai täysin itsenäinen) 

• Ryhmän jäsenten osaamisen jakautuminen vaihtelee eli tehtävästä ja 

toimintaympäristöstä riippuen kaikki jäsenet osaavat kaikki tehtävät tai sitten 

he täydentävät toistensa osaamista 
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3.1 Tiimityön määrittelyä 
 
 
Tiimityöstä löytyy paljon kirjallisuutta (ks. esimerkiksi Helakorpi 2001; Katzenbach 

1998; Shonk 1994; West & Markiewicz 2003), mutta varsinaisia tieteellisiä tutkimuksia 

esimerkiksi tiimien prosesseista ja vaikuttavuudesta tai merkityksestä henkilökunnan 

jaksamiselle on vähän (Vehviläisen 2002, 45; 65). Niin suomalaiset kuin ulkomaisetkin 

tutkimukset ja selvitykset ovat keskittyneet tiimityön laajuuteen, sisältöön ja 

tuottavuuteen � eivät niinkään tiimityön vaikuttavuuteen työntekijätasolla (Vartiainen 

ym. 1999, 54�59). Tutkimukset ovat myös pääasiallisesti sijoittuneet teollisuuden 

työympäristöihin, johtuen tiimityön historiasta. Viime vuosina suomalaiset tutkimukset 

tiimityön merkityksestä ja kokemuksista opetus- ja sosiaali- ja terveysalalla ovat 

kuitenkin lisääntyneet (ks. esimerkiksi Mäntylä 2002; Tiilikkala 2004; Vehviläinen 2002; 

Willman 2001). Oppilaitosorganisaatioihin liittyvät tutkimukset ovat enimmäkseen 

tarkastelleet tiimityötä perusopetuksen maailmassa ja keskittyneet pääasiassa erilaisten 

kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja/tai kehittämisprosessin seurantaan. 

Erilaisten organisaatioiden tiimityöratkaisujen vertailtavuus on vaikeaa. Kuten 

Novak (2002, 194) toteaa, useimmat tiimityöesimerkit tulevat isoista, tunnetuista ja 

globaaleista yrityksistä. Lisäksi tiimityön metaforat liitetään urheilunmaailmaan. 

Willmanin (2001) mielestä opetusmaailmassa tiimityöhön liittyvä ongelma on, etteivät 

tutkimuksen ja teorian käsitykset välttämättä ole yhtenäiset opettajien käsitysten kanssa. 

Myöskään Mäntylä (2002) ei lähde siirtämään jotakin tiimityömallia suoraan toiseen 

organisaatioon. Yksi syy ryhmä- ja tiimityön vertailun vaikeuteen on myös siinä, että 

tutkijat eivät aina määrittele mitä tiimi- tai ryhmätyöllä tarkoitetaan tai millaisissa 

ympäristöissä tutkitut tiimit toimivat. Eräässä eurooppalaista selvityksessä tutkittiin 

ryhmätyön yleisyyttä vastakohdilla �työ on olennaisesti tiimityötä� � �työ on olennaisesti 

yksilötyötä�. Puolet vastaajista arvioi työhönsä kuuluvan tiimitoimintaa. Kun selvitystä 

täsmennettiin käsitteellisesti kysymällä ryhmien itsenäisestä oikeudesta päättää mm. 

työnjaosta, työajasta ja ajankäytöstä sekä yhteistyöstä muiden ryhmien kanssa, 

ryhmätyön määrä väheni 8 prosenttiin. (Vartiainen ym. 1999, 57 - 58, 66). 
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3.1.1 Tiimi 
 

 

Mikä tahansa ryhmä ihmisiä ei ole aito tiimi vaikka puhekielessä sitä kutsuttaisiinkin 

tiimiksi. Shonkin (1994, 11) mukaan tiimin voi muodostaa vähintään kaksi ihmistä, joilla 

on yhteinen päämäärä ja toiminnan koordinointivastuu. Spiik (2001, 29) puolestaan on 

antanut tiimille kolme erilaista määritelmää. Hänen mukaansa tiimi on 

yksinkertaisimmillaan itseohjautuva työryhmä. Toisen määritelmän mukaan tiimi on 

ryhmä, joka vastaa tietyn kokonaisuuden suorittamisesta yhdessä alusta loppuun. Kolmas 

pidempi määritelmä lisää tiimin vaatimukseksi vielä organisoitumisen suhteellisen 

pysyväksi ryhmäksi. Pirnes (2002, 18) on tutkimusryhmänsä kanssa määritellyt tiimiksi 

ryhmän ihmisiä, jotka itsejohtoisesti ja yhteisvastuullisesti suorittavat tiettyä 

työkokonaisuutta yhdessä. Lisäksi tiimi pyrkii yhteisiin tavoitteisiin ja arvopäämääriin 

hyödyntämällä tiimin jäsenten erilaisuutta, huomioiden yhteiset pelisäännöt. Yhteistyö ja 

yhteisvastuu sisältävät Pirneksen mukaan myös yksilön vastuun. Tiimityössä 

yksilösuoritukset ovat osa kokonaisuutta � yhteistä päämäärää. Katzenbachin ja Smithin 

(1993, 57) määritelmä tiimistä on samankaltainen: 

 

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka 
ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja 
yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa 
suorituksistaan. 
 

Aidon tiimin tunnistaa Katzenbachin ja Smithin (1993, 24) mielestä siitä, että muutamat 

perusasiat ovat kunnossa. Ensinnäkin ryhmän on oltava riittävän pieni. Tiimin 

ihanteellinen ryhmäkoko on alle 20 ihmistä ja parhaiten toimivat ryhmät, joissa on 4-6 

jäsentä.  Silloin työtehtävät jakaantuvat luontevasti, tiimin jäsenet tutustuvat toisiinsa 

nopeasti ja ryhmääntyminen on kivuttomampaa. 

Tiimit tarvitset myös oikeiden taitojen yhdistelmän eli teknistä ja toiminnallista 

asiantuntemusta, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. 

Useimmilla aloilla tiimin jäsenten asiantuntijuus ei ole varsinainen ongelma. Suuremman 

haasteen asettavat erilaiset sosiaaliset taidot, joita tiimi tarvitsee toimiakseen. 

Katzenbachin ja Smithin (1993, 63) mielestä on hyvä pohtia, missä määrin tiettyjä taitoja 

pitää olla valmiina ja mitä voi kehittää matkan varrella. Usein vasta pienryhmässä 

jäsenten todelliset, toisiaan täydentävät taidot tulevat esiin. 
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Tiimillä, kuten koko organisaatiolla, on oltava yhteinen päämäärä ja yhteiset 

tavoitteet. Ilman selkeää, organisaation johdon asettamaa päämäärää sekä yhdessä 

asetettuja realistisia tavoitteita, yhdenkään tiimin työ ei ole mielekästä tai pitkäjänteistä. 

Tämä on myös yleisin syy tiimityön vastustamiseen tai sen epäonnistumiseen. 

Organisaation johto ei perustele tiimiorganisoitua työnjakoa tai jättää määrittelemättä 

työn lopullisen päämäärän sekä mahdollisen tulostavoitteen. Toimiakseen parhaalla 

mahdollisella tavalla tiimit tarvitsevat yhteisen toimintamallin. Tiimillä on oltava 

yhteisesti laaditut pelisäännöt ja työskentelytavat koskien niin työnjakoa, ajankäyttöä 

kuin kehittämistarpeita ja päätöksentekoakin. Myös tiimin johtajuudesta on sovittava. 

Pirneksen (2002, 57) mukaan tiimin johtajan rooli riippuu siitä onko kyseessä tiimin 

sisäinen vai ulkopuolinen johtajuus. Katzenbach ja Smith (1993, 71) puhuvat niin 

sanotusta sosiaalisesta johtamistehtävästä tarkoittaen tiimin jäsenten rooleja. Tiimin 

sisäinen johtajuus voi tilanteen ja tarpeen mukaan vaihdella. Kun perinteiseen 

johtajuuteen on kuulunut suunnittelua, tehtävien toimeenpanoa, koordinointia ja 

valvontaa, tiimityössä nämä tehtävät kuuluvat kollektiivisesti tiimille. Tiimeissä on 

useimmiten sovittu sihteerin ja puheenjohtajan tai tiiminjohtajan tehtävistä. Huolimatta 

annetusta roolista ja sen painoarvosta, jokainen tiimin jäsen on vastuussa omasta 

työpanoksestaan tiimin yhteiseksi hyväksi. Lisäksi yksittäiset jäsenet ovat myös 

vastuussa koko ryhmän toiminnasta yhteisen päämäärän tavoittamiseksi. Tämä on yksi 

tiimin peruselementtien vaikeimmin hahmotettava asia. Useimmille on itsestään selvää 

suorittaa työtehtävät, jotka hänelle yksittäisenä työntekijänä on määrätty ja uskottu.  Sen 

sijaan on huomattavasti vaikeampaa oppia huolehtimaan myös muiden tiimiläisten 

työtehtävien toteutumisesta positiivisessa yhteishengessä. Katzenbachin ja Smithin 

(1993, 76) mielestä yhteisvastuu kehittyy kuitenkin luonnostaan kun tiimi tekee 

pitkäjänteisesti työtä yhdessä.  

 

3.1.2 Tiimityö 
 

 

Tiimityössä on kyse ryhmätyöstä, joka vaatii koko organisaation sitoutumisen. Tiimityö 

on myös aina kahden kauppa; organisaation johto, joka valitsee työn 

organisointimuodoksi tiimit, tavoittelee valinnalla toiminnalleen jotakin lisäarvoa: 

tuottavuutta, tehokkuutta, laatua tai kaikkia näitä. Työntekijöille tiimityö voi merkitä 
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mielenkiintoisempaa, haasteellisempaa ja kehittävämpää työtä kuin aiemmin. (Vartiainen 

ym. 1999, 58�59.)  Kuten Katzenbach (1998, 5�11) toteaa, organisaation ei pidä hinnalla 

millä hyvänsä pyrkiä tiimityöhön. Jos kuitenkin tiimityötä halutaan käyttää, on tärkeä 

löytää tasapaino tiimimäisen ja yksilötason työn välille. Myös Mäntylä (2002, 236) yhtyy 

Katzenbachin ajatukseen siitä, että tiimityön tai yhteistyön teoreettisia malleja ei ole 

mielekästä siirtää minkään organisaation toimintaan, ellei ensin ole selvitetty yhteistyön 

todellista tarvetta ja tavoitetta.  

Kun työ päätetään tiimiyttää, on tärkeää ymmärtää mistä järjestelmässä on kyse. 

Koko organisaation on hyvä käyttää yhteistä aikaa tiimityön perusasioihin perehtymiseen 

ja keskustella tavoitteista avoimesti. Tiimityötä voidaan tehdä joko tiimiorganisaatiossa 

tai tiimimäisesti organisoidussa työympäristössä. Tiimiorganisaatiossa työteon keskeisin 

muoto ovat pysyvät tiimit, joilla on nimetty tiimijohtaja, joka puolestaan vastaa oman 

tiiminsä toiminnasta johtotiimille. Tiimiorganisaatiossa pysyvillä tiimeillä on 

päätösvaltaa, mutta samanaikaisesti myös tulosvastuu. Tiimimäisesti toimiva 

organisaatio voi olla perinteinen hierarkkinen organisaatiomalli, jossa joku tai jotkut 

yksiköt ovat saaneet johdolta luvan organisoida töitä tiimäisesti joko pysyvästi tai 

satunnaisesti. Sitoutuminen tiimityöhön voi olla lähtökohdiltaan erilaista, mutta johdon 

tehtävä on määritellä tiimin toiminnalle (tiimityölle) tavoite. Katzenbachin ja Smithin 

(1993, 24) mukaan vasta yhteiset vaativat suoritushaasteet aktivoivat tiimien toiminnan 

varsinaiseksi tiimityöksi.  

Tiimiytymisen alkuvaiheeseen satsattu aika näkyy myöhemmin positiivisesti tiimin 

työskentelyssä. Katzenbach ja Smith (1993, 142) pitävät tärkeänä, että tiimit 

aikatauluttavat yhteistä aikaa, mutta tapaavat toisiaan myös spontaanisti. Näissä 

tapaamisissa luodaan yhteisiä pelisääntöjä sekä jaetaan työtä mielekkäällä tavalla. 

Alkuvaiheessa tiimin jäsenet myös tutustuvat toistensa kvalifikaatioihin, 

erityisosaamiseen sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Helakorpi (2001, 93) puhuu 

synergiasta, jota syntyy kun tiimin jäsenet oppivat hyödyntämään tehokkaasti aikaansa, 

energiaansa ja osaamistaan. Vain riittävä vuorovaikutus voi luoda synergialle 

edellytykset. 

Helakorpi (2001, 104) muistuttaa, ettei tiimiorganisaatioon siirtyminen tapahdu 

äkkiä tai yhdellä päätöksellä. Tiimityön vakiintuminen voi viedä vuosiakin, ja 

pahimmassa tapauksessa organisaation tiimityön �veteraanit� ovat saattaneet siirtyä 

uusiin haasteisiin. West ja Markiewicz (2004, 5) esittävät, että tiimeihin perustuvan 
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työskentelyn �ensimmäinen kierros� vie aikaa 1,5 vuotta. Ensimmäinen kierros käsittää 

kaiken alkuvaiheen johdon sitoutumisesta tiimien tukemiseen ja ensimmäisen vaiheen 

toiminnan evaluointiin. Oikeanlaisella ohjauksella ja mentoroinnilla voidaan lyhyessäkin 

ajassa saada tiimi ryhmäytymään. Samalla voidaan tietysti kysyä, tarvitseeko koko 

organisaation muuttua hetkessä tiimiorganisaatioksi vai voivatko jotkin osat 

organisaatiosta tiimiytyä. Helakorpi (2001, 104) esittelee Wrightin ja Brauchlen 

nelivaiheisen tiimien rakentamismallin: kokoaminen, sisäänajo, vakiinnuttaminen ja 

tulosten tuottaminen. Sisäänajovaiheessa voidaan käyttää mallitiimiä, joka on etukäteen 

valmennettu tiimityöhön. Valitettavan usein organisaatiot innostuvat tiimityöstä niin, että 

hyppäävät kaksi ensimmäistä vaihetta eli rauhallisen kokoamisen ja sisäänajon yli 

siirtyen suoraan vakiinnuttamiseen ja tulosten odotteluun. Tiimityössä on tärkeä 

huomioida tiimiytymisen erilaiset vaiheet.  

Vehviläinen (2002) on tutkinut yhdeksän eri tiimin kokemuksia tiimityöstä. 

Tutkitut tiimit edustivat kolmea ammattiryhmää; siivoojia, koulujen 

peruspalveluhenkilöstöä sekä perhepäivähoitajia. Tiimit olivat toimineet keskimäärin 

kolme vuotta ja edelleen yli 80 prosenttia haastatelluista uskoi tiimityön tulevaisuuteen. 

Heidän näkemyksensä perustui hyviin kokemuksiin, joita tiimiytyminen omassa työssä 

oli lisännyt, kuten työkavereiden toimiminen tukiverkostona, yhteenkuuluvuus ja 

yhteishenki, joka oli lisännyt jaksamista sekä joustavuus ja työn vaihtelu. Lisäksi 

haastatellut olivat kokeneet oppivansa ja saavansa hyviä kokemuksia tiimityön avulla. 

Oli myös niitä, joiden kokemuksen mukaan tiimityö oli lisännyt työn määrää eikä 

päinvastoin. Vehviläisen (2002, 81) mukaan tiimeiltä puuttuikin usein esimiehen antama 

riittävä perehdytys sekä tuki työlle. Vaikka menestyneimmät tiimit pitivät 

itseohjautuvuutta ja itsenäisyyttä tärkeänä, eivät haastatellut uskoneet, että tiimit 

toimisivat ilman esimiestä. Kaikissa tiimeissä tiimityötä jarruttavana tekijänä koettiin 

vuorovaikutusongelmat. Muut tiimityötä hankaloittavat tekijät liittyivät useimmiten 

tiimin ulkopuolelta tuleviin tekijöihin kuten sijaisongelmat, henkilöstön vaihtuvuus tai 

työn hallinnollinen uudelleen organisointi. Joku koki myös, että tiimiorganisointi oli 

johtanut työntekijöiden vähentämiseen. 
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3.2 Ammatillisen opettajan tiimityö  
 

 

Yhä useammassa ammatillisessa oppilaitoksessa opetus- ja muun henkilöstön työtä on 

ryhdytty organisoimaan uudelleen ja on siirrytty tiimimäiseen työskentelyyn. Syyt ovat 

hyvin pitkälle samanlaiset kuin muissakin organisaatioissa. Nykyinen ammatillisen 

koulutuksen koulutuspolitiikka korostaa niin kutsuttua kolmikantaperiaatetta, jossa 

oppilaitoksen tulee olla tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa eikä, kuten 

aiemmin, vastata pelkästään yhteiskunnan muutoksiin. Nyt ammatilliselta koulutukselta 

odotetaan suuntautumista tulevaisuuteen ja ennen kaikkea osallistumista työelämän 

kehittämiseen. Usein tiimityö onkin �rantautunut� oppilaitoksiin tilanteessa, jossa on 

tarvittu päivittäisen opetustyön, esimerkiksi opetussuunnitelmien tai näyttöjen arvioinnin, 

kehittämistä. Tiimejä on muodostettu eri sisältöaineiden tai toteuttamistapojen ympärille. 

Joissakin oppilaitoksissa myös johtoryhmää on voitu ohjata tiimimäisempään suuntaan. 

(Ängeslevä, 2004). Pysyvämpien tiimien lisäksi työtä on organisoitu erilaisiin 

lyhytkestoisempiin ryhmiin.  

Helakorven (2001, 121) esittelemässä tiimiorganisoidussa koulussa opettajan 

työpäivästä puolet koostuu erilaisista tiimikokouksista yhdessä kollegoiden tai 

opiskelijoitten kanssa. Opettajan tehtävänä on suunnitella oppimistehtäviä, keskustella 

toisten opettajien kanssa sekä antaa opiskelijalle yksilöllistä ohjausta. Sen lisäksi 

opettajan työpäivään kuuluu niin suurryhmille pidettäviä avainoppitunteja kuin 

pienryhmäopetustakin. Helakorven (emt.) mukaan opettajien välille syntyy 

asiantuntijuuteen perustuva työnjako, jota hyödynnetään erityisesti avainoppitunneilla. 

Työnjaon syntymisen edellytys on tiivis tiimityö opettajakollegoiden kesken. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä oppilaitoksen 

muuta henkilökuntaa. Tiimiorganisoidussa koulussa opettajan rooli on kasvattajan ja 

pedagogin rooli enemmän kuin esimerkiksi toimistorutiinien suorittaja. Opiskelijan rooli 

tiimiorganisoidussa koulussa on olla itsenäinen, aktiivinen ja toiminnallisesti etsiä tietoa 

niin yksilönä kuin ryhmässäkin. Avainoppitunneilla opiskelija saa aiheeseen liittyvän 

perustiedon ja opiskeluohjeet sekä ymmärtämiseen tähtääviä oppimistehtäviä. Opettajat 

ovat luoneet työpisteitä, joista opiskelijat saavat lisämateriaalia oppimisen tueksi. 

Oppimiskäsityksessä korostuu kontekstuaalisuus ja konstruktivismi. Opiskelijan omat 

kokemukset sekä oppilaitoksen ulkopuolelta saatu tieto hyödynnetään oppimisessa. 
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Tiimityö on oppilaitoksissa edelleen niin uutta, että perinteiset tavat suhtautua 

opettajan työhön ovat vaikuttamassa opetustyön arkeen. Oppilaitoksissa tiimimäinen 

työskentely tapahtuukin enemmän opettajien kesken eikä varsinaista opetusta ole 

paljonkaan tiimiytetty. Willman (2001) on todennut opettajien toimivan ajankohtaisten 

yhteistyövaatimusten ja perinteisen opettajakulttuurin rajavyöhykkeellä. Tiimityön 

ongelmat liittyvätkin usein siihen, että uusien toimintamallien halutaan korvaavan 

toimivat vanhat käytännöt eikä kehittämistyöllä ja todellisella arkityöllä koeta olevan 

yhteyttä (Mäntylä 2002, 14). Willman (emt.) on huomannut omassa tutkimuksessaan 

erityisesti toisistaan poikkeavien käsitysten vaikuttavan tiimityön onnistumiseen 

oppilaitoksissa. Hänen mukaansa esimerkiksi opettajien poikkeavat käsitykset 

avoimuudesta vaikuttavat siihen mitä asioita tiimeissä otetaan esille. 

Tiimityön onnistumisen edellytys niin oppilaitos- kuin muissakin työympäristöissä 

on tiimien kehitysvaiheitten ymmärtäminen. Jo aiemmin on viitattu siihen, että tiimityön 

sisäistäminen ja sisäänajo organisaatioon eivät tapahdu hetkessä vaan vaatii vuosienkin 

kypsymisprosessin. Schein (ks. Pirnes 2002, 43) kuvaa ryhmän kehityksen neljää 

vaihetta, jonka ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan ryhmä, tässä tapauksessa tiimi. 

Alkuvaiheessa merkitykselliseksi tulevat kysymykset vallasta, vaikuttamisesta, 

hyväksytyksi tulemisesta uudessa ryhmässä ja omasta roolista tiimissä. Kun tiimin 

jäsenet ovat tulleet tutuiksi toisilleen, aloitetaan ryhmän rakentaminen. Tähän vaiheeseen 

kuuluu yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen luominen. Kolmannessa vaiheessa 

voidaan ryhtyä työskentelemään kohti yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Huomio 

kiinnittyy tällöin yhteiseen tapaan työskennellä, saavuttaa tuloksia ja käyttää tiimin 

voimavaroja tehokkaasti. Neljännessä vaiheessa tiimi on saavuttanut kypsyyden, jolloin 

toiminta keskittyy ryhmäkulttuurin ja vakiintuneiden toimintatapojen säilyttämiseen. 

Useimmiten ryhmien kehittyminen ei kuitenkaan tapahdu suoraviivaisesti vaan 

ryhmääntymiseen tai tiimiytymiseen kuuluu olennaisena osana myös nk. kuohuntavaihe  

(ks. esimerkiksi Laine ym. 2001, 174). Kuohuntavaiheeseen kuuluu ryhmähengen 

puuttuminen, jolloin muiden ryhmän jäsenten sanomisiin ja tekemisiin voidaan puuttua 

hyvin voimakkaasti. Ryhmään voi muodostua myös sisäisiä alaryhmiä, jotka liittoutuvat 

muita jäseniä vastaan. Kuohuntavaiheessa tiimin johtajan rooli ohjaajana ja tukena 

korostuu. 

Mäntylä (2002) on tutkinut ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettajien 

tiimiytymistä erään opettajille suunnatun koulutusprojektin aikana. Tutkimuksessa 
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Mäntylä tarkasteli 2-vuotisen kehittämisprojektin aikana viiden eri tiimin kehitysvaiheita 

ja tiimien mahdollisuuksia saavuttaa nk. kypsä vaihe. Tutkimuksen merkittävin tulos oli 

se, että yhteistyöllä on suuri osuus yksittäisen opettajan pedagogisessa ja ammatillisessa 

kehittymisessä (emt. 219�220). Tiimin merkitys tutkituille opettajille oli itsetuntemuksen 

ja ammatillisen osaamisen lisääntyminen. Erityinen merkitys oli mahdollisuudella 

yhteisesti reflektoida opittuja asioita. Mäntylä havaitsi, että pedagogisen osaamisen 

lisäksi yksittäisen opettajan oman osaamisen arvostaminen ja itsearviointitaito 

lisääntyivät. Tutkitussa ryhmässä myös kollegoiden osaamisen arvostaminen lisääntyi, 

ilmapiiri parani ja työssä jaksaminen lisääntyi.  

Helakorpi (2001, 54�55) on kuvannut Hämeenlinnan opettajakorkeakoulun 

tiimiytymistä, jonka ensimmäisessä vaiheessa opettajatiimit keskittyivät tiettyihin 

kehittämisalueisiin kuten ammattikorkeakoulupedagogiikkaan ja työtaitojen 

pedagogiikkaan. Näiden tiimien lisäksi kyseisessä oppilaitoksessa oli muun muassa 

täydennyskoulutuksen ja yleishallinnon tiimit. Tiimityö oli ulotettu myös opiskelijoihin. 

Myöhemmin oppilaitoksessa syntyi tarve kehittää tiimityötä eteenpäin ja syntyi niin 

sanottu ristikkäinen tiimimalli, jossa nk. kasvutiimit vastasivat koulutusprosessista ja 

opiskelun ohjauksesta, kun taas substanssitiimit vastasivat opintosisältöjen toteutuksesta. 

Tämä malli on nykyään tuttu yhä useammassa oppilaitoksessa. Yksittäinen opettaja voi 

olla jäsenenä omassa pysyvässä tiimissään ja sen lisäksi laatutyöryhmässä, 

opetussuunnitelmatyöryhmässä tai vierailla asiantuntijana oppilashuoltoryhmässä. 

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua ajankäyttö. Jos tiimityötä, sen tavoitteita ja 

ajankäyttöä ei ole kunnolla organisoitu, syntyy hallitsematon kokonaisuus. Jos taas 

oppilaitoksen johto johtaa todellista tiimiorganisaatiota, syntyy yhteistyöstä 

parhaimmillaan eri opettajaryhmien, osastojen ja jopa oppilaitosten välinen verkosto, 

joka taas lisää opetustyön tietotaitoa ja osaamista. 
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4. TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 
 
 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää millainen käsitys sosiaali- ja terveysalan 

opettajilla on tiimityöstä ja miten heidän käsityksensä eroavat laadullisesti toisistaan. 

Tutkimusongelmaa lähestytään ammatillisen opettajan osaamisen ja asiantuntijuuden 

näkökulmasta huomioiden lähihoitajan ammatin osaamisvaatimukset. Alaongelmat ovat 

seuraavat: 

 

Ammatillisen opettajan käsitys 

· tiimityön opettamisesta eli kuka tiimityötä opettaa ja miten 

· tiimityön oppimisesta eli missä lähihoitajaopiskelija oppii tiimityötä 

 
    

  
                                 
TUTKIMUSONGELMA 

OPETTAJAN 
KÄSITYS 
TIIMITYÖSTÄ 
(YLEENSÄ) 

     
 
  ALAONGELMAT: 
 OPETTAJAN      
 KÄSITYS 
 TIIMITYÖN  
 OPETTAMISESTA 
 JA OPPIMISESTA 
  
 
 
Kuvio5. Tutkimusongelma suhteessa teoreettiseen viitekehykseen 
 
 

Tutkimusongelmaa suhteessa teoreettiseen viitekehykseen selventää yllä oleva 

kuvio 5. Ammatillista opettajuutta sekä siihen liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta on 

esitelty luvussa 2. Tämä tutkimus on rajattu koskemaan sosiaali- ja terveysalan opettajien 

ydinosaamiseen sisältyvää tiimityötä, joka on osa organisaatio-osaamista (ks. Kuvio 2. 

sivulla 10) Tiimityötä on esitelty yleisesti ja ammatillisen oppilaitoksen kontekstissa 

luvussa 3. 

Sosiaali- ja terveysalan 
AMMATILLISEN 
OPETTAJAN 
OSAAMINEN JA 
ASIANTUNTIJUUS, joka 
sisältää tiimityöosaamisen 

            LÄHIHOITAJAN
            OSAAMINEN,  
            joka sisältää tiimityö-    

osaamisen 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

5.1 Tutkimuksen kohde 
 
 
Tämän tutkimuksen kohteena ovat sosiaali- ja terveysalan ammatillisen toisen asteen 

opettajat sekä heidän käsityksensä tiimityöstä. Haastateltavaksi pyydettiin neljää 

opettajaa ja haastattelut tehtiin Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksessa (ETSO). 

ETSO on perustettu vuonna 1994, jolloin Suomessa aloitettiin uusi lähihoitajan 

ammatillinen perustutkinto. Opinnot ovat kestoltaan 120 opintoviikkoa ja ne 

muodostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (20 ov), tutkinnon yhteisistä ammatillisista 

opinnoista (50 ov) sekä koulutusohjelmittain eriytyvistä ammatillisista opinnoista (40 

ov). Lisäksi lähihoitajaopiskelija valitsee 10 opintoviikkoa valinnaisia opintoja. 

Työssäoppimista opintoihin sisältyy kaiken kaikkiaan vähintään 29 opintoviikkoa. 

ETSO:ssa työskentelee lähes 100 työntekijää, joista yli 70 toimii opetustehtävissä. 

Oppilaitos on jaettu kolmeen osastoon; perustutkinto-, aikuiskoulutus- ja hius- ja 

kauneusosastoon. Osastoja johtavat koulutusjohtajat, jotka yhdessä rehtorin kanssa 

muodostavat johtoryhmän. ETSO:n rehtorin Sirkka Wimanin (2002) mukaan 

oppilaitokseen on rakennettu oma sovellus tiimiorganisaatiosta.  Osastot toimivat 

edelleen kuten aikaisemminkin, mutta ne ovat sisäisesti tiimiytyneet eri tavoin. Tämä 

tarkoittaa käytännössä, että jokainen ETSO:n työntekijä kuuluu johonkin tiimiin. Tiimien 

pääasiallisena tehtävänä on oppilaitoksen kehittämistyö ja ne työskentelevät 

pääsääntöisesti lukuvuoden ajan. Lukuvuoden alussa tiimien kokoonpano ja 

toimintasuunnitelma tarkistetaan. Tiimille valitaan puoleksi vuodeksi vetäjä, jota 

kutsutaan koordinaattoriksi, ja hänelle valitaan varahenkilö. Kaikkien tiimien 

koordinaattorit osallistuvat osaston koulutusjohtajan järjestämään palaveriin ja 

tiedottavat johtoryhmältä tulevat asiat. Koordinaattorit puolestaan tiedottavat asiat 

tiimikokouksissa. Tiimit voivat tuoda asioita johtoryhmän käsiteltäväksi ja johtoryhmä 

voi puolestaan pyytää tiimeiltä kantaa valmisteltavista asioista. Sen sijaan taloudellista 

valtaa tiimeillä ei ole.  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-osastolla, josta haastateltavat valittiin, on 

neljä perustiimiä, joissa jokaisessa on keskimäärin seitsemän opettajaa. Tiimit on 
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muodostettu yleensä jonkin opetuskokonaisuuden ympärille, kuten esimerkiksi englannin 

kielisestä lähihoitajakoulutuksesta vastaavat opettajat muodostavat yhden tiimin ja 

koulutusohjelma opinnoista vastaavat opettajat toisen tiimin. Osaston tiimit ovat 

luonteeltaan pysyviä, mutta henkilöstön vaihtuessa ja tai opetusvelvollisuuden 

mahdollisesti muuttuessa opettajat voivat myös vaihtaa tiimiä. Tämä tapahtuu yleensä 

lukuvuoden alussa. Lisäksi osastolle voidaan tarvittaessa muodostaa lyhytaikaisempia 

tiimejä esimerkiksi kehittämään opetussuunnitelmia. Osaston sisäisten tiimien ohella 

opettajat ja muu henkilökunta kuuluvat myös osastojen välisiin tiimeihin tai 

kuntayhtymän muiden oppilaitosten välisiin tiimeihin.   

 
 

5.2 Fenomenografia 
 

 

Kvalitatiivien eli laadullisen tutkimuksen yleisimpiä tiedonhankinnan strategioita ovat 

toimintatutkimus, tapaustutkimus, Grounded Theory eli aineistolähtöinen tutkimus, 

fenomenografia ja etnografia. Tämän tutkimuksen tutkimukselliseksi lähestymistavaksi 

valittiin fenomenografia, joka tutkii ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä. Fenomenografinen 

lähestymistapa valittiin ensinnäkin siksi, että se on keskittynyt erityisesti kasvatuksen ja 

opetuksen maailmaan liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Toinen syy oli käsitysten 

tutkimisen suhde merkityksen käsitteeseen. Kulttuurien sisällä tai eri kulttuurien välillä 

ihmiset voivat antaa samoille ilmiöille eri merkityksiä. Ilmiöiden hahmottamisen ja 

niiden tulkinta tulisi kuitenkin olla riittävän yhdenmukaista, jotta ihmiset kykenisivät 

toimimaan arkielämän tilanteissa yhdessä. Joskus tietyllä yksittäisellä ryhmällä ihmisiä, 

esimerkiksi yrityksen työntekijöillä, voi olla erilainen käsitys työhön liittyvästä 

keskeisestä asiasta tai ilmiöstä.  Erityisen mielenkiintoista on tutkia ilmiöitä, joille 

ihmiset tuntuvat antavan toisistaan poikkeavia merkityksiä tai joista heillä on erilaisia 

käsityksiä. Käsitysten ja merkitysten vastaamattomuus voi muun muassa vaikeuttaa 

yhteisen tavoitteen saavuttamista. (Eskola & Suoranta 2002, 44�45.)  

Tuomen ja Sarajärven (2002, 27�28) mukaan strategisesta valinnasta riippumatta 

laadullista tutkimusta voidaan kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi. Ymmärtäminen 

metodina liittyy tutkittavien henkiseen ilmapiiriin, tunteisiin, ajatuksiin ja motiiveihin. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää jonkin tekijän merkitys � ei selittää 
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sitä. Myös Eskola ja Suoranta (1999, 16) pitävät laadullisen tutkimuksen keskeisenä 

tunnuspiirteenä osallistuvuutta ja siitä syntyvää tutkittavien näkökulmaa. Tutkija 

osallistuu tutkittavien elämään joko suoraan kenttätyötä tekemällä tai esimerkiksi 

tutustumalla tutkittavien muistiinpanoihin tai päiväkirjoihin. Tavoitteena on, ettei tutkija 

manipuloi tutkimustilannetta vaan pyrkii säilyttämään ilmiön juuri sellaisena kuin se on. 

Tähän tavoitteeseen liittyy olennaisena osana tutkimuksen objektiivisuuden vaatimus. 

Tutkijan tulisi katsella tutkimuskohdettaan ulkopuolisen silmin, puolueettomasta 

näkökulmasta. Eskolan ja Suorannan (emt. 17) mukaan objektiivisuuden vaatimus on 

tärkeä, mutta myös vaikea toteuttaa. Tärkeintä on, että tehdessään tutkimusta ja 

analysoidessaan aineistoa tutkija tunnistaa oma subjektiivisuutensa, joka sisältää tutkijan 

arvot, asenteet ja uskomukset tutkimuskohteesta. 

Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, onko fenomenografia 

tutkimusmateriaalin analyysimenetelmä vai tutkimuksellinen lähestymistapa (Niikko 

2003, 30). Fenomenografian perustajana pidetty Ference Marton (Marton & Booth1997, 

111) määrittelee fenomenografian näin:  

 

Fenomenografia ei itsessään ole metodi eikä myöskään kokemusteoria, vaikka 
siinä on elementtejä molemmista. Fenomenografia on mieluummin lähestymistapa, 
joka identifioi, muotoilee ja käy käsiksi tietynlaisiin tutkimuskysymyksiin. 

 

Niikko (2003, 7) määrittelee fenomenografian tietynlaiseksi analyysiprosessiksi, mutta 

myös metodologiseksi lähestymistavaksi, johon liittyy ontologiasia ja epistemologisia 

sitoumuksia. Fenomenografia ei ole fenomenologian �haara�, mutta siitä voidaan selvästi 

löytää fenomenologisia piirteitä.  Monet fenomenografian käsitteet, kuten ilmiö, 

kokemus ja käsitys, on otettu fenomenologiasta. Fenomenografia on kiinnostunut tietystä 

ilmiöstä ja sen sisällön kuvaamisesta, kun fenomenologia on kiinnostunut ilmiöiden 

rakenteen tutkimisesta ja paljastamisesta. 

Fenomenografisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tarkastella ihmisen yksilöllisiä 

käsityksiä eri ilmiöistä sekä selvittää käsitysten laadullisia eroja. Tavoitteena on kuvata 

maailmaa tietyn ryhmän yksilöiden kuvaamana. (Niikko 2003, 20). Fenomenografiassa 

voidaan tarkastella tutkittavien yksilöllisiä eroja, mutta tärkeintä on tarkastella aineistoa 

ja tuloksia kollektiivisesti. Kuten Marton ja Booth (1997, 135) toteavat, tutkijan tulisi 

lopuksi kyetä kokoamaan aineistosta palapelin omainen kokonaisuus, jonka osat sopivat 

yhteen. Tulos syntyy ilmiön eri aspektien variaatiosta, eikä vain yksittäisten tutkittavien 
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eroista tai yhtäläisyyksistä. Merkittävää on se, mitä ryhmää yksilöt edustavat. Kuten 

laadullisessa tutkimuksessa yleensä, myös fenomenografiassa keskitytään suhteelliseen 

pieneen määrään tapauksia. Tieteellisyyden kriteeri ei siis ole määrä vaan laatu. 

Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä sen prosessimaisuus. Niinpä 

fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkimustulosten ajattomuus tai 

paikattomuus vaan kulloinkin tutkitun ryhmän konteksti ja ajallisen muutoksen 

merkityksen ymmärtäminen. 

Fenomenografia ei pyri löytämään tieteellistä totuutta jostakin ilmiöstä vaan 

mielenkiinto kohdistuu ihmisten arkiajatteluun. Fenomenografinen tutkimuksen tavoite 

on löytää ihmisten ajattelutapojen ja kokemuksen synnyttämät käsitteelliset variaatiot 

(Häkkinen 1996, 5). Kokemukset ovat sisäisiä vuorovaikutussuhteita henkilön eli kokijan 

ja todellisuuden eli koetun maailman välillä. Kokemuksen avulla ihminen luo käsityksen 

jostakin ilmiöstä ja rakentaa käsityksen avulla ajatteluaan (Syrjälä ym.1994, 116). Toisin 

sanoen kokemukset ovat tapoja, joilla ihmiset kokevat jonkin tietyn ilmiön. 

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvailla eri tapojen variaatioita, yleistää 

ne ja tehdä niistä hierarkioita. Puhutaan vaihtelun arkkitehtuurista, joka tarkoittaa sitä, 

että huolimatta kokemuksen samanlaisuudesta, kokemus voi saada eri merkityksen eri 

yksilön kohdalla. (Niikko 2003, 18.) 

Fenomenografinen tutkimus keskittyy ns. sekundääri-ilmiöiden eli toisen asteen 

näkökulman kuvaamiseen. Tavoitteena on tutkia jonkin ilmiön merkityssisältöä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisten erilaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. 

Vastakohta on primääri- eli ensimmäisen asteen näkökulma, jossa tutkija suoraan kuvaa 

esimerkiksi luonnontieteellistä ilmiötä. Ensimmäisen asteen näkökulmasta tutkija on 

kiinnostunut ilmiöstä sellaisena kun hän sen näkee ja kokee. (Uljens 1989, 30�33.) 

Toisen asteen näkökulmasta tutkija keskittyy haastateltavien kokemukseen ja käsitykseen 

tietystä ilmiöstä. Fenomenografiassa puhutaan sulkeistamisesta, jolla tarkoitetaan tutkijan 

oman esiymmärryksen sulkemista erityisesti tutkimuksen analyysivaiheessa (Marton & 

Booth 1997, 119�120). Toisen asteen näkökulma ei kysy miksi jokin asia varioi vaan 

mikä varioi. Fenomenografista tutkimusasetelmaa voisi kuvata yksinkertaisella 

esimerkillä: 

 

Neljä ihmistä istuu kuusen ympärillä; yksi istuu sen itäpuolella, toinen 
länsipuolella, kolmas etelä- ja neljäs istuu pohjoispuolella. Kun heitä pyydetään 
kuvamaan näkemäänsä kuusta, kaksi heistä kertoo näkevänsä naavaa (ja mainitsee 
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sen), ainoastaan yksi kertoo näkevänsä muurahaisen kiipeävän, kaikki neljä 
kertovat näkevänsä kuusen oksat ja vain kaksi heistä näkee puun rungon. 
 

Esimerkki kuvaa hyvin sen, kuinka yksi ilmiö varioi eri henkilöiden kohdalla. Kuten 

edellä todettiin yksilöt edustavat tiettyä ryhmää, esimerkiksi tietyn alan opiskelijoita tai 

tietyn oppilaitoksen opettajia (kuten tässä tutkimuksessa), ja he toimivat tiettynä hetkenä 

samassa kontekstissa. Konteksti on tärkeä, kun fenomenografista analyysia ryhdytään 

tekemään. 

 

5.3 Aineiston hankinta ja analyysi 
 

 

Tutkimusaineisto kerättiin Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksessa vuoden 2002 

lopussa. Haastateltavaksi pyydettiin neljää toisen asteen ammatillista opettajaa, jotka 

työskentelevät oppilaitoksen perustutkinto-osastolla. Haastatelluilla opettajilla on pitkä 

työ- ja elämänkokemus opettajina ja opettamansa aineen ammattilaisena. Haastateltavat 

valittiin tietoisesti edustamaan eri oppiaineita, sillä oppilaitoksen tiimit ovat 

todellisuudessakin muodostettu eri oppiaineitten opettajista (ks. luku 5.1). 

Haastateltavaksi valitut opettajat eivät tässä tutkimuksessa kuitenkaan ole saman tiimin 

jäseniä, sillä tavoitteena oli haastattelujen avulla saada suurempi kokemusten variaatio 

niin tiimityöstä kuin tiimeistäkin. 

Fenomenografinen tutkimus etenee niin, että aluksi tutkija perehtyy tutkittavaan 

ilmiöön teoreettisesti. Hänellä täytyy itsellään olla ilmiöstä jonkinlainen esiymmärrys. 

Merkittävää on kuitenkin laadulliselle tutkimukselle tyypillinen hypoteesittomuus eli 

tutkija ei luo valmiita ennakko-olettamuksia, joita hän lähtee tutkimuksella testaamaan. 

(Syrjälä ym. 1994). Fenomenografista lähestymistapaa käyttävä tutkija on oppija, joka 

etsii ilmiön merkityksiä ja rakennetta (Niikko 2003, 31). Myös Eskolan ja Suorannan 

(1999, 20) mielestä tutkijan pitäisi oppia tutkimuksen kuluessa jotain. Oppiminen on 

mahdollista ainoastaan tiedostamalla omat ennakko-oletukset ja huomioimalla ne 

tutkimuksen esioletuksina. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto voikin avata 

uusia näkökulmia ilmiöön, ei pelkästään toimia ennakkoepäilysten todistamisessa. 

Tutkijalla on oma kokemuksensa ja käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä, mutta hänen 

haasteenaan on tietoisesti asettua ilmiön ulkopuolelle haastatellessaan ja analysoidessaan, 
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ja keskittyä vain siihen, miten haastateltavat puhuvat, käsittelevät, kokevat ja ymmärtävät 

ilmiön. (Marton & Booth 1997, 121).   

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin laadulliselle ja 

fenomenografiselle tutkimukselle tyypillistä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelua, jonka perusperiaatteena on edetä etukäteen valitun teeman ja tarkentavien 

kysymysten varassa. Haastattelun teemojen tulee perustua tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen. Tarkentavat kysymykset voivat tarkasti pitäytyä ennakolta tiedetyissä 

kysymyksissä tai ne voivat vaihdella tilanteen mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77�

78.) Haastattelussa käytettiin apuna mind map- eli miellekarttaa (ks.haastateltavien 

miellekartat Liitteet 1 - 4). Kuten Åhlberg (2002, 302�303) esittää, miellekartta on syytä 

erottaa käsitekartasta. Tässä tutkimuksessa mind map tarkoittaa nimenomaan assosiaatio- 

eli miellekarttaa, jonka tarkoituksena on nopeasti saada selville haastateltavan avainasiat 

tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografisessa käsitteentutkimuksessa pyritään siihen, että 

tutkija ohjaa kysymyksillään mahdollisimman vähän haastateltavan ajatuksia. 

Miellekartta valittiin tutkimukseeni siksi, että haastattelujen ensimmäisessä vaiheessa 

tutkija halusi selvittää opettajien sen hetkisiä käsityksiä tiimityöstä ilman, että itse 

millään tavalla määrittelisi tai ohjaisi liikaa heidän ajatteluaan.  Miellekartan valintaan 

vaikutti osaltaan myös se, että tutkijalla oli sen käytöstä hyvät kokemukset eri-ikäisten, 

erityisesti lasten ja nuorten ajatusten ja kokemusten selvittämisessä sekä haastattelussa.  

 Teemahaastattelussa tutkimuskysymysten tulee olla avoimia, rajoittuen kuitenkin 

tutkimusongelmiin. Fenomenografinen tutkimus sallii sen, että haastateltava voi rajoittaa 

tutkimuskohdetta, mutta haastatteluprosessin tulisi edetä haastateltavan vastausten 

suunnassa antaen tutkittaville mahdollisimman suuren vapauden kertoa omista 

kokemuksistaan (Niikko 2003, 31). Miellekartta tässä tarkoituksessa osana 

teemahaastattelua toimi erinomaisesti. Joitakin haastateltavia saattoi alussa hämmentää 

jonkin verran se, että ensimmäisen vaiheen mind map � osuus muistutti lähes 

syvähaastattelua antaen tutkittavan vapaasti assosioida. Vain tiimityö � ilmiö oli 

määritelty, haastateltavien ajattelua ei millään tavalla rajattu. Kun miellekartta oli valmis, 

haastateltavat saivat vapaasti kertoa kartan avulla ajatuksistaan. Kartta myös vapautti 

haastattelutilanteen ja jätti suuremman tilan tutkittavien käsityksille. Tutkittavien 

sallittiin vielä haastattelun aikana ja sen jälkeen täydentää omaa karttaansa niin 

halutessaan.  
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Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta oppilaitoksen tiloissa. Haastattelun 

aloitettiin selvittämällä onko mind map � tai miellekartta haastateltavalle tuttu asia. Se oli 

kaikille tuttu ja suurin osa haastateltavista oli myös sitä joskus käyttänyt. Tämän jälkeen 

haastateltavalle annettiin paperi, jonka keskellä oli käsite �tiimityö�. Haastateltavalla oli 

viisi minuuttia aikaa kirjata paperille käsityksensä tiimityöstä. Tarvittaessa kirjausaikaa 

pidennettiin korkeintaan 10 minuuttiin. Kun kirjaus oli valmis, haastateltavaa pyydettiin 

kertomaan omin sanoin miellekarttansa sisällöstä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija 

keskittyi vain kuuntelemaan. Kun haastateltava lopetti, haastattelija esitti tarpeen mukaan 

syventäviä ja tarkentavia kysymyksiä.  

Haastattelun jälkeen fenomenografisessa tutkimuksessa siirrytään haastattelu- tai 

muun aineiston analysointiin. Fenomenografisen tutkimuksen analyysi ei juuri poikkea 

kvalitatiivisten ihmistieteitten analyysitavoista, joille tyypillistä on, että aineiston 

analyysi jatkuu koko aineiston keruuajan, analysointi on reflektiivistä, aineisto jaetaan 

merkityksellisiin osiin, osat luokitellaan ja tuloksista muodostetaan synteesi esimerkiksi 

luomalla teoreettisia kategorioita (Niikko 2003, 32). Fenomenografiassa noudatetaan 

aineistolähtöistä analyysitapaa, jossa analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tarkoituksen 

ja tehtävänasettelun mukaan eikä niitä sovita etukäteen. Aineistolähtöisen analyysin 

ongelma on kuitenkin sen vaatimus tutkijan havaintojen, kokemusten ja teorioitten 

sulkeistamisesta. Analyysivaiheessa aikaisemmat teoriat eivät saisi vaikuttaa analyysin 

tekemiseen tai lopputulokseen. On kuitenkin hyväksyttävää, että analyysista voidaan 

tunnistaa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta tiedon merkitys on uutta näkökulmaa 

luova, ei teoriaa testaava. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97�98.)  

Ensimmäisessä analyysivaiheessa tutkija lukee aineiston niin monta kertaa, että 

yksittäisen haastateltavan �ääni� ei enää kuulu, vaan tutkijalle alkaa syntyä 

kokonaiskäsitys tutkittavien kokemuksista suhteessa tutkimusongelmaan. Samaan aikaan 

tutkija etsii aineistosta sellaisia tärkeitä ilmauksia, jotka kuvaavat tutkimuksen kohteena 

olevaa ilmiötä suhteessa ongelmanasetteluun. Ilmaukset voivat olla yksittäisiä sanoja, 

kappaleita tai puheenvuoroja. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä analyysivaiheessa 

tutkija kuunteli aluksi haastattelut nauhalta tutkien samanaikaisesti haastateltujen 

miellekarttoja. Sen jälkeen haastattelut litteroitiin ja miellekartat kopioitiin, jotta niihin 

voitiin lisätä merkintöjä. Tämän jälkeen tutkija ryhtyi redusoimaan eli pelkistämään 

aukikirjoitettua tekstiä. Tavoitteena oli löytää haastateltavien antamia merkityksiä, jotka 
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saattoivat olla joko yksittäisiä sanoja tai kokonaisia lauseita. Myös kaikki tutkimuksen 

kannalta epäolennainen pyrittiin karsimaan pois. 

Toisessa analyysivaiheessa, kun alustavia ilmauksia oli löytynyt, tutkija ryhtyi 

lajittelemaan ja ryhmittelemään ilmauksia. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 112) puhuvat 

aineiston klusteroinnista, jonka tavoitteena on etsiä aineistosta samankaltaisuuksia tai 

eroavuuksia ilmaisevia käsitteitä. Käsitysten luokittelu aloitettiin ensiksi tutkimalla 

haastateltavien miellekarttoja (ks. Liitteet 1 � 4). Miellekartoista etsittiin ensimmäisiä 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Sen jälkeen tarkasteltiin lähemmin haastateltavien 

kartoilleen antamia merkityksiä. Osa merkityksellisistä lauseista sijoittui suoraan 

miellekartassa olevan ilmauksen alle, osa ilmauksista jäi �yksin�. Miellekarttojen sanat 

saivat �lihaa luiden ympärille�, jonka jälkeen oli helppo jatkaa ryhmittelemistä. 

Miellekartat olivat koko analyysiprosessin ajan tärkeässä roolissa auttaen ilmausten 

ryhmittelyssä sekä kategorioitten luonnissa. Miellekartat ja haastattelut tukivat toisiaan. 

Tässä analyysivaiheessa aineisto tiivistyi ja siitä alkoi hahmottua selkeämpiä 

kokonaisuuksia. Myös yksittäisen haastateltavan kokemus tai käsitys alkoi sulautua 

yhteen muiden kanssa.   

Fenomenografisen tutkimuksen kolmannessa ja neljännessä analyysivaiheessa 

keskistytään luokittelemaan käsityksiä ensin alakategorioiksi ja sen jälkeen 

yhdistelemään niitä ylätason kategorioiksi. Tavoitteena on abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden muodostaminen valikoiduista ilmauksista sekä lopulta vastausten saaminen 

tutkimuskysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 114�115). Fenomenografiassa ylätason 

kategorioita kutsutaan kuvauskategorioiksi, jotka ovat niin kutsuttuja muodollisia 

yhteenvetoja kuvauksista. Kuvauskategoriat ovat tutkimuksen päätulos, sillä ne edustavat 

lopulta haastateltujen ilmiölle antamia keskeisiä merkityksiä. Kuvauskategoriat ovat aina 

myös tutkijan tulkinta siitä tiedosta, jonka hän on koonnut tutkittavien todellisuutta 

koskevista käsityksistä. Tässä tutkimuksessa ylätason tutkimuskategorioita syntyi kolme, 

koska päätutkimusongelman lisäksi tutkimuksessa oli kaksi alaongelmaa (ks. luku 4). 

Tutkimuksessa kaikkiin kategorioihin ei välttämättä löytynyt alakategoriaa vaan 

alakategoriasta syntyi suoraan yläkategoria. (Marton & Booth 1997, 132�135; Niikko 

2003, 33�38.) 

Fenomenografisen tutkimuksen lopuksi kuvauskategorioista voidaan rakentaa 

kuvauskategoriasysteemi, jossa käsitykset ja kokemukset voivat olla horisontaalisia, 

vertikaalisia tai hierarkkisia. Vertikaalisessa systeemissä luokat järjestetään jonkin 
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kriteerin, esimerkiksi kategorian yleisyyden perusteella järjestykseen. Hierarkkisessa 

systeemissä jotkut käsitykset voivat olla toisia kehittyneempiä, jolloin ne voidaan 

luokitella vaikkapa kehittyneisyysasteen laaja-alaisuuden perusteella. Tämän 

tutkimuksen kuvauskategoriasysteemistä muodostui horisontaalinen, sillä luokat ovat 

samanarvoisia, niitä ei ole laitettu erityiseen järjestykseen esimerkiksi niiden yleisyyden 

perusteella ja ne erottuvat vain sisällöllisesti toisistaan. 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 
 

Laadullista tutkimusta arvioitaessa keskitytään pääasiassa kysymykseen tutkimuksen 

luotettavuudesta. Eskola ja Suoranta (1999, 213) puhuvat realistisesta 

luotettavuusnäkemyksestä, jonka mukaan tutkimustekstin tulisi kuvata tutkittua kohdetta 

mahdollisimman pätevästi. Realistinen luotettavuusnäkemys sisältää perinteiset 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet. Sisäisellä validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan 

teorian, käsitteiden määrittelyjen ja menetelmällisten ratkaisujen yhteensopivuutta ja 

logiikkaa. Ulkoinen validiteetti puolestaan tarkoittaa tutkimusaineiston ja siitä tehtyjen 

tulkintojen ja johtopäätösten pätevyyttä. Tutkimuksen reliabiliteetti sisältää tutkimuksen 

toistettavuuden vaatimuksen. Monet tutkijat ovat kritisoineet alun perin kvantitatiivisen 

tutkimuksen yhteydessä syntyneitä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä, joiden 

vaatimukset palvelevat määrällistä tutkimusta. Esimerkiksi Hirsjärvi ja Hurme (2001, 

185) ehdottavat kyseisistä käsitteistä luopumista laadullisen tutkimuksen yhteydessä. 

Heidän mukaansa käsitteet liittyvät mittarein mitattavan objektiivisuuden 

tavoittelemiseen sekä hypoteesien testaamiseen, joka ei ole luonteenomaista 

kvalitatiiviselle vaan kvantitatiiviselle tutkimukselle. 

Laadullisen tutkimuksen arviointiin ei ole olemassa täysin yksiselitteisiä ohjeita, 

mutta Tuomi ja Sarajärvi (2002, 135) ehdottavat, että tutkimusta arvioitaessa 

painotettaisiin koherenssia eli tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta. He muistuttavat, 

että arviointikriteerien tulee täyttyä myös suhteessa toisiinsa ja muodostaa yhtenäinen 

kokonaisuus. Ei siis riitä, että tutkija osaa kertoa hyvinkin tarkasti esimerkiksi 

tutkimuksen tarkoituksesta ja aineistonkeruusta vaan hänen on lisäksi kyettävä 

kertomaan muun muassa tutkittavista, omasta suhteestaan tutkittaviin ja aineiston 
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analyysistä, ja muodostaa näistä ja muista tekijöistä looginen, lukijalle avautuva 

kokonaisuus.  

Niikon (2003, 47) mukaan fenomenografia voidaan liittää ajattelun tutkimukseen, 

vaikka fenomenografia ei olekaan psykologiaa. Fenomenografisessa tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita tietyn ihmisryhmän kokemuksen laadusta (miten koetaan) ja 

psykologiassa puolestaan yksilön kokemuksen syistä (miksi koetaan). Tästä syntyy 

fenomenografisen lähestymistavan kaksi suurta haastetta tutkijalle. Ensinnäkin 

pitäytyminen mitä ja miten � kysymyksissä, eikä niiden syiden pohtimisessa, miksi joku 

ajattelee ilmiöstä niin kuin ajattelee. Sitäkin suurempi haaste on, kuinka tutkija voi 

kuvata tutkittavien kokemuksia ja käsityksiä objektiivisesti niin, että kokemukset ja 

käsitykset eivät olekaan tutkijan omia?  

Fenomenografian tavoitteena on tarkastella ilmiötä toisen asteen näkökulmasta eli 

kuvata maailmaa sellaisena kuin muut sen kokevat. Niikko (2003, 40�41) kuitenkin 

korostaa, että tutkija ei voi koskaan täydellisesti sulkea omia näkemyksiään tai ymmärtää 

tutkittavan ajatusmaailmaa, sillä elämme subjektiivisessa maailmassa. Tutkija nähdään 

oppijana, joka etsii jotain, ja on oppimassa tutkittavasta ilmiöstä lisää (Marton & Booth, 

1997). Tutkittaessa ja analysoitaessa ihmisten ajattelua toisen asteen näkökulmasta, ei 

voida pyrkiä absoluuttiseen totuuteen. Asettuminen ulkopuoliseksi ja ikään kuin 

kliinisesti tarkastella haastateltavien kokemusmaailmaa oli tämän tutkimusprosessin 

alussa vaikeaa. Haastateltavat olivat tutkijan entisiä kollegoita, jolloin vanha yhteinen 

työhistoria tuntui rasitteelta ja objektiivisuuden esteeltä. Toinen este oli myös tiimityö - 

ilmiön mielenkiintoisuus ja erityisesti fenomenografisen tutkimuksen peruslähtökohta 

kokemusten ja käsitysten variaatiosta. Tämä näkyi alun vaikeutena keskittyä 

tarkastelemaan ilmiötä itsessään eikä niitä syitä, jotka johtavat ihmisten käsitysten 

erilaisuuteen tai samanlaisuuteen. Irtautuminen näistä �painolasteista� onnistui ajan 

myötä. Se vaati tietoista keskittymistä ensin yksittäisen opettajan käsityksiin ilmiöstä ja 

sen jälkeen opettajaryhmän käsitysten variointiin. Kun haastattelunauhat oli litteroitu ja 

aineistoa luettu riittävän monta kertaa, haastateltavan ääni ei negatiivisessa mielessä enää 

kuulunut ja vaikuttanut tutkimukseen. Myös ajallinen etääntyminen auttoi synnyttämään 

tekstistä yhden yhteisen opettajien �äänen�, jonka avulla tutkija pystyi luomaan 

kategoriat sekä näkemään kokemusten ja käsitysten variaatiot. 
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Eskola ja Suoranta (1999, 211�212) eivät hylkää perinteisiä arviointiin liittyviä 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä laadullisen tutkimuksen kohdalla vaan toteavat, että 

käsitteiden määrittely on aina neuvottelukysymys. Itse sanat eivät ole merkityksellisiä 

vaan niille annettu sisällöllinen merkitys. Eskola ja Suoranta (emt.) ehdottavat laadullisen 

tutkimuksen arviointikriteereiksi uskottavuutta, siirrettävyyttä, varmuutta ja 

vahvistuvuutta. Uskottavuudella tarkoitetaan tutkijan ja tutkittavien käsitteiden ja 

tulkintojen vastaavuutta. Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii parhaalla 

mahdollisella tavalla kuvaamaan sitä kuvauskategoriasysteemiä, joka tutkittavien 

kertomuksista syntyy, ja kategorisoimaan käsityksiä niin, että niistä löytyy tutkittavien 

ääni. Fenomenografisessa tutkimuksessa käsityskategoriat ovat yksittäisen tutkijan 

rakentamia kulloisessakin kontekstissa ja hetkessä. Niinpä tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi tutkimuksen uskottavuuden ja siirrettävyyden tai toistettavuuden vaatimuksena 

on vaikeaa. Kuvauskategoriasysteemin käsitteet tai termit ovat tutkijan luomia, jolloin 

tutkittavan on hyvin vaikea yhdistää niitä suoraan omiin käsityksiinsä. Sen sijaan 

tutkittava voi ottaa kantaa lausumiensa sijoittelusta eri kategorioihin, mutta kuten 

todettiin, kategorisoinnit ovat tutkijan tulkintoja. Jos taas toinen tutkija lähtee 

analysoimaan tutkimusmateriaalia, hän voi päätyä täysin toisenlaiseen kategorisointiin.  

Jotkut tutkijat ovat käyttäneet reliabiliteetin tarkistamiseksi niin kutsuttua 

rinnakkaisarvioitsijaa, joka on lukenut tutkimusmateriaalin ja yrittänyt laittaa haastattelut 

oikeisiin kategorioihin. Tässä tutkimuksessa rinnakkaisarvioitsijaa ei ole käytetty, sillä 

rinnakkaisarvioija ei välttämättä tunne tutkimus- ja haastattelumateriaalia, kuten 

alkuperäinen tutkija (ks. Niikko 2003, 40). Tässä tutkimuksessa käytetty mind map � 

tekniikka ja haastattelun ainutkertaisuus ja ilmapiiri eivät voi samalla tavalla avautua 

henkilölle, joka ei itse haastattelutilanteessa ole ollut mukana. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltava laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisestä näkökulmasta, jossa tutkittavien kokemukset ja käsitykset nousevat 

pääosaan. Antamalla haastateltaville mahdollisimman paljon tilaa kertoa ja ohjaamatta 

heidän ajatteluaan monilla kysymyksillä on pyritty takaamaan toisen asteen näkökulman 

toteutuminen. Sen vuoksi tutkimuksessa on myös käytetty haastateltavien ilmaisuja 

kategorioitten luomisessa sekä autenttisia lausumia avaamaan kategorioitten sisältöjä. 

Lisäksi lukija voi arvioida tutkimuksen tulosten raportointia seuraamalla haastateltavien 

miellekarttoja, jotka on liitetty tämän tutkimuksen yhteyteen. Tutkimuksessa on pyritty 

tarkastelemaan opettajien käsityksiä Ference Martonin toivomalla tavalla eli 
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analysoimalla niitä erilaisia tapoja, joilla ammatillinen opettaja ajattelee ja toimii (ks. 

Niikko 2003, 48). Eskolan ja Suorannan (1999, 213) mainitsema vahvistuvuuden 

vaatimus on tutkimuksessa toteutunut siltä osin, että tarkasteltaessa tiimityö � ilmiötä 

sinänsä, se on saanut vahvistusta myös muista alan tutkimuksista, esimerkiksi Mäntylän 

(2002) tutkimuksesta. Tämä tutkimus, kuten myöhemmin todetaan, voidaan myös tietyltä 

osin toistaa. Tämän tutkimustekstin tavoitteena on ollut kuvata tutkimusprosessin 

kokonaisuutta, jossa teoria, tutkijan analyysi ja tutkittavien käsityksistä syntyvä 

kuvauskategoriasysteemi muodostavat loogisen tarinan johtopäätöksineen ja 

pohdintoineen. Luotettavuuden lopullinen arviointi jää lukijan tehtäväksi. 
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

 

 

Tutkimuksen tuloksista esitellään ensimmäisenä sosiaali- ja terveysalan opettajien 

käsityksiä tiimityöstä yleisesti. Sen jälkeen esitellään heidän käsityksensä tiimityön 

opettamisesta ja tiimityön oppimisesta. Lopuksi esitellään tutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset. Luettavuuden helpottamiseksi mainittakoon, että yläkategoriat esitellään 

ensin yhteenvetona eli omana kuvauskategoriasysteeminään. Kuvauskategoriasysteemin 

tavoitteena on antaa lukijalle heti alkuun kuva siitä, millaiseksi kokonaisuudeksi 

haastateltavan opettajaryhmän käsitykset ilmiöstä muotoutuivat. 

Kuvauskategoriasysteemin jälkeen jokainen yläkategoria esitellään omana lukunaan. 

Lukuihin sisältyy myös haastatteluista poimittuja opettajien kommentteja, jotka 

selventävät kutakin kategoriaa. Kommenttien perässä olevat kirjaimet ovat haastateltujen 

tunnuksia. Osaan yläkategorioista liittyy olennaisena osana myös muutamia 

alakategorioita, jotka ensimmäisen kerran esitellään kyseistä yläkategoriaa analysoivassa 

luvussa. Mainittakoon vielä, että kuvauskategoriat ovat horisontaalisessa järjestyksessä, 

sillä niitä ei ole järjestetty yleisyyden, harvinaisuuden tai muun kriteerin perusteella 

järjestykseen, vaan sisällöllisen variaation mukaiseen järjestykseen. 

 

6.1 Opettajien käsityksiä tiimityöstä 
 
 

Haastattelu aloitettiin selvittämällä opettajien käsityksiä tiimityöstä yleensä. Tutkija ei 

halunnut heti rajata tiimityötä koskemaan vain ammatillista oppilaitosympäristöä vaan 

halusi kuulla, miten opettajien erilainen työ- ja elämänkokemus näkyisi käsityksissä 

yleensä. Haastatteluista löytyi kuusi yläkategoriaa, joilla käsitykset tiimityöstä varioivat:   
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  TIIMITYÖ ON: 

Kategoria I:  Asiantuntijuutta  

Kategoria II:  Yhteistyötä  

Kategoria III:  Työn organisointia  

Kategoria IV:  Johtajuutta  

Kategoria V:  Erilaisia tiimityyppejä  

Kategoria VI:  Muoti-ilmiö  

 

Haastatellut opettajat rajasivat nopeasti keskustelun koskemaan ammatillista koulutusta � 

joko nykyisen työympäristön tai aiemman työympäristön näkökulmasta. Se tuli 

selvimmin esiin kategoriassa III: Työn organisointia. Käsityksessä korostuu pelkästään 

oppilaitoskontekstille tyypillinen opetuksen suunnittelu, lukujärjestysten ja 

työsuunnitelmien tekeminen yhdessä. Opettajien puheessa kuului koko ajan opettajan 

työ, eikä ennen opetustyötä tehty työ. Useimmilla ammatillisilla opettajilla on takanaan 

jokin aiempi ammatti, jonka substanssiosaamista he hyödyntävät ammatillisen opettajan 

työssään. On myös opettajia, jotka ovat edenneet ammatillisen opettajan tehtäviin 

suoraan opiskelujen kautta. Myös tämän tutkimuksen opettajaryhmällä on kaikilla 

aiempi, omaan alaan liittyvä ammatti. Tutkijan ennakko-oletuksen vastaisesti, opettajat 

kertoivat hyvin vähän aiemmasta ammatistaan suhteessa tutkittavaan ilmiöön.  

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin opettajien tiimityö-käsitysten ylä- ja 

alakategoriatason variointia. Yläkategoriatasolla merkittävimmät erot tulevat esille 

asiantuntijuudessa, erilaisissa tiimityypeissä sekä käsityksessä tiimityöstä muoti-ilmiönä. 

 

6.1.1 Tiimityö on asiantuntijuutta 
 

 

Alakategoriat: Ammattitaidon arvostamista 

   Oman erityisosaamisen hyödyntämistä 

   Osaamisen jakamista 
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Opettajat kokivat tiimityön sisältävän vahvasti asiantuntijuuden aspektin. Asiantuntijuus 

tarkoittaa tutkituille opettajille ensisijaisesti oman osaamisen jakamista koko tiimin 

käyttöön. He ovat valmiita oman tietotaitonsa ja osaamisen jakamiseen muiden hyväksi, 

mutta samalla he toivovat, että omaa erityisosaamista voisi tiimissä hyödyntää.  

 

Osaamisen jakaminen � siel on erilaisii ihmisii siel tiimissä. Työnjako 
selkee ja sitte myös, että oma erityisosaaminen � et sitä vois hyödyntää. Et 
se tiimi tavallaan takais sen ja arvostais sitä.( D) 

 

Ammattitaidon arvostamista pidetään tärkeänä, mutta haastattelujen perusteella ei tule 

selkeää kuvaa siitä onko tiimin asiantuntijuus kollektiivista, vastavuoroisuuteen 

perustuvaa. Vaherva (1999, 96) puhuu tiimioppimisesta ja tiimissä oppimisesta. 

Tiimioppiminen tarkoittaa koko tiimin kollektiivista oppimista ja tiimissä oppiminen 

puolestaan yksittäisen tiimin jäsenen oppimista tilanteessa, jossa tiimin osaavammat 

jäsenet opettavat ja ohjaavat muita. Opettaminen, ohjaaminen ja oppiminen ovat 

näyttävät tässä tutkimuksessa olevan käsitteitä, jotka liittyvät opettajien käsityksissä 

pääasiassa opettaja-opiskelija � vuorovaikutukseen. Tiimien yhteistä oppimista ei 

mainitse kukaan haastatelluista. Tässä kategoriassa mainitut osaamisen jakaminen ja työn 

arvostaminen kuulostavat enemmän opettajien toivetilalta kuin todellisuudelta. Toisaalta 

taas suomalaiseen työkulttuuriin kuuluu se, ettei toista helposti kehuta tai tuoda omia 

ajatuksia esille. Tiimityössä on myös muistettava, että tiimin kehittyminen vie aikaa ja 

vuorovaikutuksen sujuminen vaatii myös harjoittelua. Opetustyössä on kuitenkin 

tiedostettava se, että opettajatiimin jäsenillä on aina oman opetettavan aineensa 

substanssiosaamisen lisäksi muunlaista kompetenssia tai osaamista, jota välttämättä 

kollegalla ei ole. Opettajien perus- ja erityisosaamisen saaminen yhteiseksi pääomaksi 

onkin tiimityön suuri haaste. 
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6.1.2 Tiimityö on yhteistyötä 
 

 

Alakategoriat: Työn suunnittelua ja toteuttamista yhdessä 

   Tiedonvaihtoa 

   Tuen saamista ja antamista 

   Ongelmanratkaisua yhdessä 

 

Opettajien käsitys tiimityöstä yhteistyönä on yksimielinen. Kaikki haastateltavat lähtevät 

liikkeelle yhteistyöstä ja sen merkityksestä:  

 

Kun perustettiin sellanen tiimi, niin siinä oli lähtökohtana just se, että 
saadaan eri ryhmien opettajien välistä yhteistyötä ja samalla saatiin niitten 
ryhmien välistä yhteistyötä ja huomattavasti lisää variaatiota siihen 
koulutukseen. (C) 

 

Opettajille tiimityö on ennen kaikkea yhteistyön tekemistä kollegoiden kanssa 

tavoitteena organisoida opetustyötä mahdollisimman joustavasti. Opettajille yhteistyö 

merkitsee yhdessä toisten kanssa arkisen työn suunnittelua sekä pohtimista miten työ 

käytännössä toteutetaan. Lisäksi tiimikokouksissa vaihdetaan tietoa niin organisaatiosta 

kuin yksittäisistä opiskelijoistakin. 

 
Se lähtee tiimityö ihan yhteistyöstä. Et siin täytyy olla sitä yhteistyötä. Sit 
tähän yhteissuunnitteluun, niin ainakin tämmöset asiat et yhteistehtävät 
suunnitellaan yhdessä, opsit suunnitellaan yhdessä, kannanotot, lausunnot 
erilaisiin asioihin niin tehdään yhdessä. Ja sitten työn aikataulutus on aika 
tärkee, et sitä voi tiimissä miettii ja tehä sitä työnjakoo tiiminjäsenten 
kesken sillee et jokaisella olis mahollisimman järkevä se aikataulutus. (D) 

 

Tarkasteltaessa alakategorioita huomio kiinnittyy ilmauksiin tuen saamisesta ja 

antamisesta sekä yhteisestä ongelmanratkaisusta. Opettajien mielestä on tärkeää voida 

tarpeen mukaan tuoda tiimissä esille asioita, jotka askarruttavat tai joissa he 

henkilökohtaisesti tarvitsevat tukea. Samalla he ovat itse valmiita tukemaan kollegoitaan.  

 
Ja sit et se on myös oma verkosto-semmonen tukiryhmä, jolta voi sitte 
hakee apua tai kertoo missä meni hyvin ja missä meni huonosti.  Ja muut 
sitte tukee ja antaa neuvoja ja ohjeita, jos on tarvis. (D) 
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Kuten Ruohotie (2000, 239) toteaa, tiimin jäsenten on opittava esittämään ongelmia, 

jakamaan informaatiota sekä integroimaan uutta tietoa. Haastateltava C:n käsityksen 

perusteella voidaan todeta tiimin oppimista tapahtuvan: 

   

Se tarkoittaa mulle yhteistyötä, joka liittyy tietyllä tavalla työn 
organisointiin, muiden työntekijöitten tukeen tai mun työkavereitten tukeen 
ja sitten tietty ongelmien pohtimiseen ja ratkaisuun. (C) 

 

6.1.3 Tiimityö on työn organisointia 
 

 

Alakategoriat: Opetuksen järjestelytehtäviä 

   Opetuksen suunnittelua ja aikataulutusta 

   Opiskelija-arviointia 

   Yhteisiä pelisääntöjä 

   Lisätyötä 

 

Käsitys tiimityöstä on haastateltaville kokemus mahdollisuudesta organisoida työtä 

yhdessä. Käsitys antaa vaikutelman, että tiimien kokoontumiset ovat hyvin 

informatiivisia, ennalta määrättyjä ja tehokkaita. Käytännössä tiimeillä onkin usein 

valmis esityslista, jonka pohjalta tiimikokous etenee. 

 

Tiimillähän on olemassa toimintasuunnitelma tai sanotaan et semmoset 
tietyt aika selkeetki asiat mitkä sen pitää hoitaa. Ja siellä liittyy ihan näihin 
�opintojen suunnitteluun, ja opsin rakenteluun, tämmösten pelisääntöjen 
luomiseen.  Arviointia tehdään, ne on valmistuvia opiskelijoita niin 
yhdessä..opetuksen järjestelyihin, näitä jaksojen teemojen niIden 
sumplimista, ketä on kenenki kanssa missäki ryhmässä ja tämmöstä ihan 
konkreettista järjestelytehtävää. (B) 
 

 

Vaikka tiimeillä on toimintasuunnitelmat ja tavoitteet työlle, käytännössä kokemus 

tiimityöstä voi olla toinen: 

 

Se, että siitä puuttuu semmonen tietty jämäkkyys elikkä ne asiat tahtoo 
edelleen jäädä hoitamatta vaikka sopimuksista huolimatta.  Tiimien työtä ei 
kaikki ehkä koe niin tärkeenä, et sieltä voi olla esimerkiks välillä ihmisiä 
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pois. Ja sitten mun mielestä liikaa aikaa kuluu siihen että vatkataan 
tommosii � jäädään jauhamaan joitaki semmosia asioita, jotka ei 
välttämättä ole siihen tiimin itse asiassa edes tarkotettuja ja tai siihen 
kokoukseen tai siihen aikaan ja siihen saattaa vierähtää tunti siitä tiimin 
ajasta. Et se on mun mielestä se suurin et se ei toimi tehokkaasti. (B) 

 

Tiimityö tuo lisätyötä, koska opettajien työviikko muodostuu monenlaisista kokouksista 

ja tapaamisista opetustyön lisäksi. Voidaan puhua opettajan työn monikontekstisuudesta 

(ks. Launis & Engeström 1999, 78), joka toisaalta rikastuttaa työtä, mutta toisaalta 

rasittaa työn arkea. Yksittäisen opettajan kokousmäärää kuitenkin säädellään siten, että 

muihin kuin tiimikokouksiin tiimi yleensä valitsee yhden edustajan, joka puolestaan 

raportoi asiat omalle tiimilleen seuraavassa tapaamisessa. Koska työaikaa on käytettävä 

tehokkaasti, voi tiimityö jopa turhauttaa:  

 

�meillä siihen tiimin työhön liittyy paljon informointia ja muuta semmosta 
yleistä elikkä sillä on myös ihan tämmösiä toiminnan kannalta yleisiä 
juttuja, mutta silleen se välillä se tiimi ei organisoi oikeesti sitä opetustyötä 
vaan se on sitten muuta varten. (C) 

 

6.1.4 Tiimityö on johtajuutta 
 

 

Alakategoriat: Tiimit oman työnsä johtajina 

   Vallan ja vastuun jakamista 

   Yhteispäätöksiä ja sitoutumista 

   Vaikuttamista 

   Matalampi hierarkia 

 

Kategoria IV:n Johtajuus � käsityksen alle on kerätty asioita, jotka liitetään johtajuuteen; 

valta, vastuu, työnjako, delegointi ja päätöksenteko. Johtajuutta haastateltavat käsittelevät 

lähinnä tiimin sisäisten vastuukysymysten ja vaikuttamisen kautta. Kuten luvussa 3.1.1 

todetaan, tiimeissä vallan ja samalla myös vastuun tulisi kuulua kaikille tiimin jäsenille. 

Myös haastateltavat ovat samaa mieltä. Tiimin jäsen on vastuussa tiimille, mutta myös 

itselleen. Tiimin toimivuus perustuu yhteisvastuuseen. 

Useimmiten tiimeissä on nimetty tiimijohtaja, jonka pääasialliset tehtävät ja 

vastuualueet eivät Pirneksen (2002, 57) mukaan poikkea muiden tiimin jäsenten 
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tehtävistä. Tiimijohtaja toimii yleensä yhteyshenkilönä muiden tiimien tai organisaation 

johdon välillä ja tiiminsä edustajana. Haastateltava B. kuitenkin kokee tiimijohtajan 

vastuun olevan suurempi kuin muilla tiimin jäsenillä: 

 

�korostuu et mulla on tavallaan ehkä enempi nyt vastuuta 
(koordinaattorina) sen tiimin tämmösestä  toiminnasta ja käytännön tasolla 
ihan sillä tavalla, et jos joku homma ei edisty niin sit se on monesti viime 
kädessä mun tehtävä. (B) 
 

Oppilaitosorganisaation, tiimien ulkopuolista johtamista käsitellään vallanjaon ja 

päätöksenteon näkökulmista. Taloudellinen valta kuuluu oppilaitoksen johdolle, mutta 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tai tiimin sisäiseen työskentelyyn, on yksi 

vallanmuoto, joka näyttää motivoivan opettajia: 

 

Työntekijällä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja tehdä suorastaan 
siis päätöksiä�jos mä ajattelen esimerkiks lähihoitajakoulutusta ja tätä 
meijän oppilaitosta missä mä nytten oon, niin tietenkin tämmönen 
taloudellinen vastuu on sitten siellä varmasti rehtorilla ja 
koulutusjohtajilla. Et meillä ei niinku sellasta mut muuhun työhön ja 
toimintaan on mahdollisuus vaikuttaa. Mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä 
päätöksiä,  et tiimi voi keskenään päättää asioita ja sitten ne niitä asioita 
voidaan viedä ja esitellä johtoryhmässä tai sitten ylemmällekin taholle. (A) 

 

Todellisuus voi kuitenkin olla se, että tiimeillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 

päätöksentekoon tai vaikuttaminen koetaan ns. näennäisvaikuttamisena. Valta suhteessa 

organisaatioon näyttäytyy ongelmallisena: 

 
Sit yks sellanen mikä meillä tavallaan tiimityötä häiritsee on se, et meil on 
aika vähän loppujen lopuks annettu vastuuta tai sanotaan valtaa tehdä 
päätöksiä. Et me saatetaan ehdottaa kyllä jotaki ja niitä kirjataan mut ne 
palloilee ne ehdotukset koulutusjohtajan ja rehtorin välillä ja muiden 
tiimien välillä ja niistei koskaan synny selkeetä päätöstä, että no nyt tästä 
lähtien ruvetaan toimimaan näin. (B) 

 
Sen sijaa tiimin sisäiset valtakysymykset eivät haastattelujen perusteella näytä olevan 

ongelma. Kuten Ruohotie (2000, 239) toteaa, pahin este tiimien reflektiiviselle 

toiminnalle ovat tiimin sisäiset valta-asetelmat. Brooksin (ks. Ruohotie 2000, 239) 

tutkimuksen mukaan tiimit, joissa organisaation johto ei kontrolloi tai poista tiimien 

sisäisiä valtaeroja, ovat ilmapiiriltään huonoja ja toimimattomia. Vaikka haastateltavien 
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omien tiimien toiminnassa löytyy puutteita ja kritisoitavaa, silti ilmapiiri vaikuttaa 

turvalliselta. 

Johtajuus � kategorian mielenkiintoisimpia käsityksiä on kokemus tiimistä oman 

työnsä johtajana. Vaikka käsitys on yhden yksittäisen opettajan käsitys, se myös kuvaa 

yleisesti näkökulmaa, joka haastateltavilla johtajuudesta on: 

 

Tiimi tai tiimit oman työnsä johtajina. Tavallaan ne johtaa sitä oman 
työnsä ja työn suunnittelua. Ja sitten tietenkin ihan yksittäinen opettajakin 
voidaan sitten ajatella niin, et vaikka yhteistyössä ja tiimissä toimitaan niin 
yksittäinen opettajakin kuitenkin sitten on myöskin omalla tavallaan tai saa 
eväitä siihen oman työnsä johtamiseen sitten tiimin kautta. (A) 
 

Ilmaus opettajasta oman työnsä johtajana on voimakas, mutta samalla se kuvastaa 

opettajan käsitystä tiimityön mahdollisuuksista. Tiimissä työskentely ei poista opettajan 

työn itsenäisyyttä ja autonomiaa, vaan antaa siihen tarpeen tullen ideoita, tukea ja luo 

uskoa omaan osaamiseen. 

 

6.1.5 Tiimityö on erilaisia tiimityyppejä 
 
 

Alakategoriat: Yhteisopettajuutta ja projekteja 

   Opiskelija-opettaja � tiimit 

 

Opettajat toivat esille käsityksensä tiimityöstä myös erilaisten tiimityön tekemisen 

tapojen kautta. Kategorisoinnissa ne määriteltiin tiimityötyypeiksi. Yhteisopettajuus 

mainittiin haastatteluissa useamman kerran. Kyseisessä oppilaitoksessa yhteisopettajuutta 

on lisätty viime vuosina ja sitä toteutetaan joko parina tai useamman opettajan 

yhteistyönä.  

 

Kyllähän välillähän se nyt opetus, jokainen hoitaa sen tietopohjansa 
opetuksen itse, mutta onhan tällaista yhteisopettajuutta. (C) 

 

Yhteisopettajuus näyttää olevan myönteinen ilmiö. Se otetaan esille myös myöhemmin 

puhuttaessa tiimityön opettamisesta. Näyttää siltä, että yhteisopettajuus tai yhdessä 

projektien tekeminen koetaan opettajien taholta yhtenä tiimityön mallina. Haastateltava 



 51

B. on haastatelluista ainoa, joka alkuvaiheessa mainitsee myös opiskelijat osana 

tiimityötä: 

Sit mä vielä otin tänne opiskelijoiden ja opettajan toimimisen tiiminä ja se 
nyt ennen kaikkee tulee esiin päättötöissä. Esimerkiksi jos ne on tämmösii 
ennen kaikkee projektityyppisiä, et ne ei voi opiskelijat tavallaan yksinään 
siellä suheerata vaan  siihen tarvitaan se minut mukaan. Ja mahollisesti 
sitten jos ne on toiminnallisia päättötöitä, niin myöskin ne paikan , 
työssäoppimisen paikan , sen vaikka nyt päiväkodin ihmiset, niin sitä 
muodostuu yks semmonen tiimi, joka on erillinen toiminta. (B) 
 

Opettaja-opiskelija � tiimeihin palataan luvussa 6.2, joka käsittelee opettajien käsityksiä 

tiimityön opettamisesta. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että ajatus 

tiimiorganisoidusta koulusta, jossa koko oppilaitos työskentelee tiimimäisesti, on vasta 

hiljalleen leviämässä koulumaailmaan. Opettajien kokemus tiimityöstä on 

opettajayhteisö- tai yksilökeskeistä, johtuen luonnollisesti tiimityön yleistymisestä ensin 

opettajien ja muun henkilöstön kesken. 

 

6.1.6 Tiimityö on muoti-ilmiö 
 

 

Tiimityön kulta-aikaa yritysmaailmassa elettiin 1980- ja 1990-luvulla. Hiljalleen 

tiimityön ideologia alkoi siirtyä myös julkiselle sektorille. Tiimityöstä alkoi ilmestyä 

käytännön oppaita ja konsultit löysivät tiensä myös oppilaitoksiin. Opettajatkin istuivat 

vuosituhannen vaihteessa kuulemassa tiimityön guruja.  Haastatellut opettajat ilmaisivat 

hämmennystä ja toisaalta huvittuneisuutta, joka liittyi alkuvaiheeseen kun tiimityötä 

alettiin tuoda oppilaitokseen. Haastateltava C:n kokemus onkin, että oppilaitosten 

tiimityö lähti liikkeelle muoti-ilmiöstä:  

 

No sehän oli yhteen aikaan muotia, että puhuttiin tiimeistä ja tiimityöstä ja 
just mun mielestähän se niinku kai lähtiki siitä et tiimeissä tehdään se työ. 
(C) 

 

Launis ja Engeström (1999, 73) kritisoivatkin tapaa, jolla muutosten tuomissa 

ongelmatilanteissa syyllistetään yksittäinen työntekijä, ja ratkaisuksi otetaan vaikkapa 

opettajan lähettäminen tiimikoulutukseen. He puhuvat opettajan mahdottomasta 

tehtävästä, jossa yksilö joutuu vastuuseen valtavasta muutosprosessista, jonka itse 

asiassa tulisi olla koko työyhteisön yhteinen missio. Toisaalta taas, jos johto ei uskalla 
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muuttaa ja uudistaa organisaation toimintatapoja työntekijöitten kritiikin pelossa, voivat 

monet tärkeät uudistukset jäädä tekemättä. Vaikka käsityksen tiimityöstä muoti-ilmiönä 

voi nähdä kriittisyytenä, silti haastateltava C:n arkikokemus tiimityöstä on selkeästi 

lisännyt tiimityön arvostamista omassa työssä. 

 

6.2 Opettajien käsityksiä tiimityön opettamisesta 
 

 
Seuraavaksi selvitettiin opettajien käsityksiä siitä, kuka tiimityötä oppilaitoksessa opettaa 

ja millaisin menetelmin. Opettajien käsitykset tiimityön opettamisesta varioivat viidessä 

yläkategoriassa: 

 

Kategoria I:  Opettaja /-t malliesimerkkinä  

Kategoria II:  Opettaja ryhmätyön ohjaajana  

Kategoria III: Opetusmenetelmät tiimityön tukena  

Kategoria IV: Opiskelija � opettaja � tiimi  

Kategoria V:   Ei tiimityöskentelyä oppitunneilla  

 
 

Siirryttäessä keskustelemaan opettamisesta, haastateltavat lähes automaattisesti alkoivat 

pohtia ilmiötä henkilökohtaisemmalla tasolla. Mitä lähemmäs omaa henkilökohtaista 

opetustyötä mentiin, sen suuremmaksi muuttuivat variaatiot käsitysten välillä. 

 

6.2.1 Opettaja malliesimerkkinä 
 

 

Alakategoriat: Tiimityön mainitseminen 

   Esimerkkien kertominen 

   Yhteisopettajuus 

 

Kuten aiemmin on todettu, haastateltavien opettajien oppilaitoksessa yhteisopettajuus on 

yleistynyt ja se näkyy myös opettajien käsityksissä. Jos tiimityötä opetetaan, se on 
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pääsääntöisesti yhdessä toisen opettajan kanssa tehtävää yhteisopetusta. Yhteisopettajuus 

käsittää yhteisen suunnittelun lisäksi myös tuntien toteuttamisen yhdessä 2 � 4 

opettajakollegan kanssa. Opettajat kokevat, että kollegan kanssa esimerkkinä oleminen 

opetusryhmän edessä kertoo opiskelijoille tiimi- ja yhteistyön mahdollisuudesta.  

 
Kokemuksia et mä esimerkiks just erityispedan opettajan kans vedän 
yhteistuntia vaikka liittyen�. Ja sitä kautta varmaan tulee just sitä 
näkökulmaa, et siinä sen asiakkaan kanssa on useempi ihminen. 
Samanlailla ku meitä on siinä luokassa, vähän eri tota aloilta mut 
että�emmä ihan suoraan sanoen mä en niinku koe sitä semmoseks tai 
saanu ehkä tämmöstä valaistusta et mitä se sitte vois olla mun 
henkilökohtasen aineen kautta. (B) 

 

Muutoinkin tiimityön opettaminen tulee omien esimerkkien kautta joko niin, että opettaja 

omilla vaikkapa kommunikaatiotaidoillaan opettaa välillisesti tiimityötä tai hän kertoo 

esimerkkejä työnjaollisista kysymyksistä. 

 

Mähän opetan niin kun�no tiimityötä tietysti ja näitä yleisiä sosiaalisia 
taitojahan mä opetan  jo omalla työskentelytavallani. (C) 

 

Käsitys opettajasta pelkästään malliesimerkkinä, jättää opiskelijalle suuren vastuun 

omasta oppimisestaan. Mielenkiintoinen onkin oppimiskäsitys, joka ehkä 

tiedostamattomasti ohjaa haastateltavien ajattelua. Onko kyseessä behavioristinen 

oppimiskäsitys vai ajatus kokemuksellisesta oppimisesta, jossa oppijan nähdään 

kykenevän aktiivisesti reflektoimaan omaa oppimistaan? Olipa kyse mistä tahansa 

oppimiskäsityksestä, on suuri riski jättää nuori tai aikuinen oppija itse oivaltamaan 

oppimansa. Toisaalta ilmaus voidaan tulkita myös niin, että opettaja voi olla siinä 

käsityksessä, että joku muu on opettanut teoriapohjan esimerkiksi tiimityöstä. 

 

6.2.2 Opettaja ryhmätyön ohjaajana 
 

 

                     Alakategoriat:     Opettaja ryhmätyöskentelyn tarkkailijana ja arvioijana 

                                                 Opettaja tiimityöskentelyn muistuttajana 
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Oman esimerkin lisäksi tiimityön opettaminen toteutuu toimimalla ryhmätyön ohjaajana. 

Käytännössä se tarkoittaa pari- tai ryhmätyön antamista, työskentelyn tarkkailua ja 

lopuksi onnistumisen arviointia.  

 

 
Et haluais jotenki kouluttaa niitä opiskelijoita siihen että ne kykenis 
ryhmässä myös toimimaan ja et siel sais kaikki puheenvuoron ja kaikkia 
kuunneltas ja et tulis mahdollisimman hyvin se kaikkien oma osaaminen 
esille. (D) 

 

Arviointi puolestaan tarkoittaa haastateltavien mielestä ensisijaisesti lopputuloksen 

arvioimista ja siihen suhteutettuna sen arvioimista ovatko kaikki osallistuneet 

työskentelyyn.  

 

Kyl opettaja näkee sitten et miten tiimissä työskennellään ja kuka ei sitoudu 
siihen työskentelyyn ja kuka ei mut sitte ku on iso ryhmä niin sit on 
todella�se on on hankalaa siis sellanen tän tyyppinen arviointi että 
et�siinä on aina, aina kuitenkin sitten saattaa joku päästä livahtaan  siitä 
ryhmästä, niin ettei tajuakkaan et hetkinen että tää opiskelija ei oo 
ollukkaan paikan päällä, paikan päällä ollenkaan että� (A) 

 

Tarvittaessa prosessin aikana opettaja voi puuttua työskentelyyn, ohjata sitä ja muistuttaa 

ryhmätyöhön liittyvistä perusasioista. Tutkija käsittää tämän muistuttamisena työnjaosta 

ja vastuunjakamisesta. 

 

Niin kun mä oon miettiny näitä perus- tai mä puhun ryhmätyötaidoista mitä 
täällä, niin niihin mä oon kyllä aina pyrkiny kiinnittämään huomiota, 
melkeen aina  ku tehdään ryhmätöitä, että ihan sillä  muistuttamisen tarve 
on ilmeinen ainakin näillä alottavilla. (C) 
 

 
Ryhmätöiden teettäminen opiskelijoilla on lisääntynyt jo siitäkin syystä, että 

tuntiresursseja ei ole riittävästi. Toisaalta taas esimerkiksi Helakorpi (2001, 115�119) 

näkee, että tiimiorganisoidussa koulussa joudutaan väistämättä muuttamaan sekä 

opettajan että opiskelijan työviikon rakennetta, jos halutaan lähteä aktivoimaan ja 

motivoimaan oppilaitosyhteisöä. Tiimikoulu ei perustu enää vanhoihin 

oppimiskäsityksiin (esimerkiksi behaviorismi) tai johtamisen tapoihin (esimerkiksi 

taylorismi) vaan ajatukseen siitä, että sekä opettaja että opiskelija voivat olla aktiivisia 

tiedon tuottajia ja muokkaajia. Ryhmätyötä tehtäessä tulee kuitenkin tiedostaa perinteisen 
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ryhmätyön ja tiimityöhön perustuvan yhdessä tekemisen ero. Perinteisessä ryhmätyössä 

tavoitteena on suoriutua mahdollisimman nopeasti tehtävästä ja sitä johtaa yleensä 

ryhmän vahvin jäsen. Tiimityö ei salli nk. �vapaamatkustajia� vaan vastuuttaa kaikki 

tekemään yhdessä ja myös vastaamaan lopputuloksesta yhdessä. Näitä asioita tulisi 

huomioida arvioitaessa ryhmätyön onnistumista. 

 

6.2.3 Opetusmenetelmät tiimityön tukena 
 

 

Opettajat mainitsevat ylätasolla opetusmenetelmien käytöstä tiimityön tukena. 

Varsinaisia esimerkkejä mitä menetelmät käytännössä ovat, on vähän. Menetelmälliset 

mahdollisuudet opettaa tiimityötä tiedostetaan, mutta välttämättä käytännössä omassa 

opetuksessa ne eivät toteudu. 

 

�ja tietysti sitten totta kai munkin tehtävä on käyttää tietynlaisia 
menetelmiä, jotka tukis sitten tämmöstä opiskelijan tiimityötaitojen 
kehittymistä, koska sattuneesta syystä olen tutustunut että 
opetussuunnitelmassakin vaaditaan näitä taitoja. (C) 

 

Kukaan opettajista ei mainitse yhtään todellista yhteistoiminnallista menetelmää, jota 

olisi opetuksessaan käyttänyt tukeakseen tiimityön oppimista. Yksi haastatelluista 

kuitenkin ottaa myös yhteisöllisen oppimisen esiin: 

 

Mut ehkä tämmösissä mind map tyyppisesti ajatellen ehkä jotain tämmösiä 
yhteis�yhteisoppimisen, yhteisöoppimisen ajattelun mukaan, niin kyllä 
sieltä kootaan joskus niitä ajatuksia yhdessä. (B) 
 

Menetelmien vähyys tulee esiin myöhemmin myös kategoriassa �Ei tiimityöskentelyä 

oppitunnilla�. Kaikilla opettajilla ei välttämättä ole menetelmällistä osaamista liittyen 

esimerkiksi ryhmätöiden ohjaamiseen. Oma asenne ryhmätyötä kohtaan voi olla 

perinteinen; annetaan tehtävä, jonka lopputulos � ei prosessi itsessään � ratkaisee. 

Toisaalta taas osa opettajista näyttää rutinoituneen omaan opetustyyliinsä vuosien 

varrella, jolloin uuden menetelmän kokeileminen voi tuntua työläältä. Monipuolisten 

menetelmien käyttäminen opetuksessa voisi kuitenkin hyvin yksinkertaisella tavalla 

ratkaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen sekä opitun arvioinnin. 
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6.2.4 Opiskelija � opettaja � tiimi  
 

 

Tiimityön opettamisen kohdalla opettajat ottavat uudelleen esiin opiskelija � opettaja -

tiimin. Yleisissä käsityksissä kategoria V Erilaisia tiimityömalleja opiskelija � opettaja � 

tiimi varioi selvästi. Vain kaksi haastatelluista mainitsee opettajan ja opiskelijan 

tiimimäisen yhteistyön. Vaikka seuraavassa kategoriassa �Ei tiimityöskentelyä tunnilla� 

nähdään, ettei haastateltava B. koe varsinaisessa tuntityöskentelyssä opettavansa 

tiimityötä, hänen käsityksensä on kuitenkin se, että tiimityö opetuksessa toteutuu 

yhteisissä projekteissa.  

 

Mun mielestä se tulee selvemmin esiin näissä projekteissa et on joku tietty 
tehtävä mikä pitää tehdä tai toiminta ja siihen tavallaan sitten tehdään ne 
tai tehdään toi yhteinen opiskelijoiden ja opettajan niin sanottu tiimi. Se on 
tiimi joka syntyy ja sit se purkautuu. Se kestää vaan sen tietyn projektin tai 
jonkun tapahtuman ajan. (B) 

 

Hän mainitsee esimerkkinä myös Taitaja- eli Skills-kisat: 

 

�tai sitten tää taitajakisat, jotka vasta oli, niin minusta on hyvä esimerkki 
tämmösestä tiimin � tiiminä olosta, että opiskelijat ne kaks, jotka siellä oli 
mukana ja sitten taas minä olin opettajana ja heidän valmentajanaan, niin 
se muodosti oikeestaan semmosen kolmikon � tiimin. (B) 
 

Haastateltava D. puolestaan näkee itsensä ikään kuin opiskelija-opettajatiimin johtajana, 

vaikka ei haluakaan perinteisellä tavalla olla auktoriteetti vaan tasa-arvoinen 

opiskelijoitten kanssa. Hän on tiimin yksi jäsen, joka kuitenkin on enemmän vastuussa 

tavoitteen toteutumisesta kuin muut: 

 

Et jos ajatellaan, että et me oltas yks tiimi ku me ollaan siel luokassa, niin 
mä en haluu mitenkään itteeni� Tietysti siin voi tiimillä voi olla johtaki ja 
mä oon siinä varmaan tiimin johtaja jollain tavalla opettajana, mut et 
semmosta tasa-arvoo et meijän tarkotus nyt on siellä oppia ja saavuttaa 
jotkut tavotteet ja me tehdään se yhdessä. (D) 

 

Tässä kategoriassa syntyy ensimmäistä kertaa mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen 

käsitys opettajan ja opiskelijan muodostamasta tiimistä.  Tiimikirjallisuudessa ja � 

tutkimuksissa ei tämän tyyppistä ideaa tai käytännön kokemusta esitellä. Tiimikoulu 
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perustuu pääasiassa ajatukseen, että opettajilla on omat tiiminsä, jotka suunnittelevat ja 

koordinoivat opetusta. Opiskelijoihin tiimityö ulottuu erilaisten opettajien antamien 

tehtävien ja projektien välityksellä, ja opettajan rooli on enemmän ohjaava ja 

konsultatiivinen (Helakorpi 2001, 135). Haastateltava B:n esittämät käytännön 

yhteistyömuodot opiskelijoitten kanssa kuten edellä mainitut yhteiset projektit, Taitaja-

kisoihin valmentautuminen ja työssäoppimisen kolmikanta-periaate, ovat erinomaisia 

esimerkkejä luonnollisesta opettaja-opiskelija � tiimityöstä. 

 

6.2.5 Ei tiimityöskentelyä oppitunneilla 
 

 

Jotkut haastateltavat tuovat suoraan esille sen, että omassa luokkaopetuksessa tiimityö ei 

varsinaisesti toteudu. Tässä kategoriassa näkyy ehkä selvimmin Niikonkin (2003, 28) 

mainitsema todellisuuden ja käsitysten vastaamattomuus. Esimerkiksi haastateltava A:n 

käsitys tiimityöstä on positiivinen � lähes idealistinen. Hänen käsityksenä on, että 

työelämä vaatii tiimityötä eikä salli yksinäisiä susia. Lisäksi hänen mielestään kaikkien 

opettajien tulee opettaa tiimityötä koulussa, vaikka hänen omassa opetuksessa se ei 

toistaiseksi vielä toteudukaan: 

 

Emmä hirveen paljon omassa � kyl mä tietenkin niin, mut ei sitä kovin 
paljon omassa opetuksessa erikseen sano�tai jotenki ilmaista� tai pitäis 
perustella tarkemmin sen (tiimityön) merkitys opiskelijoille �motivoituis 
paremmin�huomattavasti tarkemmin perustella. (A) 
 

Myös haastateltava B. ei näe yhteyttä oman tiimityön opettamisen ja yleisten  tiimityö-

käsitystensä välillä. Aiemmin hän on maininnut opettajien parityöskentelyn luokan 

edessä yhtenä tiimityön mallina, mutta opiskelijoitten parityö ei hänen mielestään ole 

tiimityötä: 

 
Jotenki se tuntuu, että mä aika paljon käytän�käytän tota parityöskentelyä. 
Se nyt ei mun mielestä hirveesti ole sitten oikeen varsinaista tiimiä. Se on 
enemmän tämmönen parin, parin päätös. (B) 

 
Hän myöntää, ettei tiimimäinen työskentely toteudu hänen omilla oppitunneillaan. 

Toisaalta taas hän on aiemmin maininnut yhteiset projektit opiskelijoitten kanssa ja 

kokee ne osana tiimityötä ja sen opettamista. 
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Mut että miten mä sitten täällä koululla sinänsä ihan näissä käytännön 
harjotuksissa tai muissa, niin hirveen huonosti mä sen otan. Et mä en 
en..oo tottunu käyttämään draamaa esimerkiks tai tämmösiä keissejä mä 
saatan käyttää, mut et neki on monesti semmosia yksilökeissejä et 
lähihoitaja hoitaa sitä asiakasta. (B) 

 

Kuten kategoriassa �Opetusmenetelmät tiimityön tukena� todetaan, opettajien tuntuu 

olevan helpompaa pitäytyä tutuissa ja vuosien opetustyön aikana rutiineiksi 

muodostuneissa menetelmissä. Tämä kategoria osoittaa myös, että herättämällä 

keskustelua jostakin ilmiöstä, opettaja voi tiedostaa oman opetuksensa vahvuudet ja 

heikkoudet. Tiimikokouksissa tulisikin olla aikaa myös pohtia omaa opetustyötään. 

Haastateltavien oppilaitoksessa on panostettu yhteisopettajuuteen, jossa yhteissuunnittelu 

ja kollegan työn seuraaminen luokkatilanteessa tuo varmasti myös ideoita yksittäisen 

opettajan työhön. 

 

6.3 Opettajien käsityksiä tiimityön oppimisesta 
 
 

Tutkimuksessa selvitettiin myös opettajien käsityksiä lähihoitajaopiskelijoitten tiimityön 

oppimisesta. Käsitys tiimityön oppimisesta varioi sen suhteen missä tiimityötä opitaan, 

miten sitä opitaan ja kenen tehtävä sitä on opettaa. Käsitys jakaantui neljään 

yläkategoriatasoon: 

 

Kategoria I:   Tiimityö opitaan koulussa  

Kategoria II:  Tiimityö opitaan työssäoppimispaikalla  

Kategoria III: Yksi tapa oppia  

Kategoria IV: Teoriaperusta kasvatustieteessä ja     

                                            psykologiassa 
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6.3.1 Tiimityö opitaan koulussa 
 

 

Alakategoriat: Aktiiviset opetusmenetelmät 

   Opiskelijan ohjaaminen reflektointiin 

   Puuttuvat yhteistyöperinteet 

 

Kaikilla opettajilla on käsitys, että tiimityötä opitaan koulussa. Tiimityön teoreettinen 

perusta pitäisi heidän mielestään oppia koulussa, jonka jälkeen opiskelija voi kokeilla 

teoriaa käytännössä työssäoppimisessa.  

 

�ei se oikeestaan auta viideks viikkoo menee käytäntöön niin sit on 
tiimityötä. Kyl se pohja täytyy tietää koululta ja tavallaan osata se malli et 
miten tehdään yhdessä. (D) 

 

Parhaiten tiimityötä opitaan käyttämällä opetustilanteissa monipuolisia menetelmiä, jotka 

kehittävät opiskelijan yhteistyötaitoja. Lisäksi opettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa 

reflektointitaitojen kehittymisessä. Reflektointitaito puolestaan hyödyttää myöhemmin 

työssäoppimisjaksolla.  

 

�plus sitte tietysti erilaisten aktiivisten toiminnallisten opetusmenetelmien 
kautta pitää opettaa ja siinä tietysti opettajien pitää pystyä ohjaamaan että 
opiskelijat näkee mitkä on tärkeitä taitoja ja myöskin oppilaat näkevät 
missä opiskelijoilla itsellään on parantamista. (C) 

 

Yksi opettajista näkee tiimityön opettamisen koulussa tärkeäksi, mutta samaan aikaan 

suhtautuu varauksellisesti opiskelijoitten todelliseen tilanteeseen, kuten kategoriassa II 

�Tiimityö opitaan työssäoppimispaikalla� esille tuleva esimerkki osoittaa. 

 

� et voi alottaa  semmosen tavallaan jo opiskelun aikana miettimisen et 
mitä se yhdessä tekeminen on. Mut ei meillä ole sen tyyppisiä perinteitä et 
ois muiden alojen ihmisiä ja tehtäis asiakkaan � no ehkä näissä 
projekteissa ne on tainnu joskus tehä jonku kauneusalan kanssa jotain 
vanhusten hyvänolon päivää � se vois olla tän tyyppinen kokemus. (B) 
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Luvussa 6.2 esiteltiin opettajien käsityksiä tiimityön opettamisesta oppilaitoksessa. 

Kategoria �Tiimityö opitaan koulussa� vahvistaa edelleen opettajien käsitystä siitä, että 

koulun on annettava teoreettinen perusta opittaville asioille, tässä tapauksessa tiimityölle. 

Tässä kategoriassa opettajat tarkastelivat lähihoitajan oppimista jälleen yleisemmästä 

näkökulmasta. He eivät ottaneet kantaa siihen, ovatko he itse niitä opettajia, joille vastuu 

teorian opettamisesta kuuluu.  

 

6.3.2 Tiimityö opitaan työssäoppimispaikalla 
 
 

Alakategoriat: Mallioppimista 

   Osallisuutta 

 

Käsitys tiimityön oppimisesta työssäoppimispaikoilla saa vahvemman painotuksen kuin 

oppiminen koulussa vaikka kaikki haastateltavat mainitsevat molemmat tärkeiksi 

paikoiksi oppia tiimityötä. Opettajien kokemus on, että työssäoppimisjaksoilla opiskelija 

joutuu pakostakin tilanteisiin, jotka vaativat tiimityötaitoja ja kykyä yhteistyöhön. 

 

Tietenki koulussa ja työelämässä ja�no työelämässä, mitä se on muuta ku 
tiimityötä. Sitähän se on tiimityötä jos ajatellaan nimenomaan 
terveydenhuollon kenttiä tai jotain terveyskeskusvuodeosastoa, niin sehän 
on pelkkää tiimityötähän se on että..tuo työelämä varmasti opettaa mut kyl 
koulussa pitäs opettaa myöskin. (A) 

 

Opettajien mielestä opiskelijat saavat pääsääntöisesti hyvää palautetta omista taidoistaan 

selviytyä työelämän haasteista. Jotkut opiskelijat saattavat olla hiljaisempia, mutta 

mallioppimisen kautta myös heillä on mahdollisuus oppia tiimityötä ja osallistua siihen 

enemmän tai vähemmän aktiivisesti.  

 

Siellähän (työssäoppimispaikalla) mun mielestä sitten tapahtuu tätä 
mallioppimista elikkä opiskelijat opiskelee, ne tulee siinä kun he on 
työskentelee, on osana sitä organisaatiota ja heillä onki yleensä ohjausta ja 
työskentelee muitten kanssa. Siinä he oppii mallioppimisena. Tietysti jos 
opiskelija tietosesti pystyy kiinnittämään niihin asioihin siellä työssä 
oppimispaikalla huomiota, niin sillonhan hän pystyy oppimaan ja 
huomaamaan mikä on tärkeätä ja mikä ei. (C) 
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Opettajien käsityksissä tiimityön oppimisesta tulee jälleen esille ideaalitilanteen ja 

käytännön vastaamattomuus: 

 
Joo kyllä mä luulen pitkälti, että se on niiden työssäoppimispaikkojen 
ansiota. Et aika pessimistisesti ajattelen, että ne olis hirveesti sitä täällä 
koulussa oppinu. Et kyllä se on jos se on siinä työpaikassa tapana niin ne 
vähitell..ne pakostakin ne opiskelijat joutuu siihen mukaan. Siellä 
kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen, kirjaamiseen, tiedottamiseen, ne 
tutustuu eri ammattiryhmiin, ne istuu mahdollisesti --
suunnittelukokouksissa. Että kyllä mä luulen se semmonen elävä ymmärrys 
siitä mitä se oikeestaan laajimmillaan voi olla, kyl se tulee sieltä 
työssäoppimisen paikasta. (B) 

 

Työssäoppimisjaksot ovat perinteisestikin olleet niitä paikkoja, joissa opiskelija pääsee 

käytännössä kokeilemaan koulussa saamaansa teoriaperustaa. Kategoria antaa melko 

pessimistisen kuvan siitä, että opiskelijalla olisi hyvät tai edes välttävät tiedot tiimityöstä 

lähtiessään työssäoppimisjaksolle. Opettajat luottavat siihen, että työelämä opettaa 

puuttuvat taidot. Tässä syntyykin ristiriita eri käsitysten välillä: toisaalta tiedostetaan 

teoriaopetuksen tarve, toisaalta ollaan tyytyväisiä, että joku muu hoitaa opettamisen. 

Tässä tapauksessa käytännön työelämä täydentää puuttuvat tiedot ja taidot. Nykyisessä 

koulutuspolitiikassa painottuu työssäoppiminen sekä osaamisen todentaminen näytöin 

työpaikalla. Myös nuorisoasteen tutkintoja tullaan jatkossa arvioimaan näyttöjen 

perusteella. Se ei silti poista teoriaopetuksen merkitystä, eikä myöskään sitä tosiasiaa, 

että harva on synnynnäinen lahjakkuus yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa. 

 

6.3.3 Yksi tapa oppia 
 
 

Alakategoriat: Kaikkien opettajien tehtävä opettaa 

 

Käsitys siitä, kenen tehtävä tiimityötä on koulussa opettaa, jakautuu selvästi kahtia. 

Haastateltavien A ja D mielestä ei ole yhtä ainutta tapaa opettaa tai tehdä asioita. Heidän 

mielestään kuka tahansa opettaja voi omassa opetuksessaan opettaa tai kertoa tiimityöstä. 

Tilanne ja opetettava aihe ratkaisevat menetelmällisen valinnan. 
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Voi olla joitaki aineita joissa yksilötyöskentely on paras, mutta kyl mä 
luulen että ammattiaineissa niin aika paljon kaikille se sopii. Et ei tietysti 
koko aikaa, mutta se on yks malli toimia ja oppia. (D) 

 
Haastateltava A:n käsitys puolestaan tukee luvussa 6.2. esiin tulleita käsityksiä 

opettamista. Vaikka konteksti ja tarpeet ratkaisevat aina kulloisenkin menetelmän, silti 

tiimityön opettamista ei tule unohtaa. Kuten haastateltava A. itse aiemmin totesi, 

työelämä vaatii hyviä tiimityötaitoja. 

  

�Et kaikki opettajat omalla tavallaan opettaa sitä. Ei tietenkään, ei se riitä 
pelkästään, että joku tietty opettaja, oppimaan oppimisen opettaja opettaa 
muutaman tunnin et miten työskennellään tiimeissä. Kyl sitä pitää niinku 
opiskella. Tiimityötä pitää opiskella jatkuvasti. (A) 
 

Tämä kategoria tuo vahvistusta sille, että tiimityön ei tarvitse olla erillinen oppiaine tai 

opintokokonaisuus vaan tiimityön periaatteita voi soveltaa monissa eri tilanteissa ja 

oppiaineissa. Opettaja voi tietoisesti valita opetuksessaan menetelmiä, jotka tukevat 

tiimityön oppimista. Helakorven (2001, 116�118) tiimikoulu-mallissa opetuksen 

informatiivinen, teoreettinen perusta annetaan suurryhmäopetuksena, josta voivat 

esimerkiksi tutkitussa oppilaitoksessa vastata 2 � 4 opettajaa yhdessä. Suurryhmä voi 

käsittää useita opiskelijaryhmiä yhdessä. Sen jälkeen siirrytään pienryhmäopetukseen, 

jossa opettaja toimii aluksi ohjaajana ja opiskelijoitten tukena. Kooltaan se voi vastata 

normaaliluokkaa, joka tarvittaessa jaetaan esimerkiksi viiden hengen pienempiin 

ryhmiin. Tässä vaiheessa voidaan erityisesti keskittyä harjoittelemaan ryhmätyötaitoja. 

Kun pienryhmät alkavat toimia itsenäisemmin, opettajan rooli muuttuu yhä enemmän 

opiskelijan tukijaksi ja ohjaajaksi. Tällöin opettajalla on myös enemmän aikaa keskittyä 

opiskelijoihin yksilöinä. Tiimikoulu-malli sisältää itsessään myös perinteisen tavan tehdä 

opetustyötä, mutta sen pääpaino on pienryhmissä, jossa opiskelijat harjoittelevat 

yhteistyötä, yhteisvastuuta ja ongelmanratkaisua.  
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6.3.4 Teoriaperusta kasvatustieteessä ja psykologiassa 
 
 

Alakategoriat: Oppimaan oppiminen perehdyttää tiimityöhön 

 

Haastateltavien B. ja C. mielestä tiimityön oppimisen teoreettinen perusta luodaan 

kasvatustieteen tai psykologian opettajan toimesta. Seuraava käsitys tiimityön 

opettamisesta vahvistaa käsitystä siitä, että joidenkin opettajien mielestä on parempi, että 

tiimityötä opitaan alan asiantuntijoiden toimesta.  

 

Varmaan se teoriaperusta niin kyllähän se joko kasvatustieteistä tulee tai 
sitten psykologiasta. Vois ajatella, et kyllähän sielläki tietysti tälläset 
ryhmätyöt ja yhdessä tekemiset korostuu. (B) 
 

 
Haastateltava C. on aiemmin todennut itse toimivansa enemmän malliesimerkkinä 

tiimityön opettamisessa, mutta hänen käsityksensä on, että varsinainen tiimityön 

opettaminen kuuluu esimerkiksi kasvatustieteen sisältöihin: 

 
No niitähän vois olla ja pitäiski olla mun mielestä ihan joillaki 
oppisisältöinä. Onko sitten vaikka siinä alussa oppimaan oppimisen 
yhteydessä ja sitten aina joittenki sopivin väliajoin. Sitten ihan 
peruskäyttäytymisasioitten hoitamista, että on puhelimessa toimimista ja 
tällasta� (C) 
 

Oppilaitoksen opetussuunnitelmassa (2004 - 2005) uusien opiskelijoitten opinnot 

alkavatkin teemalla �Oppiminen ja vuorovaikutustaidot�, joka sisältyy �Kasvun 

tukeminen ja ohjaus� � opintokokonaisuuteen. Opintoihin sisältyy alkuvaiheessa yksi 

opintoviikko kasvatustieteitä ja yksi opintoviikko psykologiaa, joissa käsitellään ryhmä-, 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Myöhemmin kaikki opintokokonaisuudesta vastaavat 

opettajat arvioivat muun muassa opiskelijan vuorovaikutus-, viestintä-, yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Kuten opettajat toteavat, tiimissä työskentely on yksi tapa oppia 

asioita ja tiiminä onnistuminen vain yksi tapa arvioida opiskelijan vuorovaikutus- ja 

yhteistyöasioita. Silti kaikkien opettajien tehtävä on arvioida kyseisiä taitoja, joten jos 

omassa opetuksessa tiimityötä ei käytetä, kuinka em. taitoja voidaan luotettavasti 

arvioida? 
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6.4 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata erään opettajaryhmän käsityksiä 

tiimityöstä. Kuten aiemmin todettiin, fenomenografisen tutkimuksen pääasiallinen 

tarkoitus ei kuitenkaan ole löytää ihmisten käsityksistä pelkkiä yhteneväisyyksiä vaan 

myös laadullisia eroja. Mielenkiinto piilee juuri siinä; tiimityön onnistuminen riippuu 

usein siitä, ovatko tiimin jäsenillä yhteneväiset käsitykset ensinnäkin siitä, mitä tiimityö 

on, ja sen jälkeen yhteinen käsitys tiimityön tavoitteista ja merkityksestä omalle työlle. 

Jos tiimimäinen työskentely on organisaatiossa vallitseva toimintatapa, on tärkeää, että 

tiimityön perusasioista, kuten mitä ollaan tekemässä ja miksi, on kaikilla selkeä yhteinen 

käsitys. 

Tutkimuksessa nousee esiin joukko opettajia, joilla on käsitteellisellä tasolla melko 

yhtenäiset käsitykset tiimityöstä. Jos he käytännössä olisivat yksi tiimi, heillä olisi hyvät 

valmiudet yhdessä kehittää omaa henkilökohtaista työtään sekä omaa ja yhteistä 

opetustyötä. Tuloksissa näkyykin tutkitun ryhmän useamman vuoden kokemus 

tiimimäisestä työskentelystä joko tässä tai aiemmassa työpaikassa. Tutkitun 

opettajaryhmän kokemuksista heijastuu kuitenkin myös se, että siirryttäessä ylätason 

tiimityökäsityksistä lähemmäs konkretiaa, käsitykset varioivat enemmän. Kuten Niikko 

(2003, 28) siteeraten Mäkisaloa ja Kinnusta toteaa, ihmisten käsitysten ja todellisen 

arkitoiminnan välillä ei välttämättä ole suoraa yhteyttä. Ihmisellä saattaa olla ilmiöstä 

tietty käsitys huolimatta siitä, toimiiko hän käytännössä oman käsityksensä mukaisesti 

vai ei. Tässä tutkimuksessa se tuli erityisesti näkyviin puhuttaessa tiimityön opettamisen 

ja oppimisen suhteesta. Ideaali on, että tiimityötä opitaan ja opetetaan jo opiskeluaikana, 

mutta käytännössä yksittäinen opettaja ei tiimityötä välttämättä opeta. 

Tämä tutkimus tuotti ikään kuin kolme kokonaisuutta. Opettajat lähtivät 

automaattisesti miettimään tiimityötä olemassa olevien opettajatiimien kautta. Tutkijan ei 

tarvinnut rajata näkökulmaa. Yleiset käsitykset tiimityöstä koskivat pääsääntöisesti 

kokemuksia, joita heille oli kertynyt toiminnasta oman opettajatiimin jäsenenä. 

Ainoastaan yksi opettaja otti alkuvaiheessa puheeksi opiskelijat ja tiimityön. Toinen 

kokonaisuus syntyi käsityksistä tiimityön opettamisesta. Opetuksen pohtiminen muutti 

keskustelun hyvin henkilökohtaiselle tasolle, joka tuotti jopa kriittisiä käsityksiä liittyen 

omaan opetukseen. Kolmas kokonaisuus oli opiskelijoitten oppimisen pohtiminen ja siitä 
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syntyneet käsitykset. Tuloksia voidaan kuitenkin tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

opettajan henkilökohtainen tiimin jäsenyys ja sen vaikutus omaan työhön sekä 

opiskelijan � tulevan lähihoitajan � tiimityö.  

Tutkitun opettajaryhmän käsitys yhteistyöstä kertoo tiimin jäsenten kokemuksesta 

reflektiivisen dialogin mahdollisuuteen kollegoiden kanssa. Käsityksestä heijastuu 

kokemus avoimesta keskusteluilmapiiristä, jossa yksittäinen opettaja voi kertoa työhön 

liittyvistä ongelmista ja hakea ratkaisua yhdessä tiimiläisten kanssa. Toisaalta syntyy 

myös ristiriita asiantuntijuus- ja yhteistyö � käsitysten välillä. Haastattelujen perusteella 

jää se kuva, että yhteistyö sisältää ratkaisun hakemista keskustelemalla opiskelijan ja 

opettajan välisistä ongelmista yhdessä kollegoiden kanssa, mutta ei välttämättä 

esimerkiksi opetusmenetelmistä keskustelua. Epäselväksi jää, kuinka paljon opettajat 

antavat toisilleen ideoita ja vinkkejä tai kuinka paljon he niitä kollegoilta avoimesti 

pyytävät.  

Käsitys työn organisoinnista kertoo työn tehokkuudesta tai sen tavoittelemisesta. 

Tiimikokoukset koetaan lisätyönä eikä niihin välttämättä haluta sitoutua. 

Tiimikokoukseen saavutaankin usein niin kuin mihin tahansa kokoukseen. Osalle 

opettajista tiimikokous on paikka, johon tiimit kokoontuvat ennalta määrättyjen tehtävien 

pariin. Tutkimuksessa jää epäselväksi kuinka suuri osa tiimien työstä on arkirutiinien 

täyttämää � kuten eräs haastateltavista kuvaa, tiimin kokoontumisen rooli on pitkälle 

informoiva � ja kuinka paljon tilaa jää vapaalle keskustelulle ja työn kehittämiselle, 

mahdollisesti myös innovoinnille. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että osalle 

opettajista tiimikokous on pelkkä informaation jakamisen ja saamisen paikka. Koska 

käsitykset tiimityöstä tässä suhteessa varioivat, olisi tärkeä aika ajoin keskustella 

tiimityön tarkoituksesta. On täysin hyväksyttävää (ja toivottavaa) sopia omassa 

organisaatiossa tiimien keskeisimmistä tehtävistä. Koska opettajat ja tiimien 

kokoonpanot saattavat vaihtua, on hyvä kerrata pelisäännöt ja tarvittaessa myös muuttaa 

niitä. Jos tiimit saavat oppilaitoksen johdolta melko vapaat valtuudet omien 

tiimikohtaisten toimintasuunnitelmien tekemiseen, voi tiimi sisäisesti sopia myös 

ylimääräisistä tavoitteista toiminnalleen. Johto voi esimerkiksi määritellä tiimien ensi 

sijaiseksi tehtäväksi johtoryhmältä tulevan tiedon välittämisen ja niistä keskustelemisen. 

Halutessaan tiimi voi omien resurssien puitteissa päättää käyttääkö se tiimikokousaikaa 

myös työn kehittämiskeskusteluihin. 
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Tiimityön opettamisessa ja oppimisessa käsitysten variaatio lisääntyi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajien mielestä tiimityön teoreettinen perusta tulee 

opettaa koulussa, jonka jälkeen opiskelijan on helpompi siirtyä käytännössä kokeilemaan 

teoriassa opittuja asioita työssäoppimispaikkaan. Opettajien mielestä tiimityöhön, kuten 

muihinkin koulussa opittaviin asioihin, liittyy kyky reflektoida oppimaansa. Tässä 

tutkimuksessa reflektointitaitoa tulee tarkastella sekä opiskelijoitten että opettajien 

näkökulmasta. Kyky reflektoida on niin opiskelijoitten kuin opettajienkin ammatillisen 

kehittymisen yksi perusedellytys. Mezirow (1991, 104�106) määrittelee reflektio � 

käsitteen prosessiksi, jossa ihminen kriittisesti arvioi aikaansaannoksiaan, tulkitsee niitä 

ja antaa kokemuksilleen merkityksen. Mezirow kuitenkin korostaa, että reflektointi on 

enemmän kuin vain omista kokemuksista tietoiseksi tulemista. Hän jakaa reflektion 

prosessin arviointiin ja edellytysten arviointiin. Prosessin reflektointi vaatii kriittistä 

suhtautumista sitä kohtaan miten ymmärrämme, ajattelemme, tunnemme tai toimimme. 

Edellytysten arviointi puolestaan vaatii tietoisuutta ja kriittisyyttä niitä syitä kohta, miksi 

toimimme niin kuin toimimme. Itsereflektiosta on myös puhuttu �peiliin katsomisena�. 

Kuitenkaan pelkkä itsereflektio ei riitä, vaan organisaation on tarjottava tilanteita, joissa 

reflektointi yhdessä muiden kanssa on mahdollista. Vasta omien henkilökohtaisten 

käsitysten suhteuttaminen toisten käsityksiin voi johtaa uuden oppimiseen ja 

oivaltamiseen. (Vanhalakka-Ruoho, 1999.)  

Tutkimuksessa suurin ristiriita opettamisen ja oppimisen käsityksen välillä syntyy, 

kun tarkastellaan opettajien käsityksiä siitä, kenen tiimityötä tulisi opettaa. Vaikka koulu 

on opettajien mielestä luonnollinen tiimityön oppimisen paikka, nähdään 

työssäoppimisjaksot kuitenkin paikoiksi, joissa todellinen oppiminen tapahtuu. 

Työpaikoilla ei välttämättä varsinaisesti tiimityötä opeta kukaan, vaan taidot opitaan 

mallioppimisen avulla. Jos oppilaitoksessa opetetaan tiimityön teoreettinen pohja, niin 

kuka sen sitten opettaa? Tutkimuksen mukaan kaikki opettajat opettavat � tavalla tai 

toisella. Joku opettaa tietoisesti teoriaa ja menetelmiä, joku taas toimii itse mallina. 

Näyttää kuitenkin siltä, että osa opettajista jää ikään kuin toivomaan, että oma ääneen 

lausumaton esimerkki johtaa jonkin taidon oppimiseen. Mallioppiminen edellyttää 

aiemmin mainittua reflektointikykyä- ja taitoa, jota ei kuitenkaan opita harjoittelematta. 

Opettajien käsityksistä heijastuu silti enemmän halu opettaa tiimityötä kuin haluttomuus 

siihen. Ne opettajat, jotka eivät omassa opetuksessa käytä esimerkiksi 

yhteistoiminnallisia menetelmiä, tarvitsevat ennemminkin ohjausta uusien menetelmien 
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käyttöön. Lisäksi he tarvitsevat tietoista ohjausta siihen, missä tilanteissa tiimityö on 

hyödyllistä tai miten tiimityötä voi opettaa omalle oppiaineelleen luontaisissa tilanteissa.  

Kallioinen (2003) esittelee nk. vertaisvalmentamista (peer coaching) yhtenä 

mahdollisuutena tukea opettajien ammatillista kehittymistä. Vertaisvalmentamisessa on 

Bergenin ja Engelenin mukaan (Kallioinen 2003, 48) kysymys yhteistoiminnan ja tuen 

muodosta, jonka tavoitteena on ammatillinen kehittyminen. Kehittyminen tapahtuu 

kokemuksen, reflektion, ammatillisten ideoitten vaihtamisen ja ongelman ratkaisun 

kautta. Vertaisvalmennuksessa kaksi tai useampi kollega yhdessä keskustellen pyrkii 

reflektoimaan omia käytäntöjään sekä saavuttamaan, lisäämään ja kehittämään taitojaan, 

vaihtamaan ideoita, opettamaan toinen toistaan, tekemään luokassa toimintatutkimusta ja 

ratkomaan työpaikalla esiin tulleita ongelmia. Tiimit voisivatkin pääsääntöisesti toimia 

valmentamisen areenoina, eivät niinkään johdolta tulevien asioitten tiedottamispaikkana. 

Johtoryhmältä tulevan informaation voisi jakaa viikoittain tai harvemmin tapahtuvissa 

koko opettajakunnan yhteisissä palavereissa. Tällöin tiimityön tehtävänä olisi enemmän 

opettajan osaamisen kehittäminen ja sitä kautta yhteistyön kehittäminen. Tutkimusten 

mukaan tiimityön onnistumisen yksi edellytys oppilaitoksissa on se, että opettajat itse 

saavat olla päättämässä ja innovoimassa oman työn kehittämisen kohteita, eivätkä 

niinkään suorita vain ylhäältä annettuja kehittämistehtäviä (Mäntylä 2002, Willman 

2001). Kehittämistehtävien tulee kuitenkin olla linjassa organisaation strategian kanssa.  

Tässä tutkimuksessa on jonkin verran sivuttu oppilaitosorganisaation johtamista ja 

tiimityön johtamista. Tämä tutkimus vahvistaa edelleen johtamisen merkityksen 

organisaatiorakenteesta riippumatta. Vaikka tiimiorganisaatiossa tavoitteena on madaltaa 

hierarkiaa, saada joustavuutta ja ennen kaikkea osallistaa työntekijät antamalla heille 

tasa-arvoisempi asema suunnittelussa, innovoinnissa, toiminnan toteutuksessa sekä 

päätöksenteossa, ei se silti poista johtamisen merkitystä. Sama koskee oppilaitoksia, 

joissa opettajien ja yhä useammin myös opiskelijoitten työ on siirtynyt tiimimäisempään 

muotoon. Oppilaitoksen johdon merkitys korostuu erityisesti alkuvaiheessa, jolloin 

yhdessä käydään läpi sitä arvopohjaa, joka tiimityötäkin ohjaa. Samoin 

oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma tulee käydä yhdessä keskustellen läpi, ja pohtia 

mitä opiskelijoille asetetut tavoitteet tarkoittavat käytännössä opettajan työssä, joka 

ohjaa, opettaa ja arvioi oppimista. Johdon interventiota tarvitaan myös aika ajoin 

tarkistamaan tiimien työskentelyn perusta ja suunta. Vaikka oppilaitoksessa tiimityö 

saakin vakiintuneen aseman vuosien varrella, ja opettajatiimit toimivat hyvin itsenäisesti, 
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ei se silti poista sitä tosiasiaa, että myös tiimit tarvitset kannustusta ja tukea � aivan kuten 

yksittäinen työntekijä. Samanlaisiin johtopäätöksiin tulee myös Pirnes (2002), joka on 

tutkinut organisaatioiden tiimiytymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä suhteessa tiimin 

jäsenten ja esimiesten arvoihin, rooleihin ja käyttäytymiseen. Hän havaitsi, että 

tiimiytymispäätöksen tekee yleensä organisaation johto, mutta keskustelu 

tiimikulttuurista ei ole riittävää. Pirnes (emt. 119) huomasi, että tiimien jäsenten ja 

johtajien roolit ja vastuunjako olivat keskeisessä asemassa, mutta käsitykset niistä 

vaihtelivat. Pirnes (emt. 126) toteaa myös, että tiimillä voi olla halua itsejohtoisuuteen, 

muttei välttämättä kykyä siihen. Tämän vuoksi tiimi tarvitsee johtajan tai esimiehen apua 

kehittyäkseen. 

Willman (2001) suhtautuu oman tutkimuksensa yhteenvedossa lähes pessimistisesti 

tiimityöhön oppilaitoksessa. Hänen mukaansa tiimityöteoriat - ja tutkimukset eivät näytä 

sopivan yhteen opettajien edustamien käsitysten kanssa. Oman tutkimukseni perusteella, 

jota myös Mäntylän (2002) tutkimus tukee, voidaan tehdä se johtopäätös, että tiimityöllä 

on hyvät edellytykset onnistua ja toimia yhdenlaisena yhteistyömuotona myös 

koulumaailmassa. Haastateltujen kaltaisessa työyhteisössä, joka on tottunut tiimimäiseen 

työskentelyyn, on erinomaiset mahdollisuudet kehittää niin oppilaitosta kuin omaakin 

työtä tiimityön avulla. Tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien käsitykset 

poikkesivat yllättävän vähän tiimityön teorioista. Ristiriita syntyy helposti siitä, että 

käsitykset ovat usein muuta kuin arkitodellisuus. Se voitiin todeta myös näiden 

haastattelujen perusteella. Usein opettajat esittivät toivetiloja, eivät niinkään todellista 

tilannetta.  

Ehkä yksi syy Willmanin pessimismiin johtuu siitä, että tiimityön ei ymmärretä 

vaativan aikaa. Kohdattaessa ensimmäisiä vaikeuksia tai käsitysten ja kokemusten 

erilaisuutta tiimityötä aloitettaessa, on syytä pysähtyä ja vielä kerran tarkistaa tavoitteet 

ja yhdessä toimimisen periaatteet. Oppilaitos voi sanoa kuitenkin olevansa jo pitkällä 

tiimityössä, kun opettajien käsitykset tiimityöstä ovat peruslähtökohdiltaan positiivisia, 

mutta samaan aikaan rakentavasti kriittisiä. Koko oppilaitosyhteisö mukaan lukien 

opettajat, johto, muun henkilökunta sekä opiskelijat voivat yhdessä tehdä tiimityön 

näkyväksi. Tämä tapahtuu parhaiten keskustelemalla siitä, miten ihanteet ja toivetilat 

käytännössä toteutetaan. 
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7. POHDINTA 
 

 

 

Kiinnostukseni tiimityötä kohtaan syntyi ensimmäisen kerran 1990-luvun alkupuolella 

opiskellessani lastentarhanopettajaksi ja ollessani harjoittelemassa päiväkodissa. 

Päivähoidossa oli yhä enenevässä määrin siirrytty hierarkkisesta johtaja-opettaja-hoitaja-

apulainen � asetelmasta tiimimäiseen työskentelyyn. Tänä päivänä tiimin muodostavat 

yleensä työparina toimiva lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, jotka yhdessä 

suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa. Kiinnostus aikuisten tiimityötä kohtaan alkoi 

kuitenkin tutustumisesta ensin lasten �tiimityöhön� eli yhteistoiminnalliseen oppimiseen, 

ja myöhemmin olin itse usean vuoden ajan aktivoimassa lasten pienryhmätyöskentelyä. 

Innostuin tarkkailemaan ja kehittämään tiimityötä myös niissä aikuisten työyhteisöissä, 

joissa varhaiskasvatuksen parissa toimin. 

Päiväkotiuran jälkeen siirryin työskentelemään ammatilliseen koulutukseen 

opettamaan lähihoitajaopiskelijoille kasvatustieteitä. Minulla oli vahva 

varhaiskasvatuksen osaaminen sekä tietoisuus päivähoitotyön ammattitaitovaatimuksista, 

johon liittyi muun muassa vaatimus tiimityön osaamisesta. Oppilaitoksessa koko 

henkilökunta oli tiimiytynyt, mutta minulle tiimityö näyttäytyi monenkirjavana. Osalle 

opettajista oma pysyvä tiimi näytti olevan hyvin tärkeä, toisille taas rasite. Olin jo 

päiväkodissa miettinyt ammattilaisten kykyä ja halua tehdä yhteistyötä. Suurin ristiriita 

oli mielestäni siinä, kuinka opettaa lapselle tai nuorelle yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

merkitystä, jos se ei toteudu aikuisten omassa toiminnassa. Jos työelämä kuitenkin vaatii 

tiimityön osaamista, mutta opettaja ei itse arvosta sitä, kuinka osaamista on mahdollista 

siirtää? Tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimusasetelma olikin enemmän miksi 

kysymysten muodossa; miksi joku ei arvosta tiimityötä, miksi joku kokee tiimityön 

rasittavana, miksi joku kuitenkin jaksaa innostua tiimipalavereista, miksi joku on 

innostunut opettamaan tiimityötaitoja, miksi joku ei ole? 

Kun tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelmat alkoivat hahmottua ja syventyä, 

tutustuin fenomenografiaan tutkimuksellisena lähestymistapana. Fenomenografiahan on 

keskittynyt nimenomaan opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden tutkimiseen ja 

kuvaamiseen. Fenomenografian mielenkiinto piilee siinä, että se on kiinnostunut 

arkiajattelun tutkimisesta.  Tutkijakin nähdään oppijana � ei vain tutkimustulosten 
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tulkitsijana ja välittäjänä. Kuten kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, on 

paradoksaalista, että samalla kun opettajan tiedetään mitä suurimmassa määrin olevan 

elinikäinen oppija, häntä ei kuitenkaan nähdä oppijana vaan toisen oppijan opettajana. 

Minulle tämä tutkimus oli sukellus vertaisteni oppimiseen, mutta samalla myös 

henkilökohtainen oppimisprosessi. Ennen kaikkea etsimällä mitä ja miten � kysymyksiin 

vastauksia, pystyin laajentamaan omaa ajatteluani siitä, miten monella tavalla asioita voi 

nähdä ja niihin suhtautua. Mielestäni sillä on suuri merkitys omalle kasvatus- ja 

opetustyölle, mutta myös kyvylle ymmärtää erilaisia näkökantoja. 

Arvioitaessa tämän tutkimuksen merkitystä, yksi tulos on se, että käyttämällä 

tiimityön käynnistämisvaiheessa tutkimukseni kaltaista selvitystä eri ihmisten 

käsityksistä, saadaan esille arvokasta tietoa siitä, missä yksilöiden käsitykset kohtaavat ja 

missä ne eroavat. Erityisesti se antaa arvokasta tietoa johdolle siitä, mihin asioihin 

tiimityötä aloitettaessa olisi hyvä kiinnittää huomiota, mitä asioita avata, mitä painottaa 

enemmän ja mitkä asiat voisivat jäädä vähemmälle huomiolle. Kun tiimien 

vuorovaikutus syvenee ja keskusteluilmapiiri on avoimempaa, ei tarvita enää selvityksiä 

käsityksistä vaan tiimien sisällä voidaan ottaa tavaksi säännöllisesti tarkistaa käsityksiä. 

Edelleen korostan aloitusvaiheen merkitystä. Kun asiat tehdään alusta alkaen hyvin 

käyttäen runsaasti aikaa, kohdataan paljon vähemmän ongelmia myöhemmässä 

vaiheessa. Silloin ei kenenkään tarvitse sanoa vuosien kuluttua toiselle: �Ai, tuotako sinä 

tarkoitit? Olisit heti kertonut!�. 

Käsitysten, ajatusten ja kokemusten selvittäminen ja kartoittaminen liittyvät myös 

nykyaikaiseen ajatteluun opiskelijakeskeisestä pedagogiikasta. Kun opettajat keskenään 

harjoittelevat avoimuuden kulttuuria ensin turvallisesti omassa tutussa tiimissä, on 

luontevaa toimia avoimessa keskustelevassa kulttuurissa myös muun henkilökunnan ja 

opiskelijoitten kanssa. Jos opettaja on kiinnostunut ja selvillä opiskelijoitten käsityksistä 

ja ajatuksista, on oman opetuksenkin suunnittelu helpompaa.  Opettajien ja 

opiskelijoitten vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisääntyessä voidaan myös 

opiskelijoitten asiantuntijuutta ja osaamista käyttää hyväksi opetustilanteissa. 

Tämän tutkimuksen kohteena olevaa tiimityö - ilmiötä koskevia tutkimuksia, 

opetusta ja hyvien käytäntöjen esiin saamista rasittaa teorian ja menetelmien 

perustuminen liiaksi teollisuuden tai muun yksityissektorin esimerkkeihin. 

Teollisuudessa ja kaupallisella alalla tiimityö liitetään usein sellaisiin käsitteisiin kuin 

tehokkuus ja laatu. Tehokkuus ja laatu taloudellisessa mielessä eivät suoraan mielestäni 
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istu oppilaitosympäristöön, vaikka niiden vaatimus myös koulutusorganisaatioissa on 

lisääntynyt. Opettajien täytyy saada teoreettista tietoa tiimityöstä 

oppilaitosorganisaatiossa, mutta ennen kaikkea heidän tulee saada omaan kokemukseen 

perustuvaa tietoa tiimityöstä. Tulevaisuuden tiimityön tulisi oppilaitoksissa perustua 

enemmän kehittämiseen ja innovointiin. Koska opetustyö on osoittautunut päivä päivältä 

haasteellisemmaksi, olisi tärkeää, että opettajatiimi voisi toimia �tuuletuspaikkana�, jossa 

opettaja voisi kokea saavansa tukea työlleen niin ammatillisesti kuin henkisestikin. 

Tiimityöhön ei tulisi suhtautua liian vakavasti, vaikkakin sen tulisi huomioida tiimityön 

rakenne ja lainalaisuudet. Rento, keskusteleva ilmapiiri ei poissulje tavoitteellista 

toimintaa eikä päinvastoin. 

Kuten aiemmin on todettu, tiimityötä ei tarvitse tehdä hinnalla millä hyvänsä � ei 

sen vuoksi, että se on muotia tai koska muutkin sitä tekevät. Joskus voi olla 

luontevampaa tehdä yksilötyötä kuin ryhmätyötä. Se on koulumaailmassa toimiville tuttu 

menetelmällinen valintakysymys. Mielestäni tiimityötä tulee kuitenkin opettaa 

oppilaitoksessa, ja opetuksen on oltava kaikkien opettajien vastuulla. Tiimityötä tulee 

myös opettaa luontevissa tilanteissa: silloin kun se sopii opetettavaan aiheeseen ja 

tilanteeseen. Jotta tiimityön luonnollinen opettaminen mahdollistuisi, täytyy opettajien 

ensin itse olla tiimityötaitoisia ja tietää mitä tiimityö käytännössä merkitsee. 

Ammatillisen koulutuksen yksi ongelma on kuitenkin kontaktiopetukseen varatut 

vähäiset tuntiresurssit. Perustutkintoa suorittavat nuoret ovat vasta itsenäistymisensä ja 

itseohjautuvuuden alkutaipaleella. Aikuiskoulutuksessa tutkintoa suorittavien 

kokemukset koulusta ja oppimisesta voivat puolestaan perustua behavioristiseen 

oppimiskäsitykseen. Ihmisestä ei voi tulla itseohjautuvaa ilman asianmukaista ohjausta ja 

menetelmällistä opetusta. Tuntuu yksipuoliselta ajattelulta uskoa, että työssäoppiminen 

korvaisi laadukkaan kontaktiopetuksen oppilaitoksessa. Ne voivat korkeintaan täydentää 

toisiaan.  

Oma ehdotukseni on, että opettajat perehdytetään yhteistoiminnalliseen 

oppimiseen, annetaan heidän käytännössä kokeilla yhteistoiminnallisia menetelmiä 

turvallisesti omassa tiimissään, ja tätä kautta kehittää niin omaa osaamistaan kuin 

opiskelijoittenkin osaamista. Sahlberg (2004) toteaa, että Suomessa yhteistoiminnallisella 

oppimisella on tällä hetkellä kolme haastetta. Ensimmäinen haaste on 

yhteistoiminnallisen oppimisen teorian harjoitteleminen käytännössä. Monet opettajat 

käyvät lyhyitä kursseja aiheesta, mutta eivät tiedä kuinka soveltaa oppimaan käytännön 
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opetustyössä. Toinen haaste on yhteistoiminnallinen oppiminen opettajankoulutuksessa. 

Sahlbergin mukaan useimmissa opettajankoulutusyksiköissä aliarvioidaan edelleenkin 

yhteistoiminnallisen oppimisen merkitystä. Jos yhteistoiminnallinen oppiminen kuuluu 

yliopiston opetussuunnitelmaan, se jää yleensä hyvin ohueksi ja teoreettiseksi, jolloin 

opettajaopiskelija toteaa kyllä kuulleensa aiheesta, mutta ei pysty soveltamaan tietoa 

käytäntöön. Kolmas haaste on heikko tutkimuspohja. Useat opettajat ovat kiinnostuneita 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta, mutta yhtään väitöskirjatasoista tutkimusta aiheesta ei 

ole tehty. Myös haastattelemani opettajat totesivat, etteivät olleet saaneet varsinaista 

koulutusta tiimityöhön. He olivat kyllä kuulleet luentoja aiheesta, mutta esimerkiksi 

menetelmiä heille ei ollut opetettu, vaikka osalla saattoi olla tuoreet opettajan 

pedagogiset opinnot tai muuta yliopistokoulutusta takanaan. Heidän lausumansa tukee 

siis myös Sahlbergin näkemystä. 

Tämä tutkimus on ollut yksi yritys päästä lähemmäs tiimityötä työntekijätasolla, 

mutta ennen kaikkea ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimukseni ei ole 

varsinainen case-tutkimus, mutta case-tyyppisenä se voisi hyödyttää esimerkiksi tutkittua 

työyhteisöä. Mielestäni tutkitun opettajaryhmän käsitykset voivat kiinnostaa ketä tahansa 

aiheesta kiinnostunutta ja antaa menetelmällisen idean mille tahansa työyhteisölle. 

Tutkimus ei tuo uutta tiimityön vaikuttavuuskysymykseen, mutta tavoite päästä tiimityö-

ilmiön alkulähteille on onnistunut. Tämän tutkimuksen jatkoksi olisi mielenkiintoista 

tutkia samanaikaisesti sekä ammatillisten opettajien, lähihoitajaopiskelijoitten että 

työssäoppimispaikan ohjaajien käsityksiä tiimityön oppimisesta ja opettamisesta. 

 

Lopuksi lämmöllä kaikille opettajille: 

 

H.L. Menckenin laki: 
Ne, jotka osaavat, tekevät. 
Ne, jotka eivät osaa, opettavat. 
 
Martinin laajennus: 
Ne, jotka eivät osaa opettaa, hallinnoivat. 
  

( A. Bloch: Murphyn laki 26 vuotta) 
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